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De indiendatum van de Omgevingswet is

Gemeente Schagen
2. De Omgevingswet
De eerste zin van de Omgevingswet, alinea

verwerkt.

(2.17) opent met de zin: 'In de loop van 2014
wordt naar verwachting het voorstel ….' De
gemeente Schagen wijst er op dat op 17 juni
2014 de minister van I&M het wetsvoorstel naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.
3. Verantwoordelijkheid
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Het is inderdaad de gemeente die toeziet dat

In tabel 1 (2.2) staat dat de gemeenten de

de watertoets er komt en de initiatiefnemer

watertoets opstellen. Dat is volgens de gemeente

die de toets opstelt. Tabel 1 wordt daarom

niet juist. Het is de initiatiefnemer die dat moet

aangepast.

doen.
4. Verantwoordelijkheid gemeenten
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Burgers en bedrijven zijn in eerste instantie

In de paragraaf over gemeentelijke

zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van

verantwoordelijkheden (2.2.4) staat dat

overtollig grondwater of een lage

gemeenten verplicht zijn grondwater van

grondwaterstand. Dat staat ook beschreven in

huiseigenaren in ontvangst te nemen. Volgens de

de paragraaf 2.2.5 die over de

gemeente Schagen is dit niet juist. Er is wel een

verantwoordelijkheid van burgers en

zorgplicht, maar het is in deze paragraaf te

eigenaren gaat. De volgordelijkheid

absoluut omschreven. De nuance ontbreekt en

verwerken we in paragraaf 2.2.4 Gemeenten.

deze tekst kan volgens de gemeenten voor
onrust zorgen bij zowel de gemeente als het
hoogheemraadschap.
5. Verantwoordelijkheid Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
In de paragraaf over verantwoordelijkheid van
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De zin over de provinciale en gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor grondwaterkwaliteit
wordt aangepast met de

Onderdeel / Opmerking
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Verwerking / toelichting

het hoogheemraadschap (2.3) staat dat provincie

inspanningsverplichting die de provincie en

en gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor

gemeenten hebben. Ook wordt toegevoegd

de grondwaterkwaliteit. Volgens de gemeente

dat het om grondwaterverontreinigingen gaat.

zijn de begrippen 'verantwoordelijkheid' en

In de tekst wordt ook verduidelijkt dat het

'zorgplicht' verwisseld.

hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor
het landelijk grondwater dat een nauwe
relatie heeft met het oppervlaktewater.

6. Verantwoordelijkheden
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De titel van de tabel van bijlage 1 past HHNK

In de tabel van bijlage 1 staat bij de Wet

zodanig aan dat het om wettelijke

Milieubeheer/Wabo bij gemeenten 'Verordening

verantwoordelijkheden en mogelijkheden

afvoer grond- en hemelwater'. Dit is volgens de

gaat.

gemeente een wettelijke mogelijkheid en geen
wettelijke verplichting.
Gemeente Zaanstad
M.b.t. communicatie richting bewoners over
grondwaterbeheer en grondwaterzorgtaken. In
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en 22

Zoals afgesproken in de dialoogfase neemt
het hoogheemraadschap het voorstel van de

het kader van onze grondwaterzorgtaken zouden

gemeente Zaanstad over om in het

wij geholpen zijn als u kenbaar maakt dat u als

waterprogramma en het

grondwaterbeheerder niet de grondwaterstand

grondwaterbeleidskader te beschrijven dat

beheert, maar specifieke taken uitvoert met een

het hoogheemraadschap de grondwaterstand

ander doel. Wij willen graag met u in contact

niet actief beheert en kan beheren.

treden om de communicatie richting bewoners
hierover te verbeteren.

