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Aan:  

de Gemeente Gouda – afdeling Ruimtelijk beleid en advies   

en 

de Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

   

Van: 

Wateralliantie Gouda 

 

Betreft:  

Onze zienswijze op het ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (‘Gouda 

Stevige Stad’) en het ontwerp Peilbesluit 

 

Gouda, 6 april 2020 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

De historische binnenstad van Gouda zakt. Dat is een gegeven waar de stad al eeuwen mee te maken heeft. De 

lage delen van  de Goudse binnenstad hebben  hierdoor in toenemende mate te maken met wateroverlast. U 

heeft met het oog hierop een ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) en een ontwerp-Peilbesluit 

opgesteld en ter visie gelegd. Vanaf 2 maart j.l. bestaat de gelegenheid om een zienswijze op deze stukken in te 

dienen. Wij maken graag van deze mogelijkheid gebruik, en dienen hierbij onze zienswijze in.  

 

1 Wie zijn wij?   

U ontvangt deze zienswijze van de Wateralliantie. In de Wateralliantie werken diverse Goudse organisaties 

samen. Het betreft het Watergilde als werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude, Gouda Sterk aan de 

IJssel, de Museumhaven, GOUDasfalt, het Historisch Platform en het Singelpark. Wij zijn als Wateralliantie zeer 

begaan met de historische binnenstad van Gouda. Wij zijn gemotiveerd om water in de binnenstad betekenis te 

geven, zodat Gouda weer gaat léven met water. Wij ervaren het cultuurhistorisch erfgoed in de stad daarbij als 

belangrijke inspiratiebron. U heeft dit kunnen lezen in de Watervisie die wij hebben opgesteld.  

 

Wij kennen elkaar al enige tijd: wij zijn door u tijdens de onderzoeksfase uitgenodigd om mee te denken over het 

onderzoek dat u ten behoeve van het opstellen van het ontwerp-KBB en het ontwerp-Peilbesluit heeft 

uitgevoerd. In dat kader hebben wij al eerder diverse (kritische) reacties gegeven op dit onderzoek  en op het 

proces dat tot het ontwerp KBB heeft geleid.  Wij hebben de samenwerking zeer gewaardeerd en zetten die ook 

graag constructief voort. 

 

 

2 Wij zijn bezorgd  

Op hoofdlijn zien wij dat er veel zinvol onderzoek is verricht. U heeft de samenwerking gezocht met op hun 

vakgebied toonaangevende organisaties. Wij willen u hiermee graag complimenteren.  

 

Desondanks zijn wij bezorgd over het door u voorgestelde KBB en Peilbesluit.  Wij zijn van mening dat de 

resultaten van de uitgevoerde studies uw voorstellen niet ondersteunen. In de Bijlage worden belangrijke 

verschillen aangetoond tussen de uitkomsten van die studies  en de  analyses in uw rapport. Uw plannen kennen 

volgens ons daarnaast nog te veel onzekerheden en zijn te veel gebaseerd op aannames.  
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Verder is het door uw projectteam bestreken expertisegebied onvoldoende breed geweest om alle gevolgen van 

bodemdaling adequaat in kaart te brengen en daarvoor een goede integrale aanpak te ontwikkelen. Daardoor  

zijn meerdere  essentiële onderzoeksvragen nog niet beantwoord. Uw plannen lossen de problemen in de stad 

niet structureel op en leiden zelfs tot negatieve gevolgen voor de stad door het optreden van niet-beheerste 

risico’s. Bovendien zijn ze onnodig duur. 

 

In deze brief  geven wij puntsgewijs onze reactie op uw ontwerp-KBB en ontwerp-Peilbesluit. In de bijlage bij 

deze brief geven wij een uitgebreid gemotiveerd oordeel over het ontwerp-KBB en het ontwerp-Peilbesluit. 

Beide documenten tezamen vormen onze zienswijze.  

 

 

3 Problemen in de binnenstad van Gouda 

Gouda heeft een mooie historische binnenstad, en een beschermd stadsgezicht. De kwaliteit van de binnenstad 

wordt echter bedreigd: vooral in de lage delen van de stad is sprake van overlast door regen- en grondwater. 

Deze bedreiging neemt in de loop der tijd toe door bodemdaling en klimaatverandering. Vooral gebouwen en 

infrastructuur lopen extra risico’s door bodemdaling. Door bodemdaling zakken gebouwen scheef en ontstaan er 

scheuren in muren. De snelheid waarmee gebouwen zakken hangt af van hun fundering. Het is lastig om bij de 

inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met zowel de zakkende als de niet zakkende gebouwen. 

Dat zal effect hebben op de vitaliteit van de binnenstad en het beschermde stadsgezicht. 

 

 

4 De noodzaak van een integrale aanpak 

De kwaliteit van de historische binnenstad, de effecten van wateroverlast en bodemdaling en de aanpak van de 

problemen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij vragen om een integrale benadering van het 

watersysteem, de gebouwen, de infrastructuur en de openbare ruimte. Er is niet één enkele maatregel die alles 

oplost, er is een pakket van maatregelen noodzakelijk. De ontwikkeling hiervan is complex en de uitvoering 

daarvan vergt een langdurig proces. Dit heeft u ook aangeduid in de film ‘Gouda – Stevige stad op Slappe 

bodem’.  

 

‘Gouda - Stevige Stad op Slappe bodem’  

In deze film introduceert u de problematiek van de bodemdaling. U stelt in de film: 

 

 “Er is niet één oplossing. Het zal een combinatie van vele oplossingen moeten zijn zoals o.a. innoverend bouwen, 

kiezen voor lichtere materialen en de omgeving inrichten met meer groen.  Eén ding weten we zeker: zoals nu 

doorgaan is geen optie. Door het maar blijven verlagen van het waterpeil met blijvende of toenemende belasting 

wordt de ongelijkmatigheid steeds zichtbaarder en de schade aan onze huizen en infrastructuur steeds groter.” 

 

En u stelt dit met kennis van 3,5 jaar onderzoek door de Coalitie Stevige Stad! 

 

Wij ondersteunen dit van harte. 

 

Een voorbeeld van verschillen 

Een belangrijke indicator bij de vergelijking van mogelijke maatregelen is hun  effectiviteit tegen schade door regenwater, 

grondwater en paalrot. Op alle drie punten worden in de afwegingstabel van het KBB uitspraken gedaan die niet of slechts 

gedeeltelijk worden onderbouwd door de gerapporteerde onderzoeksresultaten. Ook zijn er soms grote verschillen in 

gebruikte gegevens. Zo gaat het KBB uit van 1160 panden in de stadsboezem met houten paalfunderingen, en de MKBA van 

1525 panden. (zie Paragraaf 2.2 van de Bijlage) 
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5 Wat verwachten wij van een Kaderplan Bodemdaling Binnenstad? 

U heeft een Kaderplan opgesteld voor de aanpak van de problemen. Dat zien wij ook als een goed idee. Wij 

verschillen echter van mening over de kenmerken en invulling van een Kaderplan.  

 

Wij verwachten dat een Kaderplan Bodemdaling Binnenstad voorwaarden formuleert voor de integrale aanpak 

van alle problemen rond bodemdaling in de hele binnenstad. Het KBB moet het kader geven voor de aanpak 

waarmee de binnenstad van Gouda toekomstbestendig gemaakt wordt. Het moet een structurele lange termijn 

oplossing beschrijven waarmee de vitale historische binnenstad duurzaam wordt versterkt. Gezien de lange 

uitvoeringsperiode moet een KBB ook aangeven op welke wijze een lange termijn bestuurlijke verankering van 

het Kaderplan gerealiseerd wordt. Wij vinden het ook noodzakelijk  dat een  KBB consistent is met ander 

gemeentelijk beleid, zoals de toekomstvisie Gouda 2030, de omgevingsvisie, en de regiodeal.  

 

Wij denken dat er vervolgens deelplannen opgesteld moeten worden om zo’n integrale aanpak uitvoerbaar te 

maken. De aanpak van de wateroverlast is daar slechts één van. Een KBB dient voor die deelplannen de 

randvoorwaarden, uitgangspunten en doelstellingen aan te geven. Alleen dan komt er een aanpak van die 

deelproblemen waarmee de toekomstbestendigheid van de stad wordt versterkt en die in balans is met de 

aanpak van de andere problemen van bodemdaling. 

 

 

6 Wat is úw voorstel? 

U stelt  een ontwerp-KBB voor, slechts bedoeld om de wateroverlast in de lage delen van de stad aan te pakken, 

bestaande uit drie maatregelen : 

1. Het realiseren van een compartiment in de Goudse stadsboezem met een waterpeil dat 25 cm lager ligt 

dan de stadsboezem, inclusief een schaderegeling; 

2. Het realiseren van een tijdelijke peilverlaging in de hele stadsboezem in afwachting van de 

compartimentering;  

3. Het verbeteren van de riolering. 

 

U komt tot dit voorstel na afweging van meerdere varianten met behulp van een afwegingskader. Wij tonen in 

Hoofdstukken 2 en 3 van de Bijlage echter aan, dat uw invulling van dit afwegingkader niet klopt met de 

resultaten van de onderliggende onderzoeken, en daarom discutabel is. Bovendien heeft u door het toegepaste 

afwegingsproces de uitkomsten bij voorbaat in een bepaalde richting gestuurd. Zie hiervoor Hoofdstuk 1 van de 

Bijlage. Uw afweging is naar onze mening dan ook niet correct uitgevoerd.   

 

 

7 Ons oordeel: het ontwerp-KBB is geen Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 

Het ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat nu ter visie ligt voldoet niet aan onze verwachting. Wat wij 

zien is een plan dat geen kaders biedt, niet naar alle gevolgen van bodemdaling kijkt, en zich niet op de hele 

binnenstad richt. Nee, u beschrijft de doelstelling van het ontwerp-KBB als een plan waarmee u de huidige 

wateroverlast binnen 10 jaar terug wilt brengen tot een aanvaardbaar niveau en nieuwe wateroverlast tot 

minimaal 2050 wilt voorkomen.  

 

Uw  ontwerp-KBB bevat weliswaar een agenda voor essentieel onderzoek naar andere aan bodemdaling 

gerelateerde overlast, maar u neemt daarover geen besluit in het KBB, laat staan dat de uitkomsten van dat 

onderzoek al bekend zijn. Dit betekent dat er veel essentiële kennis ontbreekt om tot een goed Kaderplan te 

komen. Toch wilt u het ontwerp KBB laten vaststellen. Uw ontwerp-KBB is echter geen kaderplan, maar slechts 

een deelplan voor de aanpak van de wateroverlast in sommige lage delen van de binnenstad. Het resulteert niet 
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in de gewenste  integrale toekomstbestendige oplossing van de bodemdalingsproblematiek en leidt bovendien 

tot een ongewenste, risicovolle aanpak van deze wateroverlast.  

 

 

8 De enige toekomstbestendige variant is gesneuveld! 

In het ontwerp-KBB wordt één oplossingsrichting genoemd die daadwerkelijk past bij een toekomstbestendige 

aanpak en op de lange termijn alle gevolgen van bodemdaling integraal oplost: het op hoogte houden van de 

binnenstad. U heeft deze oplossing al vroeg in het ontwerpproces voorbarig en op onterechte gronden terzijde 

geschoven. Uw besluit is toen in sterke mate gebaseerd op de uitkomsten van een  ‘quick scan MKBA’  die 

daarvoor niet geschikt was (zie Paragraaf 3.2 van de Bijlage). Bovendien zijn met deze ‘quick scan MKBA’  

oplossingen vergeleken die niet zomaar vergelijkbaar zijn. Het resultaat van ‘Hooghouden’ is immers een 

toekomstbestendige stad, uw andere varianten komen niet verder dan een vermindering van de wateroverlast 

tot 2050. De hoge kosten van de vele maatregelen die na 2050 bij deze varianten nog nodig zijn om de stad 

eveneens toekomstbestendig te maken zijn echter niet in deze vergelijking meegenomen. Dat heeft geleid tot 

een ondeugdelijke vergelijking en onjuiste afweging. De later in het proces gebruikte rekenmodellen en de 

definitieve MKBA waren op het moment van uw afweging nog niet beschikbaar. Ook heeft u het afwegingskader 

pas ingevuld lang nadat de keuze tussen ‘Hooghouden’ en ‘Laten zakken’  al gemaakt was.    

 

 

9 Ook voor de korte termijn maakt u een onverantwoorde keuze 
Zoals hierboven al gesteld zijn de in het ontwerp KBB gemaakte afwegingen tussen maatregelvarianten  
discutabel. Ze hebben geleid tot uw risicovolle voorstel om het watersysteem van de binnenstad te 
compartimenteren en binnen het compartiment het waterpeil permanent met 25 cm te verlagen. Deze verlaging 
zal overigens door het steeds aanpassen van het waterpeil aan de doorgaande maaivelddaling (indexering) 
oplopen tot ca. 40 cm in 2050, en een verschil van ca. 35 cm met het peil buiten het compartiment (zie 
Paragraaf 2.2.5 van de Bijlage). Nog nooit in de geschiedenis van Gouda zijn binnen het historisch centrum zulke 
grote en abrupte peilverschillen aangebracht. Het soms gehoorde argument dat Gouda al 750 jaar zonder 
problemen zakt en daarom ook bij deze maatregel zonder problemen verder kan zakken klopt dus niet.  

 

Wij zijn van mening dat uw voorstel tot een sterk verhoogd risico op schade aan gebouwen en infrastructuur 

leidt. Het gaat daarbij niet alleen om de gebouwen op houten palen ín het compartiment, maar ook om de 

panden op staal die aan de randen van het compartiment staan. Bovendien lopen de kades en de kadepanden in 

het compartiment risico, en u tast het watersysteem aan. Door al deze gevolgen wordt het historisch 

stadsgezicht geschaad en daarmee ook de hiermee onlosmakelijk verbonden vitaliteit van de binnenstad (zie 

Paragraaf 2.3 van de Bijlage). Wij zien dat u die risico’s niet goed in beeld brengt en niet goed beheerst.  

Het is dan ook onverantwoord om tot deze maatregel te besluiten. En gezien uw al hierboven aangehaalde 

uitspraak in  de film ‘Gouda – Stevige Stad op Slappe Bodem’ ook onbegrijpelijk. Bovendien past permanente 

peilverlaging niet langer bij een duurzame oplossing. En duurzaamheid staat centraal in de Toekomstvisie Gouda 

2030.  

 

Gelukkig heeft u in uw ontwerp KBB een goed alternatief zonder compartimentering geschetst. Dit is uw variant 

2A,  die gebaseerd is op een beperkte peilverlaging in de hele stadsboezem en een verbetering van de riolering. 

