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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over funderingsproblematiek

Geachte Statenleden,

Op 1 oktober ontvingen wij uw schriftelijke vragen over funderingsproblematiek. In uw inlei-
dende toelichting verwijst u naar een door u ontvangen brief van bewoners uit de Groote
Veenpolder. Deze brief is, naar wij hebben vernomen, vertrouwelijk met Ligedeeld en daar-
door niet in ons bezit, maar de zorgen bij deze bewoners rondom de funderingsproblematiek
zijn ons wel bekend en wij delen deze zorgen.

U wijst ons op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie en het Wetterskip voor
de hoogte van de peilen (provincie beleidskader en Wetterskip uitvoering). En ook het geza-
menlijk optreden van provincie en Wetterskip in deze kwestie.
Bij de vaststelling van het veenweideprogramma 2021-2030 is met uw Staten de afspraak
gemaakt dat er eind 2022 een voorstel voor een funderingsaanpak ter besluitvorming wordt
aangeboden. Momenteel werken provincie, waterschap en de zeven veenweidegemeenten
gezamenlijk aan voorstellen voor deze aanpak.
Bij het beantwoorden van uw vragen hebben wij deze gezamenlijke verantwoordelijkheid
meegenomen.

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 1 oktober 2021, beantwoorden wij als volgt.
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Vraag 1:
Welke belangenafwegingen hebben er plaatsgevonden bij de besluiten voor het verlagen
van de waterstanden in de Groote Veenpolder en andere polders in het veenweidegebied?

Antwoord vraaq 1:
Peilbesluiten worden opgesteld door Wetterskip Fryslán. Zij maakt op basis van haar ver-
antwoordelijkheid voor deze besluiten een belangenafweging. Volgens de Waterschapswet
artikel 148 diende de provincie deze peilbesluiten goed te keuren. Deze verplichting is ver-
vallen per 25 november 2009. Het peilbesluit Groote Veenpolder is genomen op 18 februari
2008 en op 19 maart 2008 aangeboden aan de provincie ter goedkeuring door Gedeputeer-
de Staten. Op 25 maart 2008 heeft de provincie haar goedkeuring op dit peilbesluit gegeven.
Om te komen tot deze goedkeuring zijn er meerdere vooroverleg gen geweest met het Wet-
terskip en zijn de bijhorende stukken besproken. De lange voorgeschiedenis rondom de ruil-
verkaveling in dit gebied en als onderdeel daarvan het al genomen voorlopige peilbesluit uit
1995 heeft ook meegewogen in het goedkeuren van het peilbesluit.
Ook is er beoordeeld of alle belangen goed genoeg zijn afgewogen en of er rekening is ge-
houden met het toen geldende peilbeleid voor veenweidegebied (gemiddelde drooglegging
van -90 cm). In haar goedkeuringsaanvraag geeft Wetterskip aan dat er bij het nemen van dit
peilbesluit 25 zienswijzen zijn betrokken en dat deze geheel of gedeeltelijk ingewilligdzijn,
zoals vastgelegd in de antwoordnota op deze zienswijzen.

Door het peilbesluit voor de Groote Veenpolder van 2008 zijn gemiddeld genomen de water-
standen in het gebied verhoogd. De gemiddelde drooglegging is afgenomen van 100 cm
naar 92 cm; bij controle van de hoogtekaart bleek de nieuwe gemiddelde drooglegging 80
cm te zijn. Voor het peilbesluit zijn de belangen van landbouw, natuur, bebouwing en infra-
structuur zo goed mogelijk afgewogen en zijn de gevolgen voor waterkwaliteit, -kwantiteit en
maaivelddaling beoordeeld.

