Protocol betreffende verantwoordelijkheden beekherstel

Roden-Norg

Eigendom beek

In het kader van de herinrichting Roden-Norg is
geregeld dat eigendom, beheer en onderhoud van
de hoofdwatergangen inclusief de beek zelf, bij het
waterschap komt.

Voorbereiding van plannen voor beekherstel

De landinrichtingscommissie bereidt de plannen voor
beekherstel voor. Belangrijk uitgangspunt daarbij
is dat de waterstanden in de nieuwe beek – bij een
normafvoer – nog steeds voldoende drooglegging
geven in aangrenzende landbouwgronden. Zo nodig
zijn/ worden daarvoor maatregelen aan het plan
toegevoegd om aan dit uitgangspunt te voldoen. Uitgangspunt wordt getoetst aan SOBEK-berekeningen
op basis van de afvoerfactoren volgens het waterschap.
Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre grondwaterstanden in de omgeving van de beekdalen worden
verhoogd en zo ja, of daarvan nadelen te verwachten zijn bij woningen of in landbouwpercelen. In het
laatste geval zijn/ worden op dat vlak verzachtende
of compenserende maatregelen aan het plan toegevoegd om deze nadelen te ondervangen.
Over de plannen wordt gecommuniceerd met de
streek en met direct belanghebbenden worden persoonlijke gesprekken gevoerd, zeker als op of bij hun
percelen compenserende maatregelen worden getroffen. In de meeste gevallen wordt op die manier
overeenstemming bereikt.
Indien men niet mee wil werken aan beekherstel
wordt het plan dusdanig aangepast dat er geen
overlast is voor de betreffende partij. Aldus worden
alleen plannen in procedure gebracht waarbij naar
het oordeel van de Landinrichtingscommissie er geen
sprake is van nadelen voor derden.

Beheer en onderhoud van de beek na uitvoering

Bij het opstellen van de plannen wordt uitgegaan
van een bepaalde onderhoudstoestand van de beek,
als factor bij de berekende waterhoogten. Zeker op
plaatsen waar het beekpeil van invloed is op de waterhoogte ter plaatse van landbouwpercelen of woningen, zal rekening moeten worden gehouden met
onderhoud op gezette tijden. Verder zijn beekprocessen nog niet helemaal te voorspellen, zodat zonder
ingrijpen de beek zich in de praktijk anders kan ont-

wikkelen dan vooraf is bedacht. Er kan bijvoorbeeld
extra stremming optreden door processen van erosie
en sedimentatie of door een uitbundige vegetatie in
de beek. In die gevallen moet frequenter onderhoud
worden gepleegd.
Met eventueel onderhoud van de beek is bij de
aanleg uitdrukkelijk rekening gehouden. Voor de
toegang tot de beek door het waterschap wordt eenzijdig een obstakelvrije zone van minimaal 5 m gerealiseerd (gerekend vanaf de boven-insteek van het
talud). Binnen deze zone hanteert het waterschap
een schouwpad van 4 m breed vanaf de insteek. Op
grond van de keur heeft het waterschap ten allen
tijde een strook van 5 meter tot zijn beschikking.
Binnen de EHS blijft het schouwpad in eigendom bij
de aangrenzende terreineigenaar in dit geval Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Hierover zijn afspraken gemaakt met de terreinbeheerders. Bij particulier eigendom aan de beek - voor zover gelegen
binnen de EHS - blijft het eigendom bij de aanzwettende eigenaar. Wanneer de situatie, als gevolg van
beekherstel structureel natter wordt dan berekend,
t.a.v. oppervlaktewater- of grondwaterstanden, en
indien belangen van derden daardoor geschaad
dreigen te worden, zal het waterschap ingrijpen door
onderhouds- of inrichtings /herstelmaatregelen.

Gevallen van schade tijdens de uitvoering

Wanneer tijdens de uitvoering van de werken sprake
is van overlast of schade in relatie tot de uitgevoerde
werken voor beekherstel, wordt dat, door de directie
in samenspraak met de opdrachtgever (DLG) opgelost.
Vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de
periode vóór opheffing van de LC Roden-Norg
Vermoedens van schade of nadeel na uitvoering
worden voorgelegd aan de LC. De LC onderzoekt
het vermoeden en neemt indien de klacht gegrond
is maatregelen om de schade te weg te nemen of te
compenseren én vergoed de eventueel reeds opgetreden schade. Claims, welke een duidelijke relatie
hebben met de taken en verantwoordelijkheden van
het waterschap worden door de landinrichtingscommissie doorgeleid naar het waterschap. De verdere
afhandeling gebeurt op de wijze zoals beschreven
is onder ‘vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de periode na opheffing van de LC Roden
Norg’.

Vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de periode na opheffing van de
LC Roden-Norg
Algemeen
Het waterschap is eigenaar van het nieuwe beeksysteem (hoofdwatergangen) en verantwoordelijk voor
het peilbeheer. Uit dien hoofde is het waterschap ook
verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en
mogelijke claims welke een duidelijke relatie hebben
met oppervlakte- en grondwaterbeheer taken.
In voorkomende gevallen hanteert het waterschap
de volgende stappen;
1. Een eerste toets met betrekking tot de juistheid
of onjuistheid van het vermoeden van schade of
nadeel;
2. Altijd bezien in hoeverre het mogelijk is om door
middel van het treffen van feitelijke maatregelen
het nadeel voor ingelanden weg te nemen of te
beperken.
3a. Indien mocht blijken dat dit niet of niet tegen redelijke kosten mogelijk is, of wanneer de claimant
aangeeft dat hij een financiële compensatie wenst,
wordt als eerste beoordeeld of de claim kan worden afgehandeld via de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap.
3b. Wanneer duidelijk is dat de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap
dekking biedt tegen de geclaimde schade, dan
wordt de claim in behandeling genomen als verzekeringsclaim. Als regel wordt in dat geval een
onafhankelijk expert op het gebied van schadetaxatie benoemd die tot taak heeft om – veelal na
een terreinbezoek en een gesprek met de claimant
– aan de verzekeringsmaatschappij te adviseren
over de te nemen beslissing op de claim. Dat
besluit strekt tot volledige of gedeeltelijke toekenning, danwel afwijzing van het geclaimde bedrag.
3c. Wanneer duidelijk is dat de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap geen
dekking biedt tegen de geclaimde schade, wordt
de claim door het waterschapsbestuur in behandeling genomen als een verzoek om toekenning van
schadevergoeding in de zin van de Nadeelcompensatieregeling. Deze regeling voorziet in het horen
van betrokkenen en advisering door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Op basis van het door de commissie uitgebrachte
advies neemt het Dagelijks Bestuur een beslissing.
Dit besluit wordt gemotiveerd en leidt tot volledige
of gedeeltelijke toekenning van het geclaimde bedrag, danwel tot afwijzing van het verzoek.
Heeft de claimant aan zijn verzoek tot toekenning van schadevergoeding evenwel ten grondslag
gelegd, dat het waterschap jegens hem of haar
onrechtmatig heeft gehandeld, dan is behandeling
van de claim als een verzoek in de zin van de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap per
definitie niet mogelijk, omdat deze regeling alleen
kan worden toegepast bij rechtmatige handelingen
van het waterschap.
4. Opgemerkt wordt dat de beide genoemde “afwikkelingsroutes” van schadeclaims ten opzichte van
elkaar exclusief zijn. Dat wil zeggen dat wanneer langs de weg van de verzekering de claim
op inhoudelijke gronden volledig of gedeeltelijk is
afgewezen, betrokkene over dezelfde schade geen
(aanvullend of hernieuwd) beroep kan doen op de
Nadeelcompensatieregeling van het waterschap en
vice versa.
Optreden in buitengewone omstandigheden
In geval van calamiteit of een toestand waarin gevaar dreigt of aanwezig is voor het juist functioneren
van het watersysteem is het waterschap in zijn hoedanigheid van beheerder op grond van de Waterwet eigenstandig bevoegd om, zolang de daardoor
ontstane situatie dit noodzakelijk maakt, de maatregelen te treffen die het waterschap nodig oordeelt.
Deze bevoegdheid beoogt (mede) maatschappelijke
schade of onevenredige aantasting van belangen van
derden te voorkomen of te beperken.
Termijn indiening klacht of claim
Eventuele klachten of claims in relatie tot het waterbeheer moeten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is kenbaar worden gemaakt aan de LC of het waterschap, doch in ieder geval binnen vijf jaar na het gereedkomen van de betreffende werkzaamheden. Indien het nadeel zich niet binnen de laatstgenoemde
periode manifesteert, kan een klacht of claim worden
ingediend zo spoedig mogelijk nadat de betrokkene
het ontstaan van het nadeel redelijkerwijze heeft
kunnen constateren.