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten en uw eigen afwegingskader tonen wij in Hoofdstuk 2 van de  

Bijlage aan dat deze variant effectiever is voor de aanpak van de wateroverlast tot 2050,  tot minder schadelijke 

gevolgen voor de binnenstad leidt, en een hoger maatschappelijk rendement heeft. Dat geldt helemaal als bij 

deze variant flexibel peilbeheer wordt toegepast waarbij in droge periodes het peil wat hoger wordt ingesteld 

dan in natte periodes. Bovendien is deze variant veel sneller uitvoerbaar en vraagt het aanzienlijk minder 

investeringen. Wij begrijpen niet dat u deze variant niet heeft gekozen. Deze variant is bovendien ook uitstekend 

geschikt als overbruggingsmaatregel naar een lange termijn toekomstbestendige aanpak. 
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10 De schaderegeling die u voorstelt is onredelijk 

In de uitgevoerde MKBA wordt berekend dat tot 2050 de totale schade aan huizen als gevolg van paalrot zonder 

KBB maatregelen  € 63 miljoen zal bedragen, en bij uitvoering van uw voorstel € 64,1 miljoen. De extra schade 

van € 1,1 miljoen is het gevolg van een verhoogd risico op paalrot bij maximaal 30 panden in het compartiment 

(zie Paragraaf 2.4 van de Bijlage). Alleen voor deze extra schade wordt door u een compensatieregeling 

ontwikkeld. Maar er ontstaat ook extra schade aan panden op staal langs de randen van het compartiment, aan 

kadepanden binnen het compartiment, en aan sommige panden door versneld toenemende hoogteverschillen 

(zie Paragraaf 2.3 van de Bijlage). Deze schades zullen niet op grond van de door u voorgestelde regeling 

vergoed worden. Hiermee is deze regeling niet rechtvaardig. U geeft bovendien geen inzicht hoe en wanneer 

eigenaren van de panden de oorzaak van de schade dienen aan te tonen. Hierdoor is het totaal onduidelijk op 

welk moment een nulmeting, monitoring en bewijsvoering plaats moet vinden. 

 

 

11  Het KBB is strijdig met ander gemeentelijke plannen en besluiten 

U heeft de Toekomstvisie Gouda 2030 ‘Gouda ligt goed’ opgesteld en vastgesteld. U beschrijft hierin dat de rijke 

historie van Gouda een centraal kenmerk van de stad is en dat het cultureel erfgoed moet worden behouden. 

Het historische water in de binnenstad wordt uitgebreid en de verbindingen van het water binnen en buiten 

Gouda, onder andere voor pleziervaart, zijn verbeterd. Gouda is in 2030 bodemdalingsbestendig. Kennis en 

ervaringen worden uitgewisseld en innovatieve oplossingen bedacht en uitgevoerd. Gouda met een 

kenniscentrum bodemdaling tot haar kracht gemaakt. Hierbij past dat Gouda en het Hoogheemraadschap 

Rijnland samenwerken in de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Deze deal is er op gericht maatschappelijke 

kosten voor herstel van funderingen van woningen en bedrijfspanden, cultureel erfgoed en infrastructuur 

(wegen en rioleringen) en de openbare ruimte te beperken. Alle partijen geven aan dat er grote hiaten zitten in 

essentiële kennis over de technische en economische handelingsperspectieven voor de lange termijn. 

 

Uw plannen zijn strijdig met de Toekomstvisie Gouda 2030 en de Regiodeal Bodemdaling. U doet met uw 

plannen risicovolle voorstellen voor de korte termijn, terwijl de resultaten van de onderzoeken die de partijen in 

de Regiodeal noodzakelijk vinden nog niet bekend zijn. Bovendien is het ontwerp KBB contraproductief om de 

ambitie van de gemeente te realiseren om in 2030 een ‘bodemdaling-bestendige stad’ te zijn. 

 

 

12 Maak daarom eerst uw huiswerk af 

U geeft terecht aan dat een groot aantal effecten van uw aanpak  nog onderzocht moet worden. Zo stelt u dat er 

nog onvoldoende inzicht is in de mate waarin hoogteverschillen nu of in de toekomst een probleem (gaan) 

vormen. U heeft geen informatie verzameld over de Raam en omgeving. In het onderzoek dat wel verricht is, is 

het expertisegebied onvoldoende breed geweest om alle gevolgen van bodemdaling adequaat in kaart te 

brengen en daarvoor een goede integrale aanpak te ontwikkelen. Wij zien dit als essentiële  tekortkomingen.  

Wij concluderen dat u voor een voorbarige oplossing voor de korte termijn heeft gekozen, met significant 

negatieve gevolgen voor de vitale historische binnenstad van Gouda. 

 

 

13 Ons voorstel 

Wij streven er naar Gouda toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van wateroverlast is daarvan een 

onderdeel met grote urgentie. In Hoofdstuk 2 uit de Bijlage  tonen wij aan dat uw oplossingsvariant 2A  daarvoor 

tot 2050 de beste aanpak biedt, zeker als hierbij flexibel peilbeheer wordt toegepast. Wij zien dit echter niet als 

een permanente oplossing, maar als een tijdelijke maatregel  waarmee enkele tientallen jaren tijd gewonnen kan 

worden om aan een daadwerkelijke toekomstbestendige oplossing te werken. Een dergelijke lange termijn 

aanpak dient ook bestuurlijk te worden verankerd. Dat vereist visie en lef.  
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Uw handelingsperspectief ‘De stad op hoogte houden’ biedt zo’n toekomstbestendige oplossing. Als de stad op 

hoogte blijft, ontstaan er geen verdere hoogteverschillen in de stad. Ongelijkmatige zettingen en schade aan 

gebouwen worden voorkómen en het historische stadgezicht blijft intact. Watergebonden functies in de 

binnenstad kunnen optimaal worden ontwikkeld en de vitaliteit van de binnenstad wordt versterkt. Het 

waterpeil kan eenvoudig op het gewenste niveau gefixeerd worden, zodat de wateroverlast definitief wordt 

opgelost. Door het funderen vermindert het gewicht van de stad en zakt de bodem minder snel. Het maaiveld 

hoeft dan minder vaak te worden opgehoogd en de onderhoudskosten van infrastructuur nemen af.  

 

Dit lijkt utopisch, maar is het niet. Door het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zal zo’n aanpak in de 

komende decennia haalbaar worden. Daarvan moet de wijze van uitvoering adaptief zijn zodat continu gebruik 

gemaakt kan worden van nieuwe kennis, inzichten en ervaringen. Deze aanpak vraagt betrokkenheid en 

samenwerking van vele partijen - overheden, bewoners, private partijen (aannemers met uitvoeringskennis, 

adviseurs, banken, hypotheekverstrekkers, … ) en kennisorganisaties. Benut hierbij het kenniscentrum op het 

gebied van klimaatadaptatie en bodemdaling dat u in Gouda ontwikkelt. Gouda wil met dat centrum immers “dé 

nationale en internationale expert op het gebied van stedelijke bodemdaling worden, waar kennis wordt 

uitgewisseld en innovatieve oplossingen worden bedacht en uitgevoerd om de bodemproblematiek te tackelen. 

Oplossingen die niet alleen in Gouda zelf, maar ook elders in het land en de wereld kunnen worden toegepast”.  

Indien het kenniscentrum volgens deze ambitie wordt opgericht, dan zal het van grote betekenis kunnen zijn 

voor Gouda. Als Gouda zich hoog weet te houden zal het die erkenning krijgen. 

 

Wij stellen dus een aanpak in twee fasen voor. In de eerste fase wordt tot 2050 met uw variant 2A  de meest 

urgente wateroverlast aangepakt en wordt tegelijk gewerkt aan een innovatieve aanpak om op termijn Gouda 

‘op hoogte’ te kunnen houden. In fase 2 wordt vervolgens de ontwikkelde hooghouden-aanpak op een adaptieve 

wijze geïmplementeerd.  

 

 

14  Gouda lééft met water 

Door de combinatie van een korte termijn aanpak met peilverlaging in de stadsboezem en een lange termijn 

ontwikkeling gericht op het op hoogte houden van de binnenstad worden ook de beste condities geschapen 

voor het realiseren van de Watervisie ‘Gouda lééft met water’.  Al direct zal er een – weliswaar beperkt - gunstig 

effect zijn op de doorvaarbaarheid van de binnenstad. In de loop van de tijd kunnen de watergebonden functies 

van de historische  binnenstad, en daarmee haar vitaliteit, steeds verder worden ontwikkeld.  Bij het 

compartimenteren van het unieke Goudse watersysteem zal deze ontwikkeling juist worden geremd.   

 

 

15 Het peilbesluit moet anders 

Uw ontwerp peilbesluit volgt de voorkeursvariant van het ontwerp KBB. Compartimentering van de Goudse 

stadsboezem is daarom ook de kern van dit ontwerp peilbesluit. Wij zijn het hier niet mee eens..  

Ons voorstel is het peilbesluit te baseren op de KBB-variant 2A, inclusief de toepassing van flexibel peilbeheer. 

Deze variant is effectiever voor de aanpak van de wateroverlast tot 2050, is veel sneller uitvoerbaar en zeker 

voor het Hoogheemraadschap van Rijnland aanzienlijk goedkoper. Bovendien leidt een dergelijk peilbesluit tot 

minder schadelijke gevolgen voor de binnenstad, en resulteert het in een hoger maatschappelijk rendement. 
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16 Onze oproep 

Wij roepen de Gemeente Gouda en de Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

op om het ontwerp-KBB te herzien en aan te passen conform ons voorstel.  

 

Wij roepen de Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland op om het ontwerp-

Peilbesluit te herzien en aan te passen conform ons voorstel.  

 

Wij zullen ons met deze zienswijze tevens richten tot de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Gouda 

en de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland met een oproep het ontwerp-KBB in de 

huidige vorm niet vast te stellen, en in plaats daarvan te besluiten conform ons voorstel. 

 

Wij zullen ons met deze zienswijze tevens richten tot de leden van de Verenigde Vergadering van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland met een oproep het ontwerp-Peilbesluit in de huidige vorm niet vast te 

stellen, en in plaats daarvan te besluiten conform ons voorstel. 

 

Wij zijn van harte bereid onze zienswijze nader toe te lichten. Wij zien uw reactie op deze brief inclusief de 

bijlage graag tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de leden van de Wateralliantie, 

 
Pim Arts, 

voorzitter 
 

 

Contact: 

Wateralliantie Gouda 

p/a   Henk Vereijken 

         Vogelkersgaarde 5 

         2803 TJ Gouda 

         e-mail h.vereijken@hccnet.nl 
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Woord vooraf 
 
In de brief waarin wij als Wateralliantie onze zienswijze op het ontwerp-KBB en het ontwerp-Peilbesluit geven is 

aangeven, dat wij onze zienswijze onderbouwen in deze bijlage. In deze bijlage geven wij een uitgebreide 

analyse van het onderzoek dat u ter onderbouwing van uw voorstellen heeft uitgevoerd. Bovendien geven wij 

onze visie op de door u getrokken conclusies. 

Deze bijlage bestaat uit vier delen: 

1. In deel 1 laten wij zien dat het KBB-ontwerpproces een aantal wezenlijke tekortkomingen kent. Daarbij 

gaan wij in op de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en van de methode waarmee u verschillende 

oplossingsvarianten onderling vergelijkt en afweegt.  

2. In deel 2 gaan wij uitvoerig in op uw keuze tussen de oplossingsvariant met peilverlaging in de hele 

stadsboezem (uw variant 2A) en de variant met compartimentering (uw voorkeursvariant 2C). Wij  

tonen daarbij aan dat uw keuze voor variant 2C niet wordt ondersteund door de studieresultaten. Op 

basis van die resultaten blijkt juist variant 2A de beste aanpak. Deze variant lost het probleem van de  

urgente wateroverlast beter op, leidt tot minder gevolgen voor de binnenstad, en heeft een hoger 

maatschappelijk rendement. Dat geldt zeker als hierbij flexibel peilbeheer wordt toegepast. Bovendien 

is deze variant sneller en goedkoper uit te voeren, en biedt het tot 2050 een prima overbrugging waarin 

gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige lange termijn aanpak. 

3. In deel 3 staat uw afweging tussen de handelingsperspectieven 1 (‘stad op hoogte houden’) en 2 (‘stad 

mee laten zakken’) centraal. Wij laten zien dat uw besluit om variant 1 niet uit te werken voorbarig en 

op onjuiste gronden is genomen. Ook tonen wij aan dat juist dit ‘hooghouden’ perspectief, in 

combinatie met variant 2A, de kern kan zijn van een toekomstbestendige lange termijn aanpak voor alle 

gevolgen van bodemdaling.  
4. In deel 4 staat onze conclusie met betrekking tot het peilbesluit. Naar onze mening dient dat peilbesluit 

afgestemd te zijn op het uitvoeren van variant 2A, inclusief flexibel peilbeheer, en niet op variant 2C.  

 

In deze Bijlage wordt vaak gebruik gemaakt van de volgende afkortingen en verkorte beschrijvingen: 
 
KBB  Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 
MKBA  Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
Variant 1 Maatregelvariant, gebaseerd op het op hoogte houden van de binnenstad 
Variant 2A Maatregelvariant, gebaseerd op het beperkt verlagen van het waterpeil in de hele  

stadsboezem  
Variant 2C KBB voorkeursvariant, gebaseerd op het compartimenteren van het watersysteem van de 

binnenstad, met een grote permanente peilverlaging binnen het compartiment   
 

De kern van de varianten 2A en 2C is eenvoudig te onthouden: 2A heeft de A van stAdsboezem, variant 2C de C 
van Compartiment. 
 
Literatuurverwijzingen zijn aangegeven in haken:  [ … ]. Indien het studies betreft die zijn uitgevoerd ten behoeve 
van het KBB zijn deze [vet en rood] aangegeven.  
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1  HET KBB PROCES 
 

1.1  Doelstelling Ontwerp-KBB 
 

Wij verwachten dat het KBB zich richt op een integrale aanpak van een integrale benadering van het 

watersysteem, de gebouwen, de infrastructuur en de openbare ruimte. Er is niet één enkele maatregel die alles 

oplost, er is een pakket van maatregelen noodzakelijk. De ontwikkeling hiervan is complex en de uitvoering 

daarvan vergt een langdurig proces.  

Wij constateren dat u voor het ontwerp-KBB een te beperkte doelstelling hanteert. U richt zich op een korte 

termijn aanpak van de wateroverlast in alleen de lage delen van de binnenstad.  

1.2  Kennis en expertise  
 

De studies die zijn uitgevoerd  ten behoeve van het ontwerp-KBB zijn van hoge kwaliteit. Er is veel kennis 

verkregen over het water- en bodemsysteem van Gouda en er zijn goede instrumenten ontwikkeld waarmee de 

effecten van maatregelen op water en bodem kunnen worden doorgerekend en geanalyseerd. In de 

kenniscoalitie ‘Gouda – Stevige Stad op Slappe Bodem’ zaten partijen die op hun vakgebied toonaangevend zijn.  

Wij constateren echter ook dat het door de Coalitie en het projectteam bestreken expertisegebied onvoldoende 

breed is geweest om een goede integrale aanpak te ontwikkelen en alle gevolgen van bodemdaling adequaat in 

kaart te brengen. Dat blijkt onder andere uit de vele in het ontwerp-KBB genoemde onderwerpen voor nader 

onderzoek. Zo zijn de effecten van maatregelen op de vitaliteit, het cultureel erfgoed en de historische waarde 

van de binnenstad niet of nauwelijks onderzocht.  