De nieuwe waterpeilen zijn bepaald in het proces van de ruilverkaveling Echterner- en
Groote Veenpolder waarbij in de Groote Veenpolder tien onderbemalingen zijn opgeheven.
De belangenafweging in de Groote Veenpolder is complex door de opbouw van het gebied.
Er zijn veel hoogteverschillen door de wijze van vervening, de bodemopbouw varieert sterk,
er is wegzijging naar de Noordoostpolder en er moet rekening worden gehouden met effec-
ten op de directe omgeving zoals het natuurgebied Rottige Meente. Het resultaat van de
afwegingen die voor het peilbesluit zijn gemaakt is daarom de best haalbare oplossing voor
het gebied. Het peilbesluit zegt hier zelf over "Duurzaamheidmet betrekkingtot gebiedsin-
richting is bij een grote ontwatering niet gewaarborgd.Door eenhoogwatercircuitof een
kwelschermrondom natuur, infrastructuur en bebouwing te realiserenis getrachtde tegen-
gestelde belangen van de verschillendefuncties zo goed mogelijkte behartigen.Door de
maatregelenwordt getracht de maaivelddalingzoveel mogelijkaf te remmen.(.....) Leven in
een veengebiedkan niet zonder dat er drooglegginggerealiseerdwordt,er is van nature
klinken zetting in een veengebiedaanwezig zodra er gewerkt wordten bewoningis."

Vraag2:
Kunt u aangeven of in het peilbesluit waarin hoogwatercircuits zijn opgenomen de risico's
voor funderingen van panden worden beschreven en hoe deze risico's zijn gewogen bij het
vaststellen van het peilbesluit?
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Antwoord vraag 2:
In de door Wetterskip Fryslán aangeleverde peilbesluit, de toelichting en peilenkaarten en de
antwoordnota op de zienswijze zijn de risico's beschreven en door het bestuur van
Wetterskip Fryslán gewogen.
In het peilbesluit is een paragraaf opgenomen waarin de effecten van het besluit op bebou-
wing en wegen worden beoordeeld. "Om mogelijke verzakkingsschade door peilverlagingen
te voorkomen, wordt de grondwaterstand door de inrichting en optimalisering van hoogwa-
tercircuits hoog gehouden nabij bebouwing en wegen." Een enkel hoogwatercircuit is hier-
voor ook verbeterd.

Vraag 3:
Hoe is de omvang en de inrichting van de hoogwatercircuits rond de woningen in het gebied
tot stand gekomen? Welk onderzoek heeft daarvoor plaatsgevonden en hoe zijn de circuits
ingericht?

Antwoord vraag 3:
In het algemeen zijn hoogwatercircuits niet als hoogwatercircuit aangelegd maar zijn ze ont-
staan doordat bestaande sloten rond bebouwing ogenschijnlijk hoger zijn komen te liggen
doordat de omgeving is gedaald. Het zijn meestal schouwwatergangen waarbij het Wet-
terskip verantwoordelijk is voor de inrichting en het peilbeheer en de aanliggende perceelei-
genaren voor het schoon houden. In bijzondere gevallen zijn hoogwatercircuits of andere
voorzieningen zoals een kwelscherm in Langelille aangelegd om de effecten van peilverla-
gingen op te vangen.

Vraag 4:
Is er vroeger of recent onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de hoogwatercircuits en zo
ja, wat zijn daarvan de resultaten?

Antwoord vraag 4:
Er zijn drie onderzoeken naar hoogwatercircuits uitgevoerd:

- Een onderzoek van Wetterskip Fryslán uit 2012/2013 waarin de hoogwatercircuits in
beeld zijn gebracht (bepalen omvang in kilometers). Ook is er toen een eerste aanzet
gemaakt voor het beoordelen ervan, maar wegens te weinig beschikbare informatie is
daar geen vervolg aan gegeven.

- De onderzoeken uit 2016/2017 waarin het areaal hoogwatercircuits (HCW's) opnieuw
is bepaald en waarin er een beoordeling van de effectiviteit van alle HWC's is ge-
daan.

- De pilot hoogwatervoorzieningen Groote Veenpolder (2019-2021).

Aanleiding voor de onderzoeken is de zorg dat de bescherming van kwetsbare bebouwing
door hoogwatercircuits eindig is. De eerste verkenningen bevestigen dat beeld maar ook dat
er waarschijnlijk erg veel variatie is. Het ontbreekt vooral aan gegevens over hoe woningen
zijn gefundeerd en wat de staat van die fundering is. Meestal blijken woningeigenaren ook
zelf niet te weten of hun woning een kwetsbare fundering heeft. Gelijktijdig met het voorstel
funderingsaanpak dat eind 2022 aan uw Staten en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip
wordt voorgelegd, zal het Wetterskip ook besluiten over een aanpak om hoogwatervoorzie-
ningen systematisch te beoordelen.
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Vraag 5: r
Bestaat er al inzicht in de omvang van de problematiek rondom funderingsschade en zo ja,
kunt u Provinciale Staten hier over nader informeren?

