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Proces grondwateronderlast en funderingsituatie Schilderskwartier 

Kennisnemen van: 

De voortgang van het proces om tot een gezamenlijke aanpak van de situatie te komen. 

Inleiding: 

Informeren 
De gemeente vervult vanuit haar grondwaterzorgplicht de regisseursrol in het dossier grondwater- en 
funderingsituatie Schilderskwartier. De gemeente voert op een actieve wijze haar regisseursrol in dit 
proces. Het college hecht er waarde aan de raadsleden adequaat en tijdig te informeren. 

De beknopte Raadsinformatiebrief gaat op hoofdlijnen in op de resultaten van het bestuurlijk overleg van 
woensdag 6 november jongstleden. In bijlage 1 treft u het meest recente persbericht aan. In bijlage 2 treft u 
de infobrief aan die vrijdag 14 november aan de inwoners en belangstellenden is verstuurd. 

Kernboodschap: 

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
De gemeente vervult vanuit haar grondwaterzorgplicht de regisseursrol in het dossier grondwater- en 
funderingsituatie Schilderskwartier. Het voorjaar en de zomer van 2013 stond in het teken van 
besluitvorming over financieel draagvlak voor een innovatieonderzoek. Het doel van dit innovatieonderzoek 
is om inzicht te krijgen in de urgentie van de problematiek (fysieke schade) omdat fysieke schade tot nu toe 
uitblijft. Ook is inzicht nodig in het tempo waarmee maatregelen getroffen moeten worden en de 
onderbouwing van argumenten om voor en/of tegen één van de drie overgebleven oplossingsrichtingen te 
kiezen. De bestuurders hebben in de zomerperiode overeenstemming bereikt over de verdeling van de 
kosten voor dit onderzoek. Gemeente Woerden heeft ook een financiële bijdrage toegezegd. 

Vervolgens is in constructief overleg met de betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld om het Innovatieonderzoek mogelijk te maken. In de samenwerkingsovereenkomst staan 
afspraken over het doel en de beoogde resultaten van het innovatieonderzoek, de condities van de 
samenwerking, de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de partijen en de financiële afspraken, 
ledereen betaald mee, ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Onlangs legde het 
college van HDSR formeel vast in te stemmen met een eenmalige bijdrage. HDSR blijft wel bij het 
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standpunt niet deel te willen nemen in het bestuurlijke en ambtelijke proces. De 
samenwerkingsovereenkomst is op woensdag 6 november door de overige betrokken partijen* 
ondertekend (zie ook bijlage 1 en 2). 

* Gemeente Woerden, Provincie Utrecht, Drinkwaterbedrijf Oasen, Woningcorporatie GroenWest en 
Vereniging Grondwater Woerden. 

Innovatiemiddag en -onderzoek 
Op 12 september jl. vond de Innovatiemiddag plaats. De aanwezige experts en inwoners kijken terug op 
een bijzonder boeiende en constructieve middag. De adviezen en inzichten van de verschillende experts en 
de resultaten van de plenaire discussies zijn benut om de offerteaanvraag voor het innovatieonderzoek op 
te stellen. De bestuurders gaven op woensdag 6 november een akkoord op deze offerteaanvraag. De 
aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Verwacht wordt dat begin 2014 gestart kan worden met de 
uitvoering van het Innovatieonderzoek (zie bijlage 2). 

Congres aanpak funderingsproblematiek 
Op 21 november aanstaande organiseert KCAF een congresdag over de aanpak van 
funderingsproblematiek. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.kcaf.nl. 

Het KCAF wil bijdragen aan oplossingen voor funderingsproblematiek door het centraal verzamelen en 
laagdrempelig ontsluiten van onafhankelijke kennis en informatie met betrekking tot het voorkomen, 
herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland. 

Gemeente Woerden maakt ook gebruik van deze kennis en heeft contacten met de directie van deze 
Stichting. Het KCAF brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor op de website 
aanmelden zodat u op de hoogte blijft van de meest recente landelijke ontwikkelingen. 

Vervolg: 

Bestuurlijk Overleg Schilderskwartier 

Het college blijft zich inzetten als voorzitter van het bestuurlijk overleg. 

Informeren Gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt door het college op de hoogte gehouden van de voortgang in het proces. 

Bijlagen: 

1. Persbericht d.d. 7 november 2013 (13L04887) 
2. Infobrief Schilderskwartier nr. 9 (13L04888) 
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