Resultaten vragenlijst Samen grondwater peilen
In januari 2019 is een vragenlijst Samen grondwater peilen uitgezet. Allereerst hartelijk dank voor het
invullen van de vragenlijst. De vragenlijst was onderdeel van een proefproject om inzicht te krijgen in
grondwateroverlast in de gemeente Enschede. De resultaten van de vragenlijst geven meer inzicht in
de situatie van de Enschedese bewoners, hun opvattingen over grondwater peilen en de bereidheid en
mogelijkheden die ze zien voor aanpak van problemen.
De vragenlijst is ingevuld door 1057 respondenten. Ongeveer een kwart van de bewoners (24%,
n=288) heeft last van water in de kelder of kruipruimte. Alleen aan respondenten met overlast zijn
vervolgvragen over de overlast gesteld. Het water is vooral te vinden in de kruipruimte (51%) en in
43% van de gevallen in de kelder. Een klein deel (7%) heeft elders overlast zoals in de kelder van het
appartement. Meer dan de helft (53%) van de respondenten kampt al langer dan 10 jaar met deze
overlast. Deze is hoofdzakelijk seizoensgebonden (45%) terwijl een kwart van de respondenten het
hele jaar overlast ervaart. Voor ongeveer een derde van de respondenten (37%) leidt dit niet tot
verdere overlast, de overige 63% ervaart ook overlast in woonruimten, tuin of op andere plekken
als de garage of ervaart bijvoorbeeld extra kou of ongezonde lucht. De respondenten geven aan
verschillende acties te hebben ondernomen, slechts een kwart heeft (nog) niks ondernomen.

De helft van de respondenten besteedt kleinere bedragen tot 50 Euro aan het bestrijden van de
overlast en respondenten zijn bereid om bedragen variërend van 50 Euro (30%) tot 10.000 Euro (2%)
uit te geven. Iets meer dan de helft van de respondenten (23% helemaal mee eens en 32% mee
eens) denkt dat een peilbuis kan helpen bij het aanpakken van de grondwaterproblemen en het
grootste deel van de respondenten is bereid om er tot 50 Euro (70%) of tot 100 Euro (20%) voor uit
te geven.

In het laatste gedeelte is alle respondenten – ook de respondenten zonder overlast - gevraagd in
hoe ze inschatten zelf te kunnen handelen bij overlast, bijvoorbeeld door het inwinnen van
informatie (29% helemaal mee eens, 55% mee eens), acties uit te zetten (18% helemaal mee eens,
45% mee eens) of anderen te helpen (9% helemaal mee eens, 39% mee eens). De ruime

meerderheid vindt het betrekken van inwoners een goede zaak. Bewoners vinden meepraten niet
per se het meest nuttig. Slechts 31% is het hier helemaal mee eens of mee eens, terwijl de helft van
de bewoners het hier mee oneens of helemaal mee oneens is (50%). Meehelpen of meebeslissen
wordt als belangrijker ervaren.

Partijen die moeten worden betrokken volgens de respondenten zijn, achtereenvolgens, de
gemeente (54%), het waterschap (46%), corporaties (36%), kennisinstellingen (33%), bewoners
(21%), commerciële bedrijven (16%) en burgerorganisaties (8%). Burgerorganisaties zijn nog
onbekend blijkt uit de opmerkingen bij de vragenlijst. De verantwoordelijkheid voor het oplossen
van grondwateroverlast ligt volgens de respondenten bij de gemeente (49%), het waterschap (38%),
corporaties (17%), alle partijen samen (16%), commerciële partijen (6%) en bewoners (3%).
Tegelijkertijd is het vertrouwen in de verschillende partijen om de problemen te willen oplossen
het grootst in de gemeente (36%), het waterschap (32%), de partijen samen (18%), corporaties (14)
en commerciële bedrijven (10%).

Kortom, respondenten hebben meer behoefte aan concrete aanpak dan aan praten. Ze
vertrouwen erop dat de verschillende partijen samen met anderen oplossingen willen zoeken. De
belangrijkste rollen zijn toebedacht aan (een samenwerking van) de gemeente en waterschap met
kleinere rollen voor andere partijen. Opvallend is dat – ondanks dat de gemeente formeel niet
verantwoordelijk is voor de aanpak – deze wel als belangrijkste partij wordt gezien. Er wordt van hen
een actieve rol verwacht in het gesprek over mogelijke oplossingen. Het is daarom van belang dat
partijen als de gemeente en het waterschap samen met bewoners die overlast ervaren blijven
zoeken naar manieren waarop bewoners zelf maatregelen kunnen nemen.