Antwoord vraag 5:
We hebben geen exacte cijfers over de omvang van de funderingsproblematiek. Op basis
van een door het waterschap uitgevoerd onderzoek in 2016 en 2017 schatten we dat er
3.500 -7.000 woningen zijn met een kwetsbare/houten fundering. Deze cijfers zijn met veel
onzekerheden omgeven.
Bij de vaststelling van het veenweideprogramma 2021-2030 is met uw Staten de afspraak
gemaakt dat er eind 2022 een voorstel voor een funderingsaanpak ter besluitvorming wordt
aangeboden. Momenteel werken provincie, waterschap en de zeven veenweidegemeenten
gezamenlijk aan voorstellen voor deze aanpak. Een van de onderdelen van de aanpak is het
verkrijgen van een goed beeld over de aard en omvang van de funderingsproblematiek.
U wordt regelmatig op de hoogte gehouden middels een brief over de voortgang van het
veenweideprogramma.

Vraag 6:
Wie is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de hoogwatercircuits?

Antwoord vraag 6:
Wetterskip Fryslán is verantwoordelijk voor de inrichting en het peilbeheer van de
hoogwatercircuits. Het jaarlijks onderhoud van de hoogwatercircuits is voor de aanliggende
perceeleigenaren. Het Wetterskip ziet toe op het uitvoeren van dit jaarlijkse onderhoud.

Vraag 7:
Klopt het dat in en rond de hoogwatercircuits zonder vergunningen sloten worden en/of zijn
gedempt? Hoe vindt de controle hierop plaats en welke acties worden ondernomen als zon-
der vergunning sloten worden gedempt?

Antwoord vraag 7:
Wij kunnen niet beoordelen of er in en rond hoogwatercircuits zonder vergunningen sloten
worden en/of zijn gedempt. Voor vragen over specifieke situaties en controle en handhaving
verwijzen wij u naar het Wetterskip. Middels haar rayonbeheerder ziet zij hierop toe.

Vraag 8:
Het Wetterskip geeft op haar site aan dat vergunningen digitaal in het Waterschapsblad ge-
publiceerd worden als er meerdere belangen in het geding zijn.
https://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-reqels/inzage-verleende-
vergunningen ). Bent u met ons van mening dat er bij het dempen van sloten meerdere be-
langen in het geding zijn en kunt u aangeven of het Wetterskip deze belangen afweegt en de
betrokkenen hierover actief informeert?

Antwoord vraag 8:
Het afgeven van watervergunningen, het afwegen van belangen en het communiceren hier-
over is de verantwoordelijkheid van Wetterskip Fryslán.
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Vraag 9:
Deelt u de mening van de bewonersdat er sprake is van een acutesituatie rondde veilig-
heid en bewoonbaarheidvan de woning? Zo nee, waarop baseertu dat, zo ja welke acties
wilt u ondernemen?

Antwoord vraad 9:
Het is voor ons lastig om een uitspraakte doen over de acute situatierondde veiligheiden
bewoonbaarheidvan de woning, aangezienwe niet weten opwelkewoning u doelt.We heb-
ben echter wel een vermoeden dat dit gaat om de urgente gevallenuit de pilot GrooteVeen-
polder. De gemeente is verantwoordelijkvoor toezicht en handhavingvan een veiligewoon-
omgeving.We weten dat de gemeentezeer binnenkort bij eendrietalwoningen in de Groote
Veenpolder langszal gaan om de woonveiligheid te beoordelen.
We voelen ons samen met gemeentenen Wetterskip verantwoordelijkvoor een veilige
woonsituatie en in de nog op te stellen funderingsaanpakzullenwe hier ook gezamenlijkin
optreden.