 

1.3  Gebruik studieresultaten  
 

De combinatie van beperkingen in het onderzoek met de te beperkte doelstelling van het ontwerp-KBB  heeft 

geleid tot een tunnelvisie op mogelijke maatregelvarianten. Zelfs als wordt uitgegaan van de beperkte KBB- 

doelstelling komt het ontwerp KBB met onjuiste afwegingen tussen maatregelvarianten. Dat heeft echter niet te 

maken met de kwaliteit van de uitgevoerde studies, maar met de manier waarop de resultaten van die studies in 

het afwegingsproces zijn gebruikt. Uw uiteindelijk voorgestelde voorkeursvariant - een compartimentering met 

grote peilverlaging- is op grond van de onderliggende studies niet te rechtvaardigen.  

  

1.4  Kwaliteit van gehanteerde instrumenten 
 

Rekenmodellen [9,13] 

Voor het vergelijken van oplossingsvarianten is intensief gebruik gemaakt van simulatiemodellen. Hiermee zijn 

de effecten van verschillende maatregelen op de oppervlakte- en grondwaterstanden in de binnenstad van 

Gouda geanalyseerd.  

Deze modellen zijn voor de onderbouwing van het KBB ontwikkeld en zitten conceptueel goed in elkaar.  
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Toch is de betrouwbaarheid van de modelberekeningen en voorspellingen beperkt door het gebrek aan goede 

data die nodig zijn om de modellen te kalibreren 

en te valideren. De modellen zijn hierdoor alleen 

geschikt om de voorspelde effecten van 

verschillende maatregelen onderling te 

vergelijken. Dat geldt zowel voor het 

oppervlaktewater/rioleringsmodel als voor het 

grondwatermodel. Hierdoor kunnen varianten 

alleen maar relatief worden beoordeeld. Of de 

voorspellingen ook in absolute zin betrouwbaar 

zijn is echter twijfelachtig. Dat betekent dat de 

als best (of minst slecht) beoordeelde variant 

nog steeds slecht kan zijn. 

 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

In de loop van het ontwerpproces zijn twee versies van de MKBA gebruikt: een quick scan MKBA [5] en de 

definitieve MKBA [4] . 

 

In de samenvatting van de Quick scan MKBA [5] staat de volgende waarschuwing: 

‘Het is goed te weten dat een dergelijke MKBA voor bodemdaling in stedelijk gebied nog niet eerder gemaakt 

is. Het rapport moet daarom gezien worden als een eerste “vingeroefening” om de methodiek te ontwikkelen; 

de analyse is niet geschikt als basis voor een keuze voor een handelingsperspectief of een bepaald 

samenstelling/ dimensionering hiervan. Daarvoor is verdere uitwerking van de MKBA nodig, en een 

gevoeligheidsanalyse. Op basis van deze studie is nog niet te zeggen of de resultaten significant zijn.’ 

Ondanks deze waarschuwing is de quick scan MKBA gebruikt om het wegschrijven van variant 1 te 

onderbouwen. Dit is een van de meest verstrekkende besluiten in het KBB-ontwerpproces. Meer informatie 

hierover is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze bijlage. De definitieve MKBA [4] is ten opzichte van de quick scan 

MKBA sterk verbeterd en zit conceptueel goed in elkaar. Maar ook bij de toepassing hiervan zijn door gebrek aan 

data aannames gedaan die de uitkomst sterk beïnvloeden en in sommige gevallen discutabel zijn. 

 

1.5  Onzekerheden in de gebruikte data 
 

Er zijn veel gegevens verzameld. Van op zijn minst drie groepen gegevens is de kwantiteit en/of kwaliteit echter 

zodanig beperkt dat dit leidt tot grote onzekerheden in de analyses die op die data gebaseerd zijn: 

• Kalibratie / validatie gegevens voor de rekenmodellen 

• Funderingsgegevens van de panden in de stadsboezem 

• Financiële – en schadegegevens voor de MKBA 

 

 

 

 

Het modelinstrumentarium 

Er is de afgelopen jaren veel goed onderzoek uitgevoerd en veel 

kennis opgedaan over het water- en bodemsysteem van Gouda. 

Op grond van deze kennis is een goed modelinstrumentarium 

gebouwd waarmee in principe de effecten op oppervlakte- en 

grondwater van waterbeheermaatregelen bij verschillende 

ontwerpbuien kunnen worden berekend. Het instrumentarium 

bestaat uit een grondwatermodel en een geïntegreerd 

oppervlaktewater/rioleringsmodel, waarbij beide modellen 

‘zacht’ gekoppeld zijn.  

 

 

De onzekerheid over de aantallen huizen op houten palen is erg groot. Zo gaat het ontwerp-KBB uit van 1160 panden op 

palen in de stadsboezem, terwijl de voor het KBB opgestelde MKBA rekent met 1525 panden. Een verschil van bijna 25%!  

 

De MKBA schat de totale schade door paalrot bij ongewijzigd beleid op € 63 miljoen. Ook daarin zit dus een 

onnauwkeurigheid van ca 25%, ofwel ca € 16 miljoen.  

 

Voor de twee KBB varianten 2A en 2C worden de kosten berekend op respectievelijk op € 65,9 miljoen en € 64,1 miljoen. 

De extra schade, veroorzaakt door deze KBB varianten, is dus slechts € 2,9 miljoen en € 1,1 miljoen. Deze bedragen vallen 

in het niet ten opzichte van de onnauwkeurigheid in de totale schade aantallen panden (zie voor meer informatie 

Paragraaf 2.2.3). 
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1.6  Afnemende ambitie  
 

In oktober 2014 is de intentieovereenkomst van de kenniscoalitie “Gouda – Stevige Stad op Slappe Bodem” 

getekend. Daarin zijn onder andere als overwegingen genoemd dat: 

 

c)  de binnenstad van Gouda steeds verder zakt door de inklinkende veenbodem, waardoor het risico van 

schade door wateroverlast toeneemt. De traditionele aanpak om het waterpeil te verlagen loopt tegen 

grenzen; 

d) In de binnenstad veel historische panden niet onderheid zijn en verder zakken zeker als de waterpeilen nog 

verder worden verlaagd, terwijl verspreid ook panden voorkomen die wel onderheid zijn. Dit brengt 

uitdagingen met zich op het gebied van bebouwing, infrastructuur, paalrot, waterbeheer en ruimtelijke 

ordening; 

 

Dus geen peilverlaging meer! Dit werd nog een keer bevestigd in het al in de Zienswijze genoemde filmpje 

waarmee de problematiek van bodemdaling in 2018 op een denktank avond werd geïntroduceerd. Desondanks 

is peilverlaging toch de kern van het ontwerp KBB geworden. Dat dit heeft kunnen gebeuren komt o.a. door het 

gevolgde ontwerp proces, waarbij de ambitie steeds verder is afgenomen en de focus steeds meer op de korte 

termijn is komen te liggen, en waarin discutabele afwegingen tussen maatregelvarianten zijn gemaakt. Dit 

laatste wordt aangetoond in hoofdstukken 2 en 3 van deze bijlage. 

 

 

 

Behalve het genoemde filmpje werd op de eerste denktank 

avond ook bijgaande sheet getoond. Toen was de ambitie nog 

een lange termijn duurzame aanpak van de gevolgen van 

bodemdaling. 

 

 

 

In september 2019 werd in de KBB-houtskoolschets nog gesproken over een duurzame, structurele aanpak van 

de overlast door bodemdaling in de binnenstad. Weliswaar lag toen al de focus op de wateroverlast tot 2050, 

maar werd ook gesteld dat ‘een agenda voor de langere termijn een belangrijk onderdeel van het KBB’  zou zijn. 

Verder werd benadrukt dat ‘een belangrijk aandachtspunt is te zorgen dat de uitvoering van de agenda lange 

termijn goed (bestuurlijk) wordt geborgd’.  

 

In januari 2020 heeft het ontwerp KBB echter een veel beperktere doelstelling. De aandacht voor de lange 

termijn, de duurzaamheid en de structurele aanpak is hierin niet meer terug te vinden. De uiteindelijke 

doelstelling van het ontwerp KBB is teruggebracht tot alleen de volgende drie punten: 

• de huidige wateroverlast binnen 10 jaar terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau; 

• nieuwe wateroverlast tot minimaal 2050 voorkomen;  

• het opstellen van een agenda voor onderzoek naar andere aan bodemdaling gerelateerde overlast. 

 

Het ontwerp-KBB is niet ingekaderd in een lange termijn visie, en er is ook geen overkoepelende doelstelling om 

te komen tot een toekomstbestendige vitale historisch binnenstad. 
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1.7  Ondeugdelijke afwegingsmethode 
 

Het ontwerpproces van het ontwerp-KBB is weergegeven Figuur 1.1. De twee belangrijkste afweegmomenten in 

dat proces waren: de afweging tussen variant 1 en 2 en de afweging tussen 2A en 2C. 

 

U vergelijkt de maatregelvarianten met behulp van een afwegingskader. De structuur en invulling van dit 

afwegingkader is gebaseerd op drie hoofdvragen over deze varianten: 

1. Lossen we het probleem (in uw woorden: het oplossen van de wateroverlast) er mee op? 

2. Kunnen we het realiseren? 

3. Wat zijn de andere gevolgen ervan voor de stad? 

 

 

 

 
   
KBB-doelstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.1 Het KBB ontwerpproces 

 

Deze drie vragen heeft u beantwoord op basis van meerdere indicatoren waarmee de verwachte effecten van 

maatregelvarianten worden gekarakteriseerd (zie de Bijlage in het KBB ontwerprapport). Veel van deze 

indicatoren zijn kwalitatief ingeschat. Deze inschattingen zijn door aannames en door gebrek aan informatie en 

kennis vaak subjectief. Het gebrek aan kennis speelt vooral bij de indicatoren die betrekking hebben op de 

gevolgen voor de vitale historische binnenstad. Dit blijkt o.a. uit het voorstel voor nader onderzoek dat in het 

ontwerp KBB is opgenomen. Bij de gekwantificeerde indicatoren is weliswaar gebruik gemaakt van 

rekeninstrumenten (modellen en een MKBA) maar ook hierbij is sprake van een grote mate van onzekerheid, 

o.a. als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van gegevens, en gevoeligheid van de uitkomsten hiervoor. 

Deze rekeninstrumenten zijn dan ook alleen geschikt en gebruikt voor een onderlinge vergelijking van varianten; 

de voorspellende waarde ervan is echter twijfelachtig. 

 

De combinatie van de geformuleerde doelstelling en het gebruikte afwegingskader (waarin ‘overige gevolgen 

voor de stad’ een afwegingscriterium is) zorgt ervoor dat schadelijke effecten van watersysteemmaatregelen op 

de vitale historische binnenstad bij voorbaat ondergeschikt zijn gemaakt aan het verminderen van de 

wateroverlast. Bovendien worden gevolgen van varianten alleen onderling vergeleken en dus relatief 

beoordeeld. De absolute waarde van een effect is vaak onbekend. Ook is er, behalve voor de wateroverlast, geen 

van te voren gedefinieerde norm voor deze effecten.   

Voor de uiteindelijke afweging tussen varianten zijn van te voren geen duidelijke criteria of weegfactoren 

gedefinieerd. De keuze is  gemaakt op grond van een kwalitatieve vergelijking, waarbij een subjectieve weging 

van de indicatoren is toegepast. 

 

Het is bovendien discutabel hoe de resultaten van onderliggende studies bij de gemaakte afwegingen zijn 

gebruikt. Dit wordt verder toegelicht in de hoofdstukken 2 en 3.  

In Hoofdstuk 2 wordt de afweging tussen de varianten 2A en 2C behandeld, en daarna in Hoofdstuk 3 de 

afweging tussen varianten 1 en 2. Waarom deze volgorde is gekozen zal bij lezing duidelijk worden. 
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2  AFWEGING TUSSEN VARIANTEN 2A EN 2C 

 

2.1  Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre de studies die voor het KBB zijn uitgevoerd de door u gemaakte 

afweging tussen de peilverlaging in stadsboezem (variant 2A) en de compartimentering (uw voorkeursvariant 2C) 

ondersteunen. Wij constateren daarbij het volgende: 

 

• er is sprake van een grote onzekerheid in de gebruikte gegevens. Deze werkt door in de model- en MKBA 

analyses, en maakt dat de verschillen tussen de effecten van verschillende varianten vaak niet significant 

zijn. Bovendien baseert u het ontwerp KBB soms op gegevens die afwijken van de door de onderliggende 

studies gebruikte gegevens, zoals de aantallen panden met houten paalfunderingen. 

• de in het ontwerp KBB gepresenteerde effectiviteit van uw voorkeursvariant tegen de regenwateroverlast 

wordt pas bereikt bij een peilverlaging in het compartiment van 31 cm, en tegen de grondwateroverlast bij 

een peilverlaging van 40 cm. Dit is aanzienlijk meer dan de in het ontwerp KBB steeds genoemde 25 cm. 

Maar zelfs bij deze grotere peilverlagingen blijkt die effectiviteit nog te gering en wordt het probleem van 

wateroverlast niet voldoende opgelost. De norm voor overlast door water op straat wordt nog steeds 

overschreden. Bovendien houdt een derde van de panden op staal in de stadsboezem een groot risico op 

grondwateroverlast. Ten aanzien van de wateroverlast blijkt uw voorkeursvariant niet effectiever te zijn dan 

variant 2A. 

• Uit de MKBA blijkt dat het risico op extra schade door paalrot bij uw voorkeursvariant niet het kleinst is. Dit 

is in tegenstelling tot wat het ontwerp KBB gesteld wordt. De variant waarin in de hele stadsboezem het peil 

beperkt wordt verlaagd komt beter uit de beschikbare  analyses, helemaal bij flexibel peilbeheer waarbij die 

peilverlaging seizoen afhankelijk wordt gemaakt. 

• Door de grote peilverlaging in het compartiment ontstaan bij variant 2C schades die in het ontwerp KBB niet 

of nauwelijks worden benoemd. Dat betreft onder andere schade door verschilzettingen aan huizen op staal 

aan de rand van het compartiment, en schade aan kademuren en kadepanden binnen het compartiment. Bij 

variant 2A ontstaan die schades uiteraard niet omdat er daarbij geen compartiment wordt aangelegd. 

• De gevolgen van de KBB maatregelen op het historisch stadsgezicht en de vitaliteit van de binnenstad zijn 

onvoldoende onderzocht. Maar op grond van een kwalitatieve analyse is de verwachting dat ook hierbij de 

variant 2C slecht scoort. 

• Als rekening wordt gehouden met bovenstaande punten blijkt ook het maatschappelijk rendement van de 

variant 2C minder te zijn dan van variant 2A. Bovendien vraagt variant 2A veel minder investeringen en is 

deze veel sneller te realiseren. Op het punt van uitvoerbaarheid scoort het alternatief dus ook beter. 
 

Over het geheel beschouwd komt variant 2A (peilverlaging in de hele stadsboezem) beter uit de analyse dan de 

variant 2C van het ontwerp KBB. Variant 2A is ook zeer geschikt als maatregel waarmee tot 2050 tijd kan worden  

gewonnen, waarin gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige duurzame aanpak van de gevolgen van 

bodemdaling. 

