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Schade risico's

Gefaseerdenmetminder
schadewaterhergingsgehieden
inrichten
MR HANS BOIKESTEIN, WATERSCHAP VELUWE
I N G . Ivo D E L L E M A N N , W A T E R S C H A P V E L U W E

HetNationaal Bestuursakkoord Water(NBW)geeji de regionalewaterbeheerdersdeopdrachtom in
verband nierdetoenemendewateroverlast dewatersystemen opordetehebben envervolgenstehondenrichting2050.Waterschappen staan,samen metprovincieengemeenten, dekomendejarendan
ookvoorbelangrijkeopgaven.Het inrichten van waterbergingsgebieden* wordt hierbijvaakalseen
belangrijk middelgezienomaandit opgaventevoldoen. Waterbergingsgebieden vragenveelruimte.
Ruimteisschaars,kostdiisgeldcn raakt veelbelangen.Eenzorgvuldigeafweging isvangroot
belang0111 onnodigeschadevergoedingen)ojconflicten metbelanghebbenden tevoorkomen.Dit
heeft enkelewaterschappers ertoeaangezet om111 beeldtebrengen welkefasen moetenworden doorlopenomwaterbergingsgebiedenterealiseren,vooraldejuridische instrumenten diehierbijnodig
:i)ii. I [un bevindingenzijnvenvoord inde notitie 'Water juridisch beigen'".
Hetprocesomtekomentoteengoede
onderbouwing enuitvoeringvandeNBWopdrachtwordtverdeeld indevolgende
fasen*»»:
• fase1 hetbepalenvanwateropgavenper
waterbeheerder (inclusiefdewateropgaven
inhetstedelijkgebied),
• fase2hetaangevenvanmogelijkeoplossingsrichtingenomprimair tevoldoen
aandegesteldewaterkwantitatievc
opgave,
• fase3 hetlatenvertalenvan ruimtelijke
claimsvoorwaterinplanologische
bestemmingen,
• fase4hetinrichten engebruikmakenvan
locatiesvoorhetparkerenvanwaterfindit
kaderwordtnietverderingegaanophet
uitvoerenvantechnischemaatregelen,
omdatdatgenoegzaam bekend verondersteldwordt).
Dezeindelinginfasen isnietverrassend.
Tochishetommeerredenenvanbelangom
bewustdezefasendoortelopeneneventueel
weerterugtelopen(iteratiefproces).Uitkomsten uitfase2of3 kunnen bijvoorbeeld
leidentotaanpassingen infase 1.Anno2004
wordenopdiverseniveausenindiversegebiedenwaterbergingsgebieden aangegewezen,
terwijldewijzevantoetsen(fase r)nogniet
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uitgekristalliseerd is.Dewerknormen vanhet
NBWzijn immersnietdefinitief Ineenaantal
gevallenzaldeproblematiek (overlast)duidelijkzijnenbestaanvoldoenderedenenomaan
deslagtegaan.Datisgeenprobleemwanneer
ambtenarenenbestuurzichbewustzijnvan
derisico'sendeeffecten vanhun maatregelen.
Inalleopzichten ishetnietalleenvan
belang,maarzelfsnoodzakelijk omdefasente
doorlopen(eneventueelweerterugtelopen).
Alleendan kunnen maatregelengoedworden
onderbouwd.Waaromisbijvoorbeeld een
waterbergingsgebiedjuist opdielocatienoodzakelijk?Dezevraagiscruciaalbijdeverdedigingvandewaterschapsbclangentijdenseventuele conflicten.
Bestuurlijke en juridische aspecten
Fase 1(bepalen wateropgave)
Aandehand vanderesultatenvandetoetsingmetde(werk)normenmaakt hetwaterschapinzichtelijk opwelkelocatieshetwatersysteemindehuidigesituatienietvoldoetom
toekomstigewateroverlasttevoorkomen
(knelpunten).Omuiteindelijk alswaterschap
risicobeheersttekunnenstarten methet
oplossenvandezeknelpunten,ishetvan
belangdatdezetoetsingtransparant enmetde
grootstezorgvuldigheid isuitgevoerd.Alleen