Vraag 10:
Is u bekend welke woningen door bouw- en woningtoezichtvande gemeenteworden be-
zocht. Zijn er al woningen bestempeldmet een onaanvaardbaarrisico? (Bijvoorbeeldcode
rood) Zo ja hoeveelzijn dat er?"

Antwoord vraad 10:
Ja het is ons bekendwelke woningen door bouw- en woningtoezichtvan de gemeentewor-
den bezocht. Het gaat hier om alle 32 voor de pilot HoogwatervoorzieningenGrooteVeen-
polder onderzochtewoningen en een al eerder onderzochtewoning. De gemeentegaat in de
nabije toekomst bij 3 woningen langs om de woonveiligheidte beoordelen.Zoals bij de be-
antwoording van vraag 9 al aangegeven beschikkenwij op dit momentniet over informatie
over de situatie rondom de woonveiligheid van deze specifiekeadressen.Mochtdeze infor-
matie ons wel bereikenen beschikbaarzijn om te delen (hierbijrekeninghoudendmet de
regelgeving rondomAVG), dan doen we u die toekomen.

Vraag 11:
Wat is de stand van zaken rond de funderingstafel?

Antwoord vraaq 11:
Bij de vaststellingvan het Veenweideprogramma2021-2030op26 mei 2021 hebbenuw
Staten tevens een besluit genomen over het instellenvan de Funderingstafel.
De funderingstafel moet bestaan uit bewoners en vertegenwoordigersvan verschillende
overheden, landbouw,woningbouwcorporatiesen experts. Detafel zou zich moetenbuigen
over voorstellen die de aard en omvang van de funderingsproblematiekinzichtelijkmaken,
de informatievoorziening naar woningeigenarenverbeteren en komen metvoorstellen hoe
de funderingsproblematiekaangepakt kan worden.

Onder leidingvan voorzitter André van de Nadort, Burgemeestervan de gemeenteWeststel-
lingwerf, is de tafel gestart en inmiddels driemaal bij elkaar geweest.Daarbij is onderandere
gesproken over bovengenoemdetwee punten: de samenstellingen de opdrachtvan de Fun-
deringstafel. Onderstaandwordt ingegaan op beide punten.
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Samenstellingvan de tafel
De tafel bestaat op dit moment uit vijf huiseigenaren,een woningbouwcorporatie,een onaf-
hankelijkvoorzitter en een secretaris (geleverd door de provincie).De tafel, in dezesamen-
stelling, heeft de uitdrukkelijkwens om het een tafel te laten zijn 'van huiseigenaren,voor
huiseigenaren'.Het voorstel van 26 mei 2021 bevat ook de deelnamevan overhedenen de
landbouwaan de Funderingstafel.De Funderingstafelvindt datdeze partijenvoldoendepo-
dium hebben binnen het veenweideprogramma.De stakeholdersdie noggeen rechtstreekse
stem hebben in het programmazijn de huiseigenaren/bewoners.Daaraankan de tafel invul-
ling geven.
Dit neemt niet weg dat agrariërs ook inwoners zijn van het veenweidegebieden kennisheb-
ben die gebruikt kan worden bij de aanpak voor de funderingsproblematiek.Eenvan vijf le-
den heeft een agrarische achtergrond. Dit lid neemt echter deelals huiseigenaaraan de
Funderingstafel.
Expertsworden op ad hoc basis, gelang het onderwerp, uitgenodigd.

Opdracht van de tafel
De tafel komt met een herzieningvan de haar opdrachtten opzichtevan wat ProvincialeSta-
ten aan de voorkant hebben meegegeven. Bij de behandelingin mei is aangegevendat het
inzichtelijk maken van de aard en omvang van de funderingsproblematiekeen bestuurlijke
verantwoordelijkheidis. De tafel ziet dit dan ook niet als haartaak.

De Funderingstafelziet haar opdracht als volgt:
1. Het komen tot advies/voorstelvoor een goede financiëleregelingvoor funderingsge-

dupeerden.
2. Het komen met voorstellen voor verbeteringvan de informatievoorzieningen advise-

ring richting huiseigenarenm.b.t. techniek en begeleiding,bijv. door het optimaliseren
van het bestaande Funderingsloket.