 

Leeswijzer 
Bovenstaande constateringen onderbouwen wij in de volgende paragrafen. Daarbij wordt, ondanks de in 

paragraaf 1.7  genoemde bezwaren tegen de KBB afwegingsmethode, de structuur van de KBB-afwegingstabel 

gevolgd, om de tegenstellingen tussen de resultaten van de onderliggende studies en de inhoud van KBB 

afwegingstabel zo duidelijk mogelijk te kunnen presenteren. 

 

Per indicator uit de afwegingstabel wordt achtereenvolgens beschreven: 

A. de effecten van een maatregel volgens de KBB afwegingstabel, 

B. de hoofdpunten uit onze analyse van die effecten, 

C. onze analyse, direct gebaseerd op de onderliggende studies van het KBB. 
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2.2  Lossen we het probleem op? 
 

2.2.1  Regenwateroverlast 

 

Het gebruikte oppervlaktewater/rioleringsmodel 
Voor de berekening van ‘water-op-straat’ is gebruik gemaakt van een nieuw integraal oppervlaktewater-

rioleringsmodel, gebouwd met het modelleringssysteem InfoWorks ICM [14]. Met dit model kunnen de 

verwachte effecten van maatregelvarianten op de regenwateroverlast worden berekend. 

Als gevolg van de beschikbaarheid van beperkte data kon dit model slechts op hoofdlijnen gekalibreerd worden. 

Er waren geen onafhankelijke validatiegegevens beschikbaar, zodat de voorspellende kracht van het model niet 

kon worden aangetoond. Het model is wel geschikt voor een onderlinge vergelijking en daarmee voor een 

relatieve beoordeling van varianten.  

 

De ontwerpbuien 
Als ontwerpbui voor de riolering is de RIONED Bui-10 (herhalingstijd T=10 jaar) gebruikt, en voor de beoordeling 

van het watersysteem de werkelijk opgetreden bui van 28 juli 2014, die qua hoeveelheid neerslag is opgeschaald 

naar herhalingstijden van T=100 en T=200 jaar (zie tekstkader) [14]. 

 

Of er sprake is van overlast door water op straat wordt bepaald door het functioneren van het rioolstelsel en het 

functioneren van het oppervlaktewatersysteem. Om het functioneren van het rioolstelsel te beoordelen worden RIONED-

normbuien gehanteerd met een relatief korte herhalingstijd. Voor het beoordelen van het functioneren van het 

watersysteem gelden WB21 normen die gebaseerd zijn op veel zwaardere buien.  

Om het effect van maatregelen op de overlast door ‘water op straat’ aan te tonen toont het KBB rapport resultaten van 

berekeningen met ‘bui 10’ als ontwerpbui. Dit is een RIONED-bui die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt (T=10). De 

berekeningen laten zien dat door de voorgestelde maatregelen bij deze bui de overlast door water op straat weliswaar 

afneemt maar niet verdwijnt. De WB21 norm voor het watersysteem stelt dat met een T=100 bui er geen water op straat 

mag zijn. De doelstelling van het ontwerp KBB is dat tot 2050 geen nieuwe wateroverlast mag ontstaan. In 2050 is, gezien de 

klimaatverandering, de T=100 bui minimaal gelijk aan een huidige T=200 bui (bron KNMI). Dit is een ontwerpbui die nu eens 

in de 200 jaar voorkomt, en dus veel zwaarder dan de huidige Bui 10.   

Niet alleen de hoeveelheid neerslag, maar ook de vorm van een bui is bepalend voor de hoeveelheid water op straat. De 

vorm van de gebruikte T=100 bui en T=200 bui is afgeleid van de werkelijk opgetreden bui op 28 juli 2014. Bij deze afleiding is 

geen rekening gehouden met de toenemende kans van voorkomen van clusterbuien waardoor zelfs deze T=200 bui mogelijk 

een nog te lichte ontwerpbui is. 

 

Geïndexeerde peilverlagingen 
De verwachte water-op-straat overlast in 2050 is berekend bij een peilverlaging van 13 cm in de stadsboezem 

voor variant 2A, en van 31 cm in het compartiment bij variant 2C [14]. Dit zijn geïndexeerde peilverlagingen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de berekeningen van de grondwateroverlast een andere peilindexering is 

toegepast, resulterend in peilverlagingen in 2050 van 16 cm in de stadsboezem bij variant 2A, en van 40 cm in 

het compartiment bij variant 2C [9] (zie Paragraaf 2.2.2). 

Het is niet duidelijk waarom deze indexeringen verschillend zijn. De indexeringen bij de berekeningen van de 

grondwateroverlast lijken de juiste te zijn (zie Paragraaf 2.2.5). 

Maar voor beide effecten geldt dat de effectiviteit van maatregelen is vastgesteld voor geïndexeerde 

peilverlagingen, en niet voor peilverlagingen van 10 cm resp. 25 cm die de KBB tekst steeds suggereert.   
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Gevolgen van maatregelen 

 
A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C                  variant 2A  

 
 

 

B. Onze bevindingen op  basis van onderstaande analyse 

 

• Het effect van de KBB maatregelen is berekend bij geïndexeerde peilverlagingen van 13 cm (stadsboezem - 

variant A) en 31 cm (compartiment - variant 2C) die dus groter zijn dan de 10 cm resp. 25 cm die het KBB 

suggereert 

• De T=200 bui is gezien de gekozen vorm mogelijk niet representatief voor een goede T=200 analyse 

• De wijze van presenteren van de ondergelopen oppervlaktes in het KBB-afwegingskader suggereert ten 

onrechte een groter verschil tussen variant 2A en 2C dan feitelijk berekend in de onderliggende 

modelstudie. Dit geldt vooral voor de T=10 bui. 

• De verschillen in de feitelijk berekende oppervlaktes bij 2A en 2C zijn in 2050 erg klein, en gezien 

onzekerheden in de modelberekeningen niet significant.  

• Bij de T=200 bui komt 4x zoveel straatoppervlak onder water te staan als bij de T=10 bui. Het KBB rapport 

toont echter alleen de resultaten voor de T=10 bui. Het KBB-rapport geeft dus een te optimistisch beeld 

over de effectiviteit van de maatregelen.  

• Er wordt niet voldaan aan de landelijke norm voor wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Deze norm 

houdt in dat met de dan geldende T=100 bui (dus met de nu geldende T=200 bui) er geen overstroomd 

oppervlak mag zijn. Dit is niet het geval. Zo zal In het compartiment bij de Turfmarkt bij zowel de T=10 bui 

als de T=200 bui nog steeds de kade vanuit de gracht overstromen. Bij variant 2C is deze overstroming zelfs 

nog meer dan bij variant 2A.  

 

De suggestie in het ontwerp KBB dat variant 2C effectiever is dan 2A klopt dus niet.   

 

C. Onze analyse 

 

In Figuur 2.1 is voor variant 2C te zien waar en hoeveel water op straat voorkomt bij de ontwerpbuien voor T=10 

en T=200 [14]. Daaruit blijkt dat in 2050 nog steeds water op straat ontstaat, zelfs bij de toegepaste peilverlaging 

in 2050 van 31 cm. Bij een peilverlaging van 25 cm zal dit nog meer zijn. Uit deze modelberekeningen kan direct 

worden afgeleid wat bij de ontwerpbuien het oppervlakte is van het gebied in de binnenstad waar water op 

straat komt, en het oppervlak waar er meer dan 20 cm water op straat staat [14]. 

De resultaten daarvan zijn samengevat in Tabel 2.1. Tevens is daarbij aangegeven wat de schade is als gevolg van 

water op straat bij de twee varianten. Deze schadeberekening komt uit [4]. Ook laat de tabel zien hoe de 

informatie over het ondergelopen oppervlak is gepresenteerd in het KBB afwegingskader. 
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Tabel 2.1 Berekende overstroomde oppervlakken bij de ontwerpbuien voor varianten 2A en 2C  [14] 

 

Gezien de beperkte voorspellende waarde van de modellen zal vooral naar verschillen tussen de varianten 

moeten worden gekeken. De verschillen tussen 2A en 2C zijn in 2050 klein, en gezien de onzekerheden niet 

meer significant. Dit geldt ook voor de berekende financiële effecten van beide maatregelen. De afname van 

schade door water op straat is bij beide varianten nagenoeg gelijk. 

De getallen in het KBB-afwegingskader suggereren – vooral voor de T=10 bui - een groter verschil tussen variant 

2A en 2C dan feitelijk berekend.  

 

Bij de T=200 bui komt 4x zoveel straatoppervlak onder water te staan als bij de T=10 bui. Het KBB rapport laat 

alleen de situatie in 2050 voor de T=10 bui zien. Bovendien wordt de  indexering van het peil in de tekst slechts 

terloops genoemd, waardoor het idee kan ontstaan dat er in 2050 nog steeds sprake is van ‘slechts’ 25 cm 

peilverlaging. De figuren in het KBB-rapport laten dus een te optimistisch beeld zien. 

 

In het KBB-afwegingskader wordt verder gesteld dat in 2050 voldaan wordt aan de landelijke norm voor 

wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Deze norm houdt in dat met de dan geldende T=100 bui (dus met de 

nu geldende T=200 bui) er geen overstroomd oppervlak mag zijn. Dit is dus niet het geval.  

 

Als voorbeeld de Turfmarkt: 

In 2050 is de maaiveldhoogte van de Turfmarkt als gevolg van de doorgaande bodemdaling ca – 76 cm (dit is 

inclusief de extra bodemdaling als gevolg van de grote peilverlaging in het compartiment). Uit Figuur 2.2  blijkt 

dat bij variant 2C in het compartiment bij de Turfmarkt zowel bij de T=10 bui als de T=200 bui nog steeds de 

kades vanuit de gracht overstromen. Bij variant 2C is de overstroming zelfs meer dan bij variant 2A (2A=blauwe 

lijnen, 2C=rode lijnen) [14]. De reden hiervan is dat compartimentering de beschikbare bergende capaciteit voor 

de Turfmarkt en de Zeugstraat sterk beperkt.  

 

  

Water-op-straat Bui Zonder KBB maatregelen Peilverlaging stadsboezem Compartiment lage delen

            (variant 2A)             (variant 2C)

Jaar 2020 2050 2020 2050 2030 2050

Bij peilverlaging (cm) 0 0 10 13 25 31

Totaal oppervlakte (ha) T=10 2,27 1,30 2,21 0,57 0,58 0,44

berekend T=100 2,27 2,16 2,22 1,51 1,27 1,24

T=200 2,87 2,58 2,83 2,02 1,90 1,69

Opprvlakte > 20 cm (ha) T=10 0,08 0,06 0,07 0,03 0,03 0,04

berekend T=100 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,04

T=200 0,12 0,12 0,11 0,06 0,05 0,05

Schade (M€) 6,00 4,70 4,50

Vermeden schade 1,30 1,50

Totaal oppervlakte (ha)

zoals gepresenteerd in kort, hevig 0,5 - 1 < 0,5

het afwegingskader KBB langdurig, zwaar 1 - 2 1 - 2 
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                                                                                       T=10                                               T=200 

 

 

 
Variant 2C 

Situatie 2030 

Peilverlaging in compartiment = 25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variant 2C  

Situatie 2050 

Geïndexeerde peilverlaging  in 

compartiment  = 31 cm 

 

 

 

 

 
 Figuur 2.1  Water-op-straat in 2030 en 2050, als gevolg van de twee ontwerpbuien T=10 en T=200 (ontleend aan [14]) 

De overlast is significant op bijvoorbeeld de Nieuwehaven, Wilhelminastraat - Rozendaal en Groeneweg-  

Tuinstraat 

 

 

 

 
 
Figuur 2.2 Peilverloop in de Turfmarkt bij ontwerpbuien en varianten 2A en 2C (ontleend aan [14]). 

NB. In deze figuren zijn de varianten afwijkend gecodeerd.  Rode lijnen geven de waterstandsverhogingen 

bij compartimentering + peilverlaging lage delen (KBB-variant 2C), blauwe lijnen bij peilverlaging 

stadsboezem (KBB-variant 2A). De doorgetrokken lijnen betreffen de startsituatie met de initiële 

peilverlaging van 25 resp. 10 cm. , de gestippelde lijnen de situatie in 2050 bij peilverlaging van 31 resp. 

13 cm.  
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2.2.2  Grondwateroverlast/onderlast 

 

Grondwatermodel  
Het grondwatermodel  betreft een op iMod/Modflow gebaseerd niet- stationair grondwatermodel. Daarmee 

kunnen o.a. ontwateringsdieptes worden berekend. Daarbij geldt de volgende waarschuwing [9]: 

“Een kaart met berekende ontwateringsdieptes draagt altijd het gevaar in zich dat deze gebruikt wordt om 

op specifieke locaties dé ontwateringsdiepte af te lezen. Echter, een grondwatermodel, zeker een model 

voor stedelijk gebied met een resolutie van 20 m, kent veel onzekerheden in de invoer en daarmee ook in de 

uitkomsten. Daarmee geeft zo’n kaart een indicatie van de werkelijke ontwateringsdiepte. Analyse van 

varianten op basis van verschilkaarten heeft de voorkeur”.  

Dus eigenlijk is alleen een relatieve beoordeling van varianten mogelijk op basis van verschilkaarten.  

 

Geïndexeerde peilverlagingen 
De in het ontwerp KBB getoonde ontwateringskaarten voor 2050 zijn berekend bij een geïndexeerde 

peilverlaging van 16 cm in de stadsboezem voor variant 2A en 40 cm in het compartiment voor variant 2C [9]. De 

hier gehanteerde indexering van de peilverlaging is dus (terecht) groter dan bij de berekeningen met het 

oppervlakte/rioleringsmodel (zie ook Paragraaf 2.2.5). De effectiviteit van maatregelen is dus vastgesteld voor 

deze geïndexeerde peilverlagingen. Deze effectiviteit zal kleiner zijn bij de peilverlagingen van 10 cm resp. 25 cm 

die de KBB tekst steeds suggereert.   

 

Gevolgen van maatregelen 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel 

 

              variant 2C    variant 2A  

 

 
 

 

B. Onze bevindingen op basis van onderstaande analyse 

 

• Het effect van de KBB maatregelen is berekend bij geïndexeerde peilverlagingen van 16 cm (stadsboezem - 

variant A) en 40 cm (compartiment - variant 2C) die dus groter zijn dan de 10 cm resp. 25 cm die het KBB 

suggereert 

• Het percentage oppervlak dat aan de KBB-ontwateringsnorm voldoet zegt weinig over het daadwerkelijke  

aantal huizen op staal dat grondwateroverlast ondervindt. Het is onduidelijk hoe deze percentages zijn 

afgeleid uit de ontwateringskaarten. Bovendien verschillen deze percentages, gezien de onzekerheden in de 

gebruikte ontwateringskaarten, niet significant. De in de tabel gehanteerde formulering ’beperkte afname 

van de overlast’ bij 2A  en ‘afname van de overlast’ bij 2C is suggestief.  

• Op basis van in de MKBA berekende aantallen huizen op staal met groot risico op wateroverlast zijn de 

overlastpercentages in 2050 bij variant 2A en 2C 44% resp. 33%.   

• Voor een groot aantal huizen op staal wordt dus de grondwateroverlast tot 2050, zelfs bij de geïndexeerde 

peilverlagingen, niet opgelost. En na 2050 wordt dit aantal door de verdergaande bodemdaling nog groter. 

Dit geeft een ander beeld dan de genoemde 10% en 7% in het afwegingskader.  
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• In de MKBA is berekend dat bij variant 2C in 2050 nog ca 683 huizen op staal een groot risico op 

wateroverlast hebben. Het lijkt aannemelijk dat de meeste van die 683 huizen buiten het compartiment 

voorkomen. Maar dan klopt de uitspraak hierover in het ontwerp KBB niet. Daar staat op blz. 16 dat bij 

variant 2C “buiten het compartiment de kans op (grond)wateroverlast, ondanks de doorgaande 

bodemdaling, zeker tot 2050 vrijwel overal op een acceptabel niveau blijft”. 

 

De suggestie in het ontwerp KBB dat variant 2C effectiever is dan 2A klopt dus niet.   

 

C. Onze analyse 

 

Grondwateroverlast voor huizen op staal in de stadsboezem  

Het KBB hanteert als norm voor de grondwaterstand een minimale ontwateringsdiepte van 40 cm1. Volgens het 

KBB-afwegingskader voldoet in 2050 bij variant 2A 10% van het binnenstadoppervlak niet aan die norm, en bij 

variant 2C 7%. Bij ongewijzigd beleid zou dat 18% zijn. In [9] worden wel de berekende ontwateringskaarten voor 

2050 getoond, maar niet deze percentages oppervlak dat aan de KBB-norm zou voldoen. Er is geen informatie 

over hoe deze percentages zijn afgeleid van de berekende ontwateringskaarten.  

 

De ontwateringskaarten zijn berekend bij de geïndexeerde peilverlagingen van 16 cm resp. 40 cm. in plaats van 

de 10 cm resp. 25 cm die het KBB noemt. De genoemde percentages – en dus de gesuggereerde effectiviteit van 

de maatregelen – gelden dus voor die geïndexeerde peilverlagingen. Die effectiviteit is bij 10 resp. 25 cm 

peilverlaging uiteraard minder. Gezien de onzekerheden in de gebruikte ontwateringskaarten kan, op grond van 

deze (dicht bij elkaar liggende percentages), niet worden geconcludeerd dat variant 2C tot minder overlast leidt 

dan variant 2A. Het KBB afwegingskader suggereert dit echter wel door het hanteren van de woorden ’beperkte 

afname van de overlast’ bij 2A  en ‘afname van de overlast’ bij 2C.  

 

Het percentage oppervlak dat aan de ontwateringsnorm voldoet zegt nog weinig over het concrete aantal huizen 

op staal dat grondwateroverlast ondervindt. Dat blijkt uit Tabel 2.2. Deze tabel laat de geschatte aantallen 

panden op staal binnen de stadsboezem met risico op grondwateroverlast zien, en het effect van de KBB 

maatregelen daarop [4]. Hieruit blijkt dat zowel bij variant 2A als 2C het aantal panden binnen de stadsboezem 

met hoog risico op grondwateroverlast als gevolg van KBB maatregelen inderdaad zal afnemen, bij variant 2C 

meer dan bij 2A, maar ook dat er nog veel huizen overlast houden. Uiteraard geldt ook voor deze aantallen dat 

de onnauwkeurigheid van de gebruikte ontwateringskaarten in de schattingen doorwerkt. Daarbij komt nog de 

grote onnauwkeurigheid in de schattingen van het totaal aantal huizen op staal (orde 25% - zie Tabel 2.4). Of de 

afname van de overlast bij 2C significant groter is dan bij 2A is dus ook op grond van deze aantallen niet te 

stellen.  

 

 
  
Tabel 2.2 Aantallen huizen op staal binnen de stadsboezem met risico op grondwateroverlast in 2050 [4]. 

 

Op basis van deze aantallen zijn de overlastpercentages in 2050 bij variant 2A en 2C 44% resp. 33%.  Bij 

ongewijzigd beleid zou dat 61% zijn. Voor een groot aantal huizen wordt de grondwateroverlast tot 2050 zelfs  

 
1 Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat vochtoverlast ontstaat als het grondwater op minder dan 60 cm van het vloerpeil 

komt. Het KBB wijkt hier dus vanaf. 

 

Aantal panden per klasse bij ongewijzigd beleid bij 2A in 2050 bij 2C in 2050

Risicoklasse absoluut aantal (A) absoluut verschil met A absoluut verschil met A

Laag 807 1144 337 1376 569

Hoog 1252 915 -337 683 -569

Totaal 2059 2059 2059

Schade (miljoen Euro) 12 8,6 5,8

Vermeden schade 3,4 6,2
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bij de geïndexeerde peilverlagingen niet opgelost. En na 2050 wordt dit aantal door de verdergaande 

bodemdaling nog groter. Dit geeft een ander beeld dan de genoemde 10% en 7% in het afwegingskader. 

 

De kosten van deze grondwateroverlast zijn in de  MKBA geschat op 12 M€ (ongewijzigd beleid), 8,6 M€ (variant 

2A) en 5,8 M€ (variant 2C).  De afname van de kosten als gevolg van vermeden schade wordt in de MKBA gezien 

als baten van een maatregel (zie Paragraaf 2.4). Voor 2A is dat geschat op 3,4 M€, en voor 2C op  6,2 M€. In deze 

kosten/batenschattingen werken de eerder genoemde onnauwkeurigheden op dezelfde wijze door als in de 

geschatte aantallen huizen met grondwateroverlast. Het verschil tussen 2A en 2C is dan ook niet significant. 

 

Bij variant 2C ook grondwateroverlast voor huizen op staal buiten het compartiment  

In het ontwerp KBB wordt op blz. 16 gesteld dat bij variant 2C “buiten het compartiment de kans op 
(grond)wateroverlast, ondanks de doorgaande bodemdaling, zeker tot 2050 vrijwel overal op een acceptabel 
niveau blijft”. Dit suggereert dat de 683 huizen op staal met hoog risico (zie Tabel 2.2 – variant 2C) nagenoeg 
allemaal binnen het compartiment moeten staan. Het is de vraag of er wel zoveel zijn. Bovendien zou dat 
betekenen dat de grondwateroverlast binnen het compartiment dan niet is opgelost. En dat was nu juist de 
reden om het compartiment aan te leggen. Het lijkt dus aannemelijker dat de meeste van die 683 huizen met 
grondwateroverlast buiten het compartiment voorkomen. Maar dan klopt de uitspraak van het ontwerp KBB 
over geen grondwateroverlast buiten het compartiment niet. 
 

Extra pompkosten door grondwaterstromen  

De versterkte grondwaterstroming naar het compartiment zal extra pompcapaciteit noodzakelijk maken. Het is 

de vraag of de geplande pompen hierop zijn gedimensioneerd. De noodzakelijke investering in pompcapaciteit 

kan daardoor hoger uitvallen dan begroot.  

 

 

2.2.3  Risico’s voor houten paalfunderingen binnen de stadsboezem 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

              variant 2C    variant 2A  

 

 
 

B. Onze bevindingen op basis van onderstaande analyse 

 

Op basis van onderstaande analyse is hierbij het volgende op te merken: 

• De tekst van het ontwerp KBB en de inhoud van de afwegingstabel suggereren dat variant 2C veel 

effectiever is dan variant 2A. Maar de vergelijking tussen 30 panden bij 2C en 1200 panden bij 2A klopt 

absoluut niet met de gegevens uit de MKBA. Wordt een juiste vergelijking toegepast dan blijkt juist variant 

2A effectiever te zijn dan variant 2C.  

• Als bovendien in Variant 2A in plaats van een permanente peilverlaging van 10 cm een flexibel peilbeheer 

zou worden ingevoerd – peilopzet in tijden van droogte, peilverlaging in tijden van verwachte (hevige) regen 

– dan verdwijnt het negatieve effect op houten paalfunderingen nagenoeg volledig. Bij variant 2C is dat niet 

mogelijk.     
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C. Onze analyse 

 
Aantal huizen op houten paalfundering binnen de stadsboezem met risico op paalrot  

Verlaging van het grondwaterpeil kan leiden tot paalrot en daarmee tot schade aan huizen op houten 

paalfunderingen. Om vast te stellen hoe groot het totale effect is zal bekend moeten zijn hoeveel huizen binnen 

de stadsboezem risico lopen. Onderstaande tabel is ontleend aan [4]: 

 

 
 
Tabel 2.3  Aantal huizen op houten paalfundering binnen de stadsboezem met risico op paalrot in 2050 

 

De aantallen per risicoklassen zijn afgeleid uit o.a. de met het grondwatermodel berekende 

ontwateringskaarten, het geschatte totaal aantal huizen op houten palen, en op de geschatte zaagligging van de 

houten funderingen t.o.v. het grondwaterpeil. In al deze zaken is sprake van een behoorlijke onnauwkeurigheid. 

Dit werkt uiteraard door in de in deze tabel weergegeven aantallen.  

 

Verwaarloosbare verschillen in extra kosten 

De verwachte schade door paalrot is bepaald op grond van de verdeling over vier risicoklassen van de 1525 

huizen op palen in de stadsboezem, waarbij in de MKBA de kosten voor een volledig funderingsherstel per pand 

zijn geschat op € 112000,- . Uit de Tabel 2.3 is te zien dat zonder KBB maatregelen de verwachte totale schade € 

63 miljoen bedraagt. Alleen al door de onzekerheid in het geschatte totaal aantal huizen op palen (orde 25% - zie 

Tabel 2.4) is er een onnauwkeurigheid van ca. € 16 miljoen in deze verwachte totale kosten.   

 

Berekend is dat als gevolg van de KBB maatregelen die totale schade marginaal oploopt tot € 65,9 miljoen bij 

variant 2A en tot € 64,1 miljoen bij variant 2C. De door de maatregelen veroorzaakte extra schade is in beide 

varianten dus relatief erg klein. Dit komt doordat er maar kleine veranderingen in de aantallen per risicoklasse 

ontstaan bij de varianten 2A en 2C. Ook onderling zijn de verschillen klein, en verwaarloosbaar t.o.v. de grote 

onnauwkeurigheid in de totale schade. Al deze onzekerheden samen maken dat het kleine verschil in extra 

kosten tussen variant 2A en 2C zeker niet significant is.  

 

Onjuiste vergelijkingen in het KBB 

In de afwegingstabel wordt gesproken over maximaal 30 gebouwen binnen het compartiment die verhoogd 

risico op funderingsschade krijgen bij uitvoering van variant 2C. Op grond van Tabel 2.3 lijkt dit dus alleen de 

extra panden te betreffen die in de Extra Hoog Risico categorie komen door de KBB maatregelen. Bij 2C zijn dat 

er 28, dus dat is consistent met de afwegingstabel. Maar bij 2A krijgen slechts 15 panden een verhoogd risico, 

waarvan er 12 in de categorie Extra Hoog Risico komen. Op dit punt scoort 2A dus beter. 

 

Het in het afwegingskader genoemde aantal van 1200 panden met verhoogd risico bij variant 2A lijkt volgens de 

tabel echter eerder het absolute aantal panden te betreffen dan het extra aantal. De afwegingstabel geeft dus 

geen eerlijke vergelijking. In het KBB rapport wordt overigens opgemerkt dat bij variant 2A gekozen is voor 10 

cm peilverlaging “omdat dit het maximaal haalbare lijkt om wateroverlast te beperken zonder een te groot risico 

op extra schade aan houten paalfunderingen”. Dit lijkt - in tegenstelling tot het afwegingskader - wel consistent 

met Tabel 2.3. 

Aantal panden per klasse bij ongewijzigd beleid bij 2A in 2050 bij 2C in 2050

Risicoklasse absoluut aantal (A) absoluut verschil met A absoluut verschil met A

Laag 8 5 -3 11 3

Gemiddeld 38 41 3 17 -21

Hoog 1279 1267 -12 1269 -10

Extra Hoog 200 212 12 228 28

Totaal 1525 1525 1525

Schade (miljoen Euro) 63 65,9 64,1

Extra schade 2,9 1,1
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Het absolute aantal in de categorieën “Hoog Risico” en “Extra Hoog Risico” samen zijn voor varianten 2A en 2C 

respectievelijk 1479 en 1497. Als alleen gekeken wordt naar het extra aantal panden in de categorieën “Hoog 

Risico” en “Extra Hoog Risico” samen dan is dat voor 2A nul en voor 2C 18. Ook in deze vergelijkingen scoort 2A 

dus beter dan 2C. 

 

Voordelen van flexibel peilbeheer bij variant 2A 

Als in Variant 2A in plaats van een permanente peilverlaging van 10 cm een flexibel peilbeheer zou worden 

ingevoerd – peilopzet in tijden van droogte, peilverlaging in tijden van verwachte (hevige) regen – dan wordt  het 

negatieve effect op houten paalfunderingen gering, terwijl het positieve effect op waterschade van huizen op 

staal behouden blijft. Houten palen zijn immers gevoelig voor de lage grondwaterstand (zomer), terwijl panden 

op staal juist schade ondervinden door de hoge grondwaterstand (winter). Volgens [4] zou dan ook bij een 

dergelijk flexibel peilbeheer de geschatte extra kostenpost van 2,9 M€ bij variant 2A nagenoeg verdwijnen, en de 

baten van deze variant blijven bestaan. Dit is bij variant 2C niet mogelijk. 

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande analyse lijkt variant 2A dus zeker niet slechter dan 2C. Het is eerder beter! 

 

Onzekere schattingen van aantallen huizen per funderingstype 

Er circuleren meerdere schattingen van aantallen huizen per funderingstype: 

 

 
 
Tabel 2.4  Geschatte aantallen huizen op staal en op houten palen in de stadsboezem 

 

Als in deze tabel niets is ingevuld waren er geen schattingen beschikbaar. 

De eerste schattingen van aantallen huizen op staal en huizen op palen zijn gebaseerd op de leeftijd van die 

huizen. Door de stadsarcheoloog Groenendijk zijn deze gecombineerd met andere studies, wat resulteert in de 

schattingen Groenendijk-1 en Groenendijk-2 [2]. Opvallend is de grote verlaging van het geschatte aantal houten 

paalfunderingen binnen het compartiment in Groenendijk-2. Groenendijk-2 is de basis voor de MKBA geweest, 

hoewel er tussen beide een verschil van bijna 100 houtenpaalfunderingen in de stadsboezem zit.   

In het ontwerp KBB wordt, zowel in het rapport als de afwegingstabel, een nog veel lager aantal houten 

paalfunderingen genoemd, namelijk 1160. Als het totaal aantal panden in de stadsboezem in Groenendijk-2 

klopt dan zouden er volgens het KBB ca 2500 panden op staal in de stadsboezem moeten voorkomen. Er is dus 

een grote spreiding in de aannames m.b.t. het aantal panden op staal en op paal. 

 

Bovendien is vaak de toestand van die funderingen onbekend. In [2] wordt dan ook opgeroepen tot “het 

valideren van de aannames uit de studies tot nu toe door middel van pand-specifiek archiefonderzoek en 

gravend funderingsonderzoek. Daarbij ligt de nadruk op het controleren van het funderingstype, het 

documenteren van de staat en draagkracht van de fundering en het bepalen van de hoogte van de paalkop in 

relatie tot het grondwaterniveau”.  