3. Komen met voorstellen voor preventievan schade: hoevoorkomje dat meer huisei-
genaren in deze situatie komen?

Vraag 12:
Bent u bereid de voorzitter van de funderingstafel op korte termijnuit te nodigenen leden
van Provinciale Staten (al dan niet samen met de AB-leden van het Wetterskip)te laten in-
formeren over de problematiek?

Antwoordvraag 12:
Wij leggen deze goede suggestievoor aan de voorzitter van de funderingstafel.Uiteraard
zijn wij bereid om de leden van ProvincialeStaten en AB-leden,alsmedeook gemeente-
raadsledente informeren over de funderingsproblematieken de voortgangin het proceste
komentot voorstellen voor een aanpak.

Vraag 13:
Door Statenledenen leden van het Bestuurvan het Wetterskipis in eerderoverleggevraagd
om Prof. Van Dunné te laten overleggenmet Trip Advocaten. Kuntu aangevenof dat ge-
sprek al heeft plaats gevonden? En zo ja, kunt u aangevenwat er uit dat gesprek is geko-
men?
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Antwoord vraag 13:
Dit esprek heeft laats evonden op 30 juni 2021. Het gesprekvond plaats tussen de heren
prof. mr. emeritus-hoogleraar Privaatrecht EU otterdam)
(AB-lid 50PLUS (AB-lid VVD), mr. (TripAdvocaten)en me-
vrouw mr. (jurist bij Wetterskip Fryslán). Er is gesprokenoverde betekenisvan
het arrest over e gaswinningvoor peilbesluitenen funderingsschade,uitzonderingenop de
formele rechtskracht,omkering van de bewijslast.En wat deze rechtstheorieënzouden moe-
ten betekenenvoor het beleid van het waterschap.

Partijenblijven van mening verschillen over deze onderwerpen.Waar het Wetterskipnog
steeds geen aanleidingziet om ervan uit te gaan dat zij bij voorbaataans rakelijkis voor
funderingsschadeals gevolg van water(peil)beheer,blijft prof. een andere me-
ningtoegedaan.

En over het besluitvan hetAlgemeen Bestuurvan het Wetterskipvan 28 september
20211de volgendevragen:

Vraag 14:
ItWetterskip heeft in de AB vergadering van 28 september 2021 ingestemdmet een financi-
ele regeling, gelimiteerdvoor enkele funderingsgedupeerden.Hetgaat om een garantstelling
voor de rentebetalingvan een lening via het landelijkefonds van het KCAF.Het is bedoeld
als 'noodverband'vooruitlopend op een definitieve Friese regelingvoor alle gedupeerdenin
2022. Volgens het AB besluit is een voorwaarde dat de provinciede helftvan de kostenvoor
zijn rekening neemt middels een afkoopsom.

a. Waarom zijn Provinciale Staten hierover niet ingelicht?
b. Zijn GedeputeerdeStaten al akkoord gegaan met de genoemderegeling?
c. Klopt het dat burgers,voor wie het advies geldt "slopenen nieuwbouwen"geen ge-

bruik kunnen maken van deze regeling?
d. Waarom wil de provinciezijn deel afkopen?
e. Kan het 'noodverband' met leningenvolgens u onderdeelzijn van de definitieve

schaderegeling of moetenwe het in een andere richtingzoeken? Graaguw redene-
ring.

f. Bent u bereid op korte termijn Provinciale Staten hieroverinte lichten?Graag ont-
vangen wij de volledige informatieen openheid van zaken.

Antwoord vraag 14:
a. U bent middels een brief op 12 oktober 2021 geïnformeerdover het door Gedepu-

teerde Staten genomen besluit van 5 oktober2021.
b. GedeputeerdeStaten heeft haar besluit voor het bijdragenin de kostengenomenna-

dat het AB heeft besloten deel te gaan nemen aan het FondsDuurzaamFunderings-
herstel.