  

  

KBB tekst en Verschil KBB Procentueel

Funderingstype Leeftijd Groenendijk 1 Groenendijk 2 MKBA tabellen afwegingstabel en MKBA KBB tov MKBA GemiddeldSpreiding Procentueel

Houten paalfunderingen

      in stadsboezem 1923 2346 1624 1525 1160 -365 -24% 1716 398 23,2%

      waarvan in binnenstad 359 359 60 60 60 180 146 81,6%

      waarvan in compartiment 218 12 a 20 30 124 94 75,8%

Fundering op staal 

      in stadsboezem **) 1760 1562 2059 2059 2523 **) 464 23% 1993 325 16,3%

      waarvan in binnenstad 1356 1900 1628 272 16,7%

      waarvan in compartiment 1400

Totaal in stadsboezem *) 3683 3908 3683 3584 3683 *) 3708 107 2,9%

*) totaal aantal huizen in stadsboezem wordt in KBB niet genoemd, en is hier gelijk gesteld aan het totaal aantal uit Groenendijk 2

**) totaal aantal huizen op staal in stadsboezem wordt in KBB niet genoemd, en is hier bepaald als het totaal minus het totaal op palen
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2.2.4  Goede waterkwaliteit 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel 

 

              variant 2C    variant 2A  

 
 

B. Geen opmerkingen m.b.t. de vergelijking tussen variant 2A en 2C 

 

 

2.2.5  Bodemdaling 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 

 
 
 
B. Onze bevindingen op basis van onderstaande analyse 
 

• De in deze tabel genoemde schattingen van de extra maaivelddaling veroorzaakt door peilverlaging geven 
voor variant 2C een optimistischer beeld dan de onderliggende studie. 

• Bij variant 2C zal in de aanloopperiode van ca 10 jaar in de hele stadsboezem sprake zijn van een extra 
maaivelddaling vergelijkbaar met bij variant 2A. Daarna neemt in het compartiment die extra daling toe tot 
ca 1,5 mm /jaar.  

• De versnelling van de maaivelddaling in het NW deel van het compartiment stopt niet na 20 jaar. 
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C. Onze analyse 

 
Bodemdalingsmodel [6] 
Er is gebruik gemaakt van een hydro-geotechnisch bodemdalingsmodel, geïmplementeerd in en doorgerekend 

met het softwarepakket FlexPDE. De  berekeningen zijn opgezet om een ruimtelijk beeld te verkrijgen van de 

bodemdaling in de binnenstad die kan worden verwacht in verband met de voorgenomen peilaanpassing. De 

rekenmethode is onlangs gevalideerd door vergelijking met een ander geotechnisch softwarepakket Plaxis. 

 

Berekende extra bodemdaling  

Het is bekend dat de verlaging van het grondwaterpeil leidt tot een versnelling van de bodemdaling. Zo laten 

Figuren 2.3a en 2.3b (ontleend aan [6]) het effect zien van 20 cm peilverlaging op de maaivelddaling in de 

binnenstad. In het NW deel, binnen het compartiment, is na een periode van 20 jaar de extra daling 2 – 2,5 cm. 

En dit wordt na 20 jaar nog meer want daar is de versnelling dan nog niet gestopt. 

 

Bij een peilverlaging van 25 cm (zoals bij 2C) wordt die extra daling in 20 jaar ca 3 cm. In combinatie met de 

‘normale’  maaivelddaling van 5 mm / jaar zal in 2050 de peilverlaging in het compartiment daarom moeten 

worden geïndexeerd tot 40 cm. Dit is dan ook gedaan bij de berekeningen van de ontwateringskaarten [9]. Deze 

peilverlaging is aanzienlijk meer dan de in het KBB genoemde 25 cm.  En ook deze indexering leidt weer tot een 

nieuwe versnelling van de bodemdaling. 

 

  
Figuur 2.3a                     Figuur 2.3b   

Totale maaivelddaling in het NW deel van de binnenstad               Extra maaivelddaling in de binnenstad na 20 jaar   

met en zonder 25 cm peilverlaging op t=5 jaar                als gevolg van 20 cm peilverlaging  

 

Voordat de peilverlaging van 25 cm bij variant 2C kan 

worden ingevoerd is al ca 10 jaar in de hele stadsboezem 

het peil met ca 10 cm verlaagd. In die periode vindt dus 

overal al een extra maaivelddaling plaats. Deze varieert 

na 10 jaar van ca. 3 tot 8 mm (zie Figuur 2.3c – ontleend 

aan [6]). Daarna wordt in het compartiment het peil 

verder verlaagd met 15 cm en buiten het compartiment 

weer verhoogd met 10 cm. De extra maaivelddaling 

binnen het compartiment neemt dan verder toe en 

bereikt waarden conform Figuren 2.3a en 2.3b, buiten 

het compartiment blijft alleen de ‘normale’ 

maaivelddaling over. Zowel binnen als buiten het 

compartiment komt daar nog wel de extra 

maaivelddaling bij als het peil wordt geïndexeerd.   Figuur 2.3c Extra maaivelddaling in de binnenstad na 

10  jaar als gevolg van 10 cm peilverlaging 
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Het geschatte verloop van de resulterende geïndexeerde peilen binnen en buiten het compartiment is geschetst 

in Figuur 2.4. Door de verschillen in snelheid van de bodemdaling binnen en buiten het compartiment wordt het 

peilverschil geleidelijk steeds groter. In 2050 zal dat verschil ongeveer 35 cm zijn. 

  

 

 
Figuur 2.4   

Schatting van het geïndexeerd peilverloop binnen 

en buiten het compartiment bij variant 2C. 

Het is gebaseerd op een geïndexeerde initiële 

peilverlaging van 10 cm in de hele stadsboezem, na 

10 jaar gevolgd door een extra peilverlaging van 15 

cm in het compartiment (geïndexeerd) en een 

verhoging van het peil met 10 cm buiten het 

compartiment (geïndexeerd). Bij de indexering is 

rekening gehouden met de ‘normale’ en de door 

peilverlaging veroorzaakte extra bodemdaling 

binnen en buiten het compartiment. 

 

 

 

2.3  Andere gevolgen voor de stad 
 
In hoofdstuk 4 van het ontwerp KBB worden meerdere onderwerpen genoemd die nader moeten worden 
bestudeerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek naar de Overlast door de toename van 
hoogteverschillen. In het KBB wordt dit nader onderzoek nodig geacht “omdat door bodemdaling de  
hoogteverschillen toenemen en er nog onvoldoende inzicht is in de mate waarin hoogteverschillen nu of in de 
toekomst een probleem (gaan) vormen”. Ondanks deze noodzaak wordt in het ontwerp KBB variant 2C 
voorgesteld als uw voorkeursvariant. In de voorgaande paragrafen is al aangetoond dat deze variant niet ‘het 
probleem’ het beste oplost. Uit de volgende paragrafen zal blijken dat variant 2C bovendien de meeste 
negatieve gevolgen heeft voor de stad. En veel daarvan hebben juist te maken met die toenemende 
hoogteverschillen. 

 

 

2.3.1  Bouwkundige staat gebouwen 
 

Ongelijke zetting 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 
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B. Onze bevindingen op basis van onderstaande analyse 

 

• Bij variant 2C ontstaat voor het eerst in de geschiedenis van Gouda een groot peilverschil binnen de 

historische binnenstad. Dit zal vooral voor de huizen op staal langs de randen van het compartiment leiden 

tot verschilzettingen van die huizen. Ze ‘kantelen’ richting compartiment, met mogelijk grote schade tot 

gevolg (scheefstand, scheuren).  

• Hoewel deze schade direct het gevolg is van variant 2C valt deze schade buiten de compensatieregeling.  

• Naast de hierboven genoemde verschilzetting van een pand op staal is er ook sprake van zettingsverschillen 

tussen panden onderling en tussen panden en maaiveld. Deze zullen bij compartimentering veel groter zijn 

dan bij maatregelen die voor de hele stadsboezem gelijk zijn. 

• In de MKBA worden gevolgen voor panden van ongelijkmatige zetting of kwalitatief of helemaal niet 

meegenomen. In de afweging tussen varianten spelen ze dan ook nauwelijks of geen rol. Dit is een grote 

tekortkoming aangezien deze effecten direct het historisch stadsgezicht aantasten, en daarmee de vitaliteit 

van de binnenstad schaden. 

 

De gevolgen voor de gebouwen zijn bij 2C dus veel groter dan bij 2A.  

 

C. Onze analyse 

 

Schade door verschilzetting aan huizen op staal (en infrastructuur) nabij de randen van het compartiment bij 

variant 2C 

Bij variant 2C ontstaat voor het eerst in de geschiedenis van Gouda een groot peilverschil binnen de historische 

binnenstad. Het geschatte verloop van de geïndexeerde peilen binnen en buiten het compartiment is hierboven 

geschetst in Figuur 2.4. Door de verschillen in snelheid van de bodemdaling binnen en buiten het compartiment 

wordt het peilverschil geleidelijk steeds groter. In 2050 zal dat ongeveer 35 cm zijn. 

  

Het grote peilverschil veroorzaakt een groot grondwaterstandsverschil langs de randen van het compartiment, 

en daarmee ook grote verschillen in bodemdalingssnelheid. Dit zal o.a. voor de huizen op staal langs de randen 

van het compartiment leiden tot verschilzettingen van die huizen. Ze ‘kantelen’ richting compartiment, met 

mogelijk grote schade tot gevolg (scheefstand, scheuren). Een ander gevolg van dit verschil in grondwaterstand 

is een versterkte grondwaterstroming naar het compartiment toe. Gezien de inhomogene ondergrond van 

Gouda kan dit leiden tot instabiliteit en een verdere versterking van deze ongelijkmatige zetting. Deze schade 

door verschilzetting komt bij variant 2A niet voor omdat daar de grondwaterstand overal gelijk blijft, ook na de - 

bij 2A kleine - peilverlaging. De bouwkundige schade van huizen op staal als gevolg van verschilzettingen kan erg 

groot zijn2. Maar in het KBB-proces is dit niet onderzocht. Het is ook onbekend hoeveel huizen dit betreft.  

Deze schadepost is in de MKBA alleen kwalitatief ingeschat, en speelt bij de afweging tussen varianten geen rol.  

De MKBA geeft wel aan dat de hierdoor te verwachten schade bij variant 2C groter zal zijn dan bij variant 2A. 

 

Hoewel deze schade direct het gevolg is van variant 2C valt deze schade buiten de compensatieregeling.  

 

Naast de huizen op staal zal ook de infrastructuur rondom het compartiment schade leiden door de bij variant 

2C te verwachten ongelijkmatige zetting. Dit resulteert in extra beheer- en onderhoudskosten. Ook deze kosten 

zijn bij de MKBA alleen kwalitatief ingeschat. 

 

Andere schades aan panden als gevolg van ongelijkmatige zetting  

Naast de hierboven genoemde verschilzetting van een pand op staal is er ook sprake van zettingsverschillen 

tussen panden onderling en tussen panden en maaiveld. Deze effecten (in de MKBA genoemd als resp. ‘staal 

naast paal’ en ‘hoogteverschil met omgeving’)  kunnen leiden tot hoge kosten. Toch worden ze in de MKBA als 

‘niet significant’ beoordeeld omdat deze effecten niet toe te schrijven zouden zijn aan de KBB maatregelen (zie 

 
2 Dat blijkt o.a. uit de vele schadegevallen als gevolg van de recente droogteperiodes. 
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Paragraaf 2.4). Dit wordt echter niet onderbouwd. Het is te verwachten dat elke maatregel die gebaseerd is op 

peilverlaging tot vergroting van deze schades leidt. Dit werd ook al geconstateerd in het eerder genoemde 

filmpje ‘Gouda – Stevige Stad op Slappe Bodem’ : Door het maar blijven verlagen van het waterpeil met blijvende of 

toenemende belasting wordt de ongelijkmatigheid steeds zichtbaarder en de schade aan onze huizen en infrastructuur steeds 

groter.” De hierdoor veroorzaakte schade zal bij 2C het grootst zijn. 

 

 

Kwaliteit en waarde vastgoed 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 

 

 
 

B. Onze bevindingen op basis van voorgaande analyses 

 

De effecten van variant 2C op het vastgoed worden ten onrechte positiever geschetst dan van variant 2A, en wel 

om meerdere redenen: 

• in Paragraaf 2.2.2 is aangetoond dat er m.b.t. de vermindering van de grondwateroverlast, gezien alle 

onzekerheden in de gebruikte gegevens, tussen variant 2A en 2C geen significant verschil bestaat. 

Bovendien houdt ook bij variant 2C een groot aantal huizen buiten het compartiment een groot risico op 

grondwateroverlast, hoewel het KBB het tegenovergestelde beweert. 

• in Paragraaf 2.2.3 is aangetoond dat m.b.t. het risico op paalrot de vergelijking tussen 30 panden (bij 2C) en 

1200 panden (bij 2A) niet klopt met de gegevens uit de MKBA. Wordt een juiste vergelijking toegepast dan 

blijkt juist variant 2A beter te scoren dan variant 2C. 

• bij variant 2C is grote schade te verwachten door verschilzettingen bij huizen op staal langs de rand van het 

compartiment. Bij variant 2A treedt dit niet op.  

• bij variant 2C is er bovendien een risico op verzakking van kadepanden in het compartiment (zie Paragraaf 

2.3.2). 

De kwaliteit van het vastgoed zal dan ook bij variant 2A gemiddeld hoger zijn dan bij variant 2C. 

De risico’s op schade en de onzekerheden t.a.v. de toekomstige schade ontwikkeling zijn bij 2C door 

bovengenoemde punten groter dan bij 2A. De waardeontwikkeling zal daardoor bij 2C negatief worden 

beïnvloed. 
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2.3.2  Schade aan kademuren en kadepanden bij variant 2C 
 
A. In het KBB wordt het risico op schade aan kademuren en kadepanden nauwelijks benoemd en in de 

afwegingen tussen varianten niet meegenomen. 
 
 
B. Onze bevindingen 

In [2] wordt het volgende gesteld: 

Eén van de openstaande vragen betreft de staat van de kademuren en het risico op constructieve 

problemen met die kademuren bij peilverlaging. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is 

aanvullend onderzoek naar de huidige staat van de kademuren noodzakelijk, gevolgd door een 

onderhoudsplan. Een dergelijk onderzoek valt buiten de scope van dit project, maar zal wel opgestart 

moeten worden voordat daadwerkelijk peilverlaging toegepast kan worden. Uitgangspunt is wel dat in 

de lage delen van de binnenstad, waar het water tot aan de rand van de kade komt, een beperkte 

peilverlaging nooit kan leiden tot constructieve problemen bij de kademuur, omdat de waterdruk binnen 

de muren hoog blijft. 

 

Bij variant 2C ontstaat een geïndexeerde peilverlaging in het compartiment van 40 cm in 2050, met dan een 

peilverschil van 35 cm met het omringende watersysteem. Dan is er niet meer sprake van een ‘beperkte 

peilverlaging’. De waterdruk op het bovenste gedeelte van de kademuren neemt bij zo’n verlaging significant af. 

Bij een grote peilverlaging zal er  bovendien dieper gebaggerd moeten worden om aan de legger te blijven 

voldoen. Daardoor neemt bij variant 2C het risico op instabiliteit van de kadefundering toe. En het baggeren zal 

ook nog leiden tot verzakkingen van de kades en de kadepanden (zie Figuur 2.5). Bij variant 2A is de peilverlaging 

in de hele stadsboezem overal beperkt en zullen deze problemen niet optreden. 

 

 

 

 
 
Figuur 2.5  Verzakkingen als gevolg van het uitbaggeren van grachten (ontleend aan [13]}  
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2.3.3  De monumentale binnenstad 
 

Monumentale waarden en historisch stadsbeeld 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 

 

 

 

 

B. Onze bevindingen 

 

 

• Door de in de vorige paragraaf beschreven schademechanismen zal de monumentale waarde van veel 

panden worden aangetast. Dit zal vooral bij variant 2C  optreden. Daar is dus sprake van een ‘grote 

verslechtering’ in plaats van ‘geen verandering’.  

• Bij variant 2C wordt ook het historisch watersysteem met vaarbewegingen op de grachten van de 

Turfmarkt, Jeruzalem- en Zeugstraat aangetast.  

• Gezamenlijk zorgt dit ervoor dat er bij variant 2C een significant risico bestaat op aantasting van het 

historisch stadsgezicht, en daarmee op de vitaliteit van de binnenstad (zie paragraaf 2.3.4). 
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Archeologische waarden 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel 

 

              variant 2C    variant 2A 

 

 
 

 

B. Onze bevindingen 

 

• In de toelichting op het peilbesluit 2007 staat het 

volgende geschreven [3]: 

“In het zuidoostelijk deel van de stadsboezem 

(omgeving Tuinstraat) is er een gebied met zeer hoge 

archeologische waarde. De bewoningslagen van 

verschillende eeuwen liggen hier op elkaar en bevatten 

zodoende zeer belangrijke informatie over de 

ontstaansgeschiedenis van Gouda. Om deze 

archeologische zeer hoge waarde te kunnen behouden 

is het niet mogelijk het waterpeil te verlagen.“ 

Dit gebied ligt binnen het compartiment waar grote 

grondwaterpeildaling optreedt (zie Figuur 2.6). Bij 

variant 2C wordt deze waarde dus aangetast. 

• Het gebied rond de Sint Janskerk ligt op de rand van 

het compartiment. Door op die rand optredende  

grondwaterstromen kunnen ook bij variant 2C de 

archeologische waarden daar worden aangetast.   
      

       Figuur 2.6 De ligging van het compartiment.  De   

Tuinstraat bevindt zich in de ‘vinger’ van het  

compartiment 
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2.3.4 Vitaliteit binnenstad 
 

A. Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 

 
 

B. Onze bevindingen 

 

Effect op vaarroutes 

Door de gesloten compartimentering wordt de doorvaarbaarheid van de binnenstad belemmerd. Dit staat haaks 

op de volgende ambitie uit de toekomstvisie Gouda 2030 [1]:  

“Het historische water in de binnenstad is uitgebreid en de verbindingen van het water binnen en buiten 

Gouda, onder meer voor pleziervaart, zijn verbeterd.” 

Variant 2C resulteert dan ook in een aantasting van de historisch waterbeleving en de toeristische waterfunctie, 

en in economische schade 

 

Gezondheid (vocht in huis) 

Het aantal huizen met grondwateroverlast in variant 2A en variant 2C is niet significant verschillend (zie 

Paragraaf 2.2.2). Dan zijn ook de effecten op de gezondheid van beide varianten niet verschillend.  

Variant 2C wordt hier dus te positief beoordeeld ten opzichte van variant 2A.  

 

Relatie met de kwaliteit van het historisch stadsgezicht 

Er is een directe relatie tussen de kwaliteit van het historisch stadsgezicht en de vitaliteit van een historische 

binnenstad ( [7],[8]). Bij variant 2C bestaat een groot risico op aantasting van dat historisch stadsgezicht (zie 

Paragraaf 2.3.4). Dus ook vanuit het oogpunt van vitaliteit is kiezen voor variant 2C een slechte keuze. 

 

2.4  Kunnen we het realiseren? 
 
Het gaat bij deze vraag om de beoordeling van het maatschappelijk rendement, de investeringen, en de 

uitvoerbaarheid van de maatregelen. De uitvoerbaarheid wordt in het ontwerp KBB rapport sporadisch 

genoemd. In de afwegingstabel komt de uitvoerbaarheid niet voor.  
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A. De effecten volgens de KBB afwegingstabel  

 

              variant 2C    variant 2A 

 
 

B. Onze bevindingen op basis van onderstaande analyse 

 

Het maatschappelijk rendement is vastgesteld m.b.v. een MKBA. Op grond van onderstaande analyse is hierbij  

het volgende op te merken: 

• T.a.v. de monetair gewaardeerde effecten zijn er geen significante verschillen tussen variant 2A en 2C. Als 

bij 2A flexibel peilbeheer wordt toegepast dan scoort 2A zelfs beter dan 2C. 

• T.a.v. de kwalitatief gewaardeerde effecten scoort variant 2A zeker beter dan 2C 

• Extra kosten als gevolg van schade aan kades en kadepanden zijn in de MKBA niet meegenomen. Deze 

schade treedt alleen op bij variant 2C. 

• De investeringskosten voor variant 2C zijn onderschat. 

 

Variant 2C wordt dan ook t.o.v. variant A veel te positief beoordeeld.  

 

 

C. Onze analyse 

 

Maatschappelijk rendement 
De vergelijking tussen 2A en 2C is gebaseerd op de berekende netto contante waarde van het verschil tussen 

baten en kosten, waarbij de baten gedefinieerd zijn als vermeden kosten t.o.v. het huidige beleid, en de kosten 

de extra kosten zijn t.o.v. huidig beleid.  

Daardoor spelen de kosten van vernieuwing en aanpassing van de riolering (geschat op 148 M€ [4]) in deze 

vergelijking geen rol. Dit geldt ook voor de totale schade als gevolg van paalrot bij huizen met een houten 

paalfundering (ca 63 M€), schade door wateroverlast bij huizen op staal (ca 12 M€), en schade door water op 

straat (ca 6 M€). 

De baten van maatregelen zijn gekwantificeerd als vermeden schade t.o.v. totale schade bij ongewijzigd beleid, 

en niet als waardevermeerdering of als vermeden waardedaling. 

 

Bij deze MKBA zijn 9 effectposten genoemd. Hiervan zijn er  drie monetair gekwantificeerd, vier alleen 

kwalitatief zijn behandeld , en twee als niet-significant buiten beschouwing zijn gelaten (Tabel 2.5 en 2.6). 
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Tabel 2.5  Overzicht effectposten, verwachte impact van varianten,  

en hoe het effect is meegenomen in de MKBA [4] 

 

Monetair gewaardeerde effecten 

• De gekwantificeerde effecten ‘water op straat’ en  ‘wateroverlast panden op staal’ zijn al behandeld in 

Paragrafen 2.2.1 en 2.2.2. Daar is aangetoond dat voor beide effecten de verschillen in rendement 

tussen 2A en 2C niet significant zijn.  

• Het gekwantificeerde effect ‘paalrot’ is behandeld in Paragraaf 2.2.3. Daar is aangetoond dat 2A 

waarschijnlijk juist beter is dan 2C. Dit wordt zeker het geval als bij variant 2A flexibel peilbeheer wordt 

toegepast aangezien dan de extra kosten als gevolg van paalrot nagenoeg verdwijnen. En dat flexibel 

peilbeheer tast de baten van 2A niet aan.   

• In de MKBA is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor diverse parameters, waaronder het aantal panden 

op staal en op paal. Als in de MKBA zou worden uitgegaan van de schatting van die aantallen op basis van 

leeftijd (dus met meer panden op palen en minder op staal t.o.v. de aannames in de MKBA) dan wordt het 

rendement van 2C gunstiger beïnvloed dan van 2A. In het KBB wordt echter uitgegaan van minder panden 

op palen en meer op staal dan in de MKBA (zie Tabel 2.4). En dan werkt het precies andersom en scoort 2A 

nog beter.  

 

Dit betekent dat als alleen naar de monetair gewaardeerde effecten wordt gekeken variant 2A qua 

maatschappelijk rendement zeker niet slechter is, en wellicht zelfs beter, dan variant 2C. Als de hieronder 

genoemde niet-monetair gewaardeerde effecten ook worden meegenomen scoort 2A duidelijk nog beter dan 

2C. 
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Tabel 2.6  Kosten-baten tabel van de investeringskosten en effecten van variant 2A (=variant 1)  

en variant 2C  (=variant 2), ten opzichte van ongewijzigd beleid (=variant 0).  

Bedragen in contante waarde in M€ [4]. 

 

 

Kwalitatief beoordeelde effecten 
 

Schade door verschilzetting aan huizen op staal (en infrastructuur) nabij de randen van het compartiment bij 

variant 2C 

De bouwkundige schade van huizen op staal als gevolg van verschilzettingen kan erg groot zijn3. Maar in het KBB-

proces is dit niet onderzocht. Het is ook onbekend hoeveel huizen dit betreft. Deze schadepost is in de MKBA 

dan ook alleen kwalitatief ingeschat. Daarbij is terecht aangegeven dat de hierdoor te verwachten schade bij 

variant 2C (veel) groter zal zijn dan bij variant 2A. Naast de huizen op staal zal ook de infrastructuur rondom het 

compartiment schade leiden door de bij variant 2C te verwachten ongelijkmatige zetting. Dit resulteert in extra 

beheer- en onderhoudskosten. Ook deze kosten zijn bij de MKBA alleen kwalitatief ingeschat, bij variant 2C 

hoger dan bij 2A. 

 

 
3 Dat blijkt o.a. uit de vele schadegevallen als gevolg van de recente droogteperiodes. 
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Andere schades aan panden als gevolg van ongelijkmatige zetting  

Naast de hierboven genoemde verschilzetting van een pand op staal is er ook sprake van zettingsverschillen 

tussen panden onderling en tussen panden en maaiveld. Deze effecten (in de MKBA genoemd als resp. ‘staal 

naast paal’ en ‘hoogteverschil met omgeving’)  kunnen leiden tot hoge kosten. Toch worden ze in de MKBA als 

‘niet significant’ beoordeeld omdat deze effecten niet toe te schrijven zouden zijn aan de KBB maatregelen. Dit 

wordt echter niet onderbouwd. Het is te verwachten dat elke maatregel die gebaseerd is op peilverlaging tot 

vergroting van deze schades leidt. Dit werd ook al geconstateerd in het eerder genoemde filmpje ‘Gouda – 

Stevige Stad op Slappe Bodem’ : Door het maar blijven verlagen van het waterpeil met blijvende of toenemende belasting 

wordt de ongelijkmatigheid steeds zichtbaarder en de schade aan onze huizen en infrastructuur steeds groter.”  

De hierdoor veroorzaakte schade zal bij 2C het grootst zijn. 

 

Aantasting van de vitaliteit van de historische binnenstad 

De aantasting van historische panden bij variant 2C als gevolg van ongelijkmatige zetting wordt dus of kwalitatief 

of helemaal niet meegenomen. Ook de aantasting van het historisch watersysteem door de compartimentering 

bij variant 2C wordt niet beschouwd. Dit zijn in de MKBA grote tekortkomingen aangezien deze effecten direct 

het historisch stadsgezicht aantasten, en daarmee de vitaliteit van de binnenstad schaden. Dit brengt een 

enorme maatschappelijke schade met zich mee die nergens wordt meegewogen. Deze schade ontstaat vooral bij 

variant 2C.  De compartimentering bij variant 2C tast de doorvaarbaarheid en de historische kwaliteit van het 

watersysteem aan, en schaadt daarmee ook de toeristische functie van het watersysteem. Dit gaat gepaard met 

economische schade. Deze schade ontstaat alleen bij variant 2C en wordt alleen kwalitatief ingeschat. 

 

Niet meegenomen effecten  
Schade aan kademuren  

Bij variant 2C ontstaat een geïndexeerde peilverlaging in het compartiment van 40 cm in 2050, met dan een 

peilverschil van 35 cm met het omringende watersysteem. De waterdruk op het bovenste gedeelte van de 

kademuren neemt bij zo’n verlaging significant af. Bij een grote peilverlaging zal er  bovendien dieper gebaggerd 

moeten worden om aan de doorstroomnormen te blijven voldoen. Daardoor neemt het risico op instabiliteit van 

de kadefundering toe. En het baggeren zal ook nog leiden tot verzakkingen van de kades en de kadepanden (zie 

Figuur 2.5). 

Bij variant 2A is de peilverlaging in de hele stadsboezem overal beperkt en zullen deze problemen niet optreden. 

 

Investeringskosten 
De extra investeringskosten voor variant 2C zijn onderschat aangezien: 

• in deze variant een versnelling van de aanpassingen van riolering en overstorten in het compartiment nodig 

is. Deze versnelling brengt extra kosten met zich mee. 

• de versterkte grondwaterstroming naar het compartiment extra pompcapaciteit noodzakelijk zal maken. 

Het is twijfelachtig of de geplande pompcapaciteit hierop is gedimensioneerd. De noodzakelijke investering 

in pompen kan daardoor hoger uitvallen.  

 

Uitvoerbaarheid 
Variant 2A kan snel en goedkoop worden gerealiseerd. Variant 2C vraagt een lange en dure voorbereiding, 

waarbij in die voorbereidingstijd een tijdelijke vorm van variant 2A nodig zal zijn om de meest urgente 

wateroverlast te verlichten. 
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3  AFWEGING TUSSEN VARIANTEN 1 EN 2  
 

 

3.1  Samenvatting 
 

Bij variant 1 is sprake van twee fasen:  
- Fase 1 waarin met een korte termijn aanpak tot 2050 zowel de meest urgente wateroverlast verlicht kan 

worden als tijd kan worden gewonnen om een aanpak te ontwikkelen waarmee Gouda ‘op hoogte’ 
gehouden kan worden. In het voorgaande hoofdstuk is aangetoond dat voor die korte termijn aanpak van 
wateroverlast de variant 2A de beste keuze is 

- Fase 2 waarin de ontwikkelde hooghouden-aanpak geïmplementeerd wordt  
Bij de beoordeling van variant 1 op basis van de indicatoren uit de KBB-afwegingstabel hebben wij gekeken  naar 
zowel de resultaten van Fase 1  (effecten per 2050) als van Fase 2 (uiteindelijke effecten). 
De effecten per 2050 zijn bij toepassing van variant 2A in Fase 1 uiteraard gelijk aan de in Hoofdstuk 2 
beschreven effecten van variant 2A.  
 

De conclusie is dat variant 1 daadwerkelijk een toekomstbestendige oplossing biedt waarmee alle gevolgen van 

bodemdaling duurzaam kunnen worden aangepakt. Deze variant is dus ook voor de bestrijding van de 

wateroverlast op lange termijn zeer effectief.  Variant 1 is echter al vroeg in het KBB-ontwerpproces op 

verkeerde gronden als niet haalbaar afgedaan. Dit is een grote tekortkoming in dat KBB-proces. De 

Wateralliantie heeft daarop al vaker gewezen  [10], [12]. 