1VoorstelAB (notubiz.n1)"Het dagelijks bestuur stelt voor
1. Deel te nemen aan het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel:
- ten behoevevan drie deelnemersaan de pilot HoogwatervoorzieningenGroote Veenpolder,
- door garant te staan voor een bedrag van maximaal€ 160.000aan gederfde rente-inkomsten,
- onder de voorwaardedat de provincie Fryslán de helft van deze garantstellingafkooptaan WetterskipFryslán.
2.Voorde afloop van de garantstellingbij de vaststelling van de jaarrekening 2021 eenvoorzieningDuurzaamFunderingsher-
stel in te stellen."
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c. Ja, dat klopt. De voorwaarden die het Rijk aan het fonds heeft toegekendstaan niet
toe een lening af te sluiten voor 'slopen en nieuwbouw'.Voor één geval in de Groote
Veenpolder is het KennisCentrum Aanpak Funderingen(KCAF)gevraagdeen ad-
vies uit te brengen aan de drie overheden (provincie,Wetterskipen gemeenten)over
de mogelijkhedenom nieuwbouwdoor deze woningeigenaarte financierenmet een
lening onder soortgelijkevoorwaarden als die van het FondsDuurzaamFunderings-
herstel, inclusiefde kostenen de risico's voor de overheden.Dit advieswordt betrok-
ken bij op te stellen funderingsaanpakwaar u eind 2022zult besluiten.

d. Vanwege de administratievelast die een risicovoorzieningvoor 30jaar metzich
meebrengt, leggen we dit bij één partij neer (WetterskipFryslán).

e. Dat weten we nog niet. De input vanuit de funderingstafeldie we hiervoorkrijgen la-
ten we zwaar wegen bij het komen tot een voorstel aanpakfunderingshersteldat we
eind 2022 voorleggen aan uw Staten.

f. Indien u doelt op het informeren over het genomen besluitover het bijdragenaan de
garantstelling van het fonds, bent u geïnformeerd middelsde brief van 12oktoberjl.
Verder houdenwij u op de hoogte van de voortgang zoalsde funderingstafel,de ac-
ties voor de urgente gevallenen het proces om te komentot eenvoorstel voor een
funderingsaanpakdie we eind 2022 aan u voorleggen.Ditconformde afsprakendie
we gemaakt hebben bij behandelingvan het veenweideprogrammaen op basis van
de ingediende motie. Voor informatie over de voortgangvan het komentot een aan-
pak funderingsherstel informerenwe u middels een briefover de totale voortgang in
het veenweideprogramma,deze brief wordt in novemberaan u toegestuurd.Daar-
naast staanwe altijd open om PS uitgebreiderte informeren.

Vraag 15:
ItWetterskip heeft in hetzelfde besluit besloten de financiële dekkingte halen uit de lopende
exploitatie en niet uit de (nieuwe)veenweidemiddelen. Provincieen Wetterskiphebbenech-
ter bij de besluitvormingin 2020 en 2021 vastgesteld dat de funderingsproblematiekintegraal
onderdeel moet zijn van het totale veenweidepakket.Als er al sprakezou zijn van een pro-
vinciale bijdrage, kunt u dan de financiële dekking voor ons onderbouwen?

Antwoord vraag 15:
De dekking van de provincialebijdrage komt uit de veenweidemiddelendie reeds beschik-
baarzijn op de begroting.Het Algemeen Bestuurvan WetterskipFryslánheeft beslotende
dekking voor haar bijdragete halen uit haar algemene middelen.

Vraag 16:
Wat is nu de stand van zaken in samenspraak met It Wetterskipinzakede definitieverege-
ling voor funderingsgedupeerden?Bent u naast schriftelijk antwoordop deze vragen bereid
PS hierover apart bij te praten?

Antwoord vraag 16:
Bij de vaststellingvan het veenweideprogramma2021-2030 is met uw Statende afspraak
gemaakt dat er eind 2022 een voorstel voor een funderingsaanpakter besluitvormingwordt
aangeboden. Momenteelwerken provincie, Wetterskip en de zevenveenweidegemeenten
gezamenlijk dit voorstel. Wij zullen u tussentijds informerenoverde voortgang.
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Hopende hiermee uvvschriftelijke vragen over de funderingsproblematiek voldoende te heb-
ben beantwoord.

Namen

drs. A.A

deputeerde Staten van Fryslán,

.I_Br_okrv-oorritte'

R.E. Bprfius - Seffiersma, MBA MCM, secretaris
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