 

3.2  Algemeen 
 

3.2.1 Voorbarige keuze 
 

Bij het eerste belangrijke 

afwegingsmoment ging het over de keuze 

tussen de handelingsperspectieven  

‘Hooghouden - de stad op palen zetten’ en 

‘Meebewegen - de stad gecontroleerd 

met de bodemdaling mee laten zakken’. 

Daarbij was er nog geen sprake van 

uitgewerkte maatregelvarianten. Op dat 

moment waren de modellen en de MKBA  

nog niet beschikbaar.  

 

De toen gemaakte keuze tussen 1 en 2 

was voornamelijk gebaseerd op expert 

inschattingen, aannames en een ‘vingeroefening’ met de quick-scan MKBA. Er bestond toen nog geen ingevuld 

afwegingkader. De in het - nu bestaande - afwegingskader beschreven effecten voor variant 1 zijn merendeels 

pas later ingeschat op basis van de effecten van de varianten 2A - 2C. Deze effecten zijn dus geformuleerd lang 

nadat de keuze tussen 1 en 2 al gemaakt was.   

 

Van de tijdens het KBB-proces beschouwde oplossingsrichtingen is ‘Hooghouden’ het enige toekomstbestendige 

en duurzame handelingsperspectief. Door het besluit om dit perspectief niet uit te werken is er uiteindelijk een 

keuze gemaakt uit twee oplossingsvarianten die niet duurzaam zijn en niet bijdragen aan het realiseren van een 

toekomstbestendige vitale historische binnenstad. En bovendien wordt – zoals in het vorige hoofdstuk 

aangetoond - van die twee ook nog de slechtste als voorkeursvariant gepresenteerd.  
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3.2.2  De Quick-scan MKBA  
 
Het besluit om handelingsperspectief 1 niet uit te werken en verder alleen te kijken naar varianten binnen het 

‘meezakken-perspectief’ is voornamelijk gebaseerd op uitkomsten van de Quick-scan MKBA.  

Deze Quick-scan MKBA heeft echter een aantal grote beperkingen en het gebruik in deze context kent 

fundamentele bezwaren: 

 

Ongeschikt als basis voor een beleidskeuze 

In de samenvatting van het rapport dat deze Quick scan MKBA staat de volgende waarschuwing [5]: 

 

Het is goed te weten dat een dergelijke MKBA voor bodemdaling in stedelijk gebied nog niet 

eerder gemaakt is. Het rapport moet daarom gezien worden als een eerste “vingeroefening” 

om de methodiek te ontwikkelen; de analyse is niet geschikt als basis voor een keuze voor 

een handelingsperspectief of een bepaald samenstelling/ dimensionering hiervan. Daarvoor 

is verdere uitwerking van de MKBA nodig, en een gevoeligheidsanalyse. Op basis van deze 

studie is nog niet te zeggen of de resultaten significant zijn. 

 

Inhoudelijke tekortkomingen 

In deze quick scan MKBA ontbraken meerdere kosten en baten (o.a. effecten op de waardeontwikkeling van 

huizen), zijn er veel aannames en onzekerheden t.a.v. de gebruikte gegevens, en is er ook geen 

gevoeligheidsanalyse van de resultaten uitgevoerd voor die onzekerheden.  

 

Onterechte vergelijking 

Met deze quick scan MKBA zijn de varianten 1 en 2 onderling vergeleken terwijl beide varianten feitelijk niet 

zomaar vergelijkbaar zijn. Het resultaat van variant 1 is een toekomstbestendige stad, terwijl variant 2 niet 

verder komt dan een vermindering van de wateroverlast tot 2050. De hoge kosten van de vele maatregelen die 

bij variant 2 na 2050 nog nodig zijn om de stad eveneens toekomstbestendig te maken zijn echter niet in deze 

MKBA meegenomen. Zou dat wel zijn gedaan dan zou het maatschappelijk rendement van variant 2 aanzienlijk 

lager uitkomen en slechter zijn dan van variant 1! Ondanks deze tekortkomingen en de waarschuwing in het 

rapport is op basis van de quick scan MKBA het handelingsperspectief ‘De stad op hoogte houden’ al vroeg in het 

ontwerpproces en op onterechte gronden afgeschoten.  

 

3.2.3  Uitvoerbaarheid 
In het ontwerp KBB wordt naast het kostenaspect als belangrijk bezwaar tegen variant 1 genoemd de moeilijke 

uitvoerbaarheid ervan, zowel technisch als organisatorisch. Maar bij de inschatting van de uitvoerbaarheid is 

alleen gekeken naar de uitvoeringsmogelijkheden van nu, zonder te anticiperen op toekomstige innovatieve 

ontwikkelingen. En dat terwijl Gouda inzet op een kennis- en expertisecentrum waarmee “Gouda in 2030 gezien 

wil worden als dé nationale en internationale expert op het gebied van stedelijke bodemdaling, waar kennis 

uitgewisseld wordt en innovatieve oplossingen worden bedacht en uitgevoerd om de bodemproblematiek te 

tackelen” (citaat uit toekomstvisie Gouda 2030 [1]). Er zijn vele voorbeelden van succesvolle innovaties bij de 

aanpak van urgente en complexe uitdagingen (zie het voorbeeld in het tekstkader). Met betrekking tot de 

aanpak van bodemdaling moet Gouda dat ook kunnen. 
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3.3  De stad op hoogte  
 

3.3.1  Beschrijving van de maatregel 
 
Bij variant 1 is sprake van twee fasen:  
- Fase 1 waarin met een korte termijn aanpak zowel de meest urgente wateroverlast verlicht kan worden als 

tijd kan worden gewonnen om een aanpak te ontwikkelen waarmee Gouda ‘op hoogte’ gehouden kan 
worden. Het ’op hoogte’ houden betekent daarbij minimaal het voorkomen van een verdere toename van 
de hoogte verschillen in de binnenstad. In het ontwerp KBB is dit doel verruimd tot het volledig funderen en 
op één hoogte brengen van de binnenstad. 

- Fase 2 waarin de ontwikkelde hooghouden-aanpak geïmplementeerd wordt  
 
In het voorgaande hoofdstuk is aangetoond dat voor de korte termijn aanpak van wateroverlast de variant 2A de 
beste keuze is: het beperkt verlagen van het peil in de hele stadsboezem, bij voorkeur met toepassing van 
flexibel peilbeheer. In ieder geval is deze aanpak tot 2050 het meest effectief, met de minste schadelijke 
gevolgen, en met het hoogst maatschappelijk rendement. Dit is dan ook de beste aanpak voor Fase 1. 
 
Bij de beoordeling van variant 1 op basis van de indicatoren uit de KBB-afwegingstabel zal gekeken moeten 
worden naar zowel de resultaten van Fase 1  (effecten per 2050) als van Fase 2 (uiteindelijke effecten). 
De effecten per 2050 zijn bij toepassing van variant 2A in Fase 1 uiteraard gelijk aan die van variant 2A zoals 
beschreven in Hoofdstuk 2. De beoordeling van de uiteindelijke effecten zal gebaseerd moeten worden op een 
inschatting van de situatie van ‘Gouda op hoogte’. Als de stad op hoogte blijft, ontstaan er geen verdere 
hoogteverschillen in de stad. Ongelijkmatige zettingen en schade aan gebouwen worden voorkómen en het 
historische stadgezicht blijft in tact. Watergebonden functies in de binnenstad kunnen optimaal worden 

Voorbeeld van een innovatieve aanpak, succesvol tegen alle verwachtingen in: het boren van tunnels 
in slappe grond  
 
In de jaren 90 van de vorige eeuw werd in toenemende mate het gebrek aan voldoende 
bovengrondse ruimte om wegen en infrastructuur aan te leggen voelbaar. Er is toen, onder 
aanvoering van Rijkswaterstaat, een visie ontwikkeld voor de aanpak van dit probleem. Deze kwam  
kort samengevat neer op het volgende : we gaan ondergronds. Daarop werd met veel scepsis 
gereageerd: “ondergronds bouwen in slappe bodem, dat is  onbetaalbaar en technisch onmogelijk”. 
Maar in 1995 werd het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) opgericht om de technische 
achterstand op het gebied van geboorde tunnels weg te nemen. Kort daarna is men in de praktijk 
begonnen met het boren van tunnels. Eerst in het kader van proefboringen op testlocaties, daarna 
als innovatieve aanpak bij reguliere projecten. Na 10 jaar was het al ‘proven technology’. En 
inmiddels is het Nederland internationaal leidend met een aanpak die in veel situaties wordt 
toegepast. Dit succes is mede te danken aan een aantal sleutelfactoren: 

• een sterke partij die een visie heeft, en die vasthoudt en blijvend agendeert (Rijkswaterstaat) 

• het vanaf het begin opbouwen en faciliteren van een netwerkorganisatie waarin alle partijen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van ondergronds bouwprojecten participeren, kennis delen, en 
ervaringen uitwisselen (COB) 

• een doelgericht praktisch ontwikkelingstraject, waarbij proefprojecten, ‘learning by doing’ en 
kennisoverdracht belangrijke elementen zijn, waardoor nieuwe projecten steeds weer slimmer, 
sneller, beter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd 

• nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (specifiek tussen overheden, 
bouwbedrijfsleven en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs)) in alle projectfasen 

• ruimte om in uitvoeringsprojecten te kunnen innoveren, waardoor nieuwe uitdagingen  worden 
aangegaan en grenzen worden verlegd. Ook kunnen innovaties leiden tot goedkopere 
uitvoeringspraktijken waardoor er voor private partijen interessante verdienmodellen ontstaan.  

 
Deze werkwijze is ook toepasbaar bij de aanpak van bodemdaling, met het Gouds kennis- en 
expertisecentrum als de innovatie motor. 
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ontwikkeld en de vitaliteit van de binnenstad wordt versterkt. Het waterpeil kan eenvoudig op het gewenste 
niveau gefixeerd worden, zodat de wateroverlast definitief wordt opgelost. Door het funderen vermindert het 
gewicht van de stad en zakt de bodem minder snel. Het maaiveld hoeft dan minder vaak te worden opgehoogd 
en de onderhoudskosten van infrastructuur nemen af.  
 

3.3.2  Lossen we het probleem op? 

 

Regenwateroverlast 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

                                                 variant 1  variant 2A  

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.2.1  

• Eindsituatie:  afhankelijk van de rioleringsmaatregelen kan op lange termijn de wateroverlast als gevolg 

van water op straat volledig verdwijnen. De bergende capaciteit van het watersysteem zal bij een stad 

op hoogte ruim voldoende zijn en voldoen aan de landelijke normen. 

 

Grondwateroverlast/onderlast 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel 

                                           variant 1 variant 2A  

 

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.2.2 

• Eindsituatie: huizen staan hoog genoeg zodat de wateroverlast als gevolg van te hoge 

grondwaterstanden volledig zal verdwijnen.  
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Risico’s voor houten paalfunderingen binnen de stadsboezem 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

                 variant 1  variant 2A  

 

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.2.3. Het aantal van 1200 klopt niet. 

• Eindsituatie: geen wegzakkende  panden meer, dus grondwaterpeil kan hoog genoeg worden gehouden 

waardoor risico op paalrot bij onderheide panden structureel verdwijnt 

 

 

Goede waterkwaliteit 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel 
                 variant 1  variant 2A  

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.2.4. Ook bij variant 1 kan extra oppervlak 

worden afgekoppeld.  

• Eindsituatie: verdere optimalisering mogelijk 
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Bodemdaling 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

          variant 1  variant 2A 

 
 
Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.2.5 

• Eindsituatie: bij afname van gewicht van de binnenstad door onderheien zal wellicht snelheid van 

bodemdaling afnemen. Vraagt nader onderzoek. 

 

3.3.3  Andere gevolgen voor de stad 

 

Bouwkundige staat gebouwen 
 

Ongelijke zetting 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

               variant 1  variant 2A 

 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.3.1 

• Eindsituatie: geen schade door ongelijke zetting meer 

 

Kwaliteit en waarde vastgoed 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

            variant 1  variant 2A 
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Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.3.1. Kwaliteit vastgoed: aantal van 1200 

huizen met schade door initiële peilverlaging klopt niet. 

• Eindsituatie: geen schademechanismen meer. Kwaliteit van panden en daardoor van het historisch 

stadgezicht is sterk toegenomen . Beide effecten samen leiden tot verhoging van de waarde van het 

vastgoed [7].  

 

De monumentale binnenstad 
 

Monumentale waarden en historisch stadsbeeld 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

                variant 1  variant 2A 

 

 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.3.3 

• Eindsituatie: Het risico op schade aan monumentale panden en aan het historisch grachtensysteem 

bestaat dan niet meer. Daardoor zal ook de kwaliteit van het historisch stadsgezicht dan sterk zijn 

toegenomen.  

 

Archeologische waarden 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel 

                 variant 1  variant 2A 
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Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1: 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.3.3 

• Eindsituatie: vraagt nader onderzoek 

 

Vitaliteit binnenstad 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

                 variant 1  variant 2A 

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.3.4 

• Eindsituatie: een vitale stad waarin water en historische gebouwde omgeving beleefd kunnen 

worden en levendigheid op het water door waterrecreatie en doorvaarbaarheid van de stad [11] 

 

3.3.3  Kunnen we het realiseren? 
 
Effecten volgens de KBB afwegingstabel  

               variant 1  variant 2A 

 
 

Onze bevindingen m.b.t. effecten van variant 1 

• In 2050: conform analyse m.b.t. variant 2A in Paragraaf 2.4 

• De hier gegeven bedragen volgen uit een daarvoor ongeschikte quick scan MKBA en zijn niet bruikbaar. 

• Het aantal van 1900 panden klopt niet. 

• Eindsituatie: de baten van een stad op hoogte zullen de investeringen rechtvaardigen. Bij het niet op 

hoogte houden zal de daardoor ontstane schade tot onbeheersbare kosten leiden  
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4  GEVOLGEN VOOR HET PEILBESLUIT 
 

De voorkeursvariant van het ontwerp KBB behelst het compartimenteren van het watersysteem in de 

binnenstad, waarbij binnen het compartiment het peil initieel met 25 cm. wordt verlaagd. Door indexering loopt 

deze peilverlaging op tot ca 40 cm in 2050. Deze aanpak is risicovol en niet optimaal.  

 

Uit onze analyses van de gemaakte KBB afwegingen concluderen wij dat de KBB voorkeursvariant minder 

effectief is, tot schadelijker gevolgen voor de vitale historische binnenstad leidt, en een lager maatschappelijk 

rendement heeft dan de variant waarbij in de hele stadsboezem het peil beperkt wordt verlaagd (variant 2A). 

Dat geldt zeker indien bij variant 2A flexibel peilbeheer wordt toegepast. Bovendien is variant 2A zeer geschikt 

als overbruggingsmaatregel naar een toekomstbestendige aanpak van alle gevolgen van bodemdaling. 

 

Het nu te nemen peilbesluit zou dan ook afgestemd moeten zijn op het uitvoeren van variant 2A (inclusief 

flexibel peilbeheer) en niet op variant 2C. 
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