Schadeishetnegatieveverschilinde
omvangvanhetvermogen,zoalsdatopeen
bepaaldmomentwordtvastgesteldende
omvangvanditvermogenopdatzelfde
moment,indienhet schadeveroorzakende
handelen (feitelijk danweleenbesluit)niet
zouzijnuitgevoerd.Schadeisaltijd het
gevolgvaneenzekeregebeurtenis(causaal
verband).
Inzijnalgemeenheid kanwordengesteld
datindebesluitvormingomtrent hetrealiserenvanbergingsgebieden dezorgvuldige
voorbereiding(artikel3:2Algemenewet
bestuursrechtAwb)enhetafwegen vande
rechtstreeksbetrokkenbelangen(artikel3:4
vandezelfde wet)vangrootbelangzijn.
Daarmeestaatofvalteenbesluitenderhalvededaaropvolgendeuitvoering.Bijdeze
voorbereidingiséénvande belangrijkste
aspectendeeventueleschadevoorderden
diedebesluitvormingmetzichmeebrengt
endevergoedingervan.
Uitartikel3:4vandeAwben bijbehorende
jurisprudentie vloeitvoortdatdeoverheid
zichbijhetvoorbereidenopenhetnemen
vaneenbesluitzichvoldoenderekenschap
dient tegevenvandeschadeveroorzakende
aspectenvanditbesluit.Gebeurtditnietof
onvoldoende,danbestaat hetrisicodathet
besluitzijnrechtmatigheid verliestenhet
besluitvernietigdwordt (bestuursrechter)
ofalsonrechtmatigwordtbestempeld
(burgerlijke rechter).

dankanhetwaterschapstraksvoorsommige
belanghebbenden wellichtminder prettige
keuzenuitputtend motiveren.
Samenvattend isdaarvoorvereistdatde
volgendebesluiten wordengenomen:
• Hetalgemeenbestuursteltvastwelktoetsingsmateriaal(welkegebieden,welke
gebruiksfuncties, isergenssprakevan
ontoelaatbareoverlast,welkmaatgevend
neerslagpatroon,volledigheidgegevens)
hetwaterschapgebruiktomdewaterente
toetsen;
• Hetalgemeenbestuursteltderesultaten
vandetoetsingvast:delocatieswaar
sprakeisvanknelpunten,verdeeldintoelaatbaarenontoelaatbaar.Duswelkerisico'swilmenlopen(risico=kansxgevolgschade).
Fase z (vaststellen oplossingsrichtingen)
Traditioneelwordenknelpunten inhet
waterbeheerdoorhetwaterschapopgelostmet
technischemiddelen.Naasttechnischemiddelenzijnechterookandereoplossingenmoge-
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lijk:ruimtelijkeoplossingen (meervoudig
ruimtegebruik)enafwentelen (bewust afwentelen naarburgerofanderewaterbeheerder).In
allegevallenishetvanbelangomzowelde
positievealsnegatieveeffecten (ook voorandere
belangen,bijvoorbeeld waterkwaliteit,maar
ookeconomie,woningbouw)inbeeldtebrengen.Eenintegraleafwegingmoetplaatsvinden.
Vervolgensneemthetalgemeen bestuur
eenstartbesluit,waarinstaatwelkeoplossing
het(goedonderbouwd,bijvoorbeeld viaeen
kosten-batenanalyse) voorsteltvoordegesignaleerdeontoelaatbare knelpunten,voortkomendukdetoetsingendebeoordeling.Dit
besluit is bedoeldalsbasisvoordedeclsttoomgebiedsvisie(artikel z.6NBW), voordestedelijkewaterplannen (artikel 1.4NBW) en
belangrijk voordefasen 3 en4,zoalsbedoeldin
ditartikel.Belangrijk isdatderdenindegelegenheidzijn hieroptereageren.Hetiseen
besluittotvaststelling vandeoplossing,met
planningenkostenindicatie.Deafweging tussenmogelijkeoplossingsrichtingen wordt
inzichtelijk gemaaktdooreenkosten-batenanalyse.Ditkandoordeonderbouwing vande
baten(afname schadedoormaatregel)terelatetenaandekostenvandemaatregel.

Schade ten gevolge van bestemmen
Wanneerwordtovergegaantothetbestemmenvanwaterbergingsgebieden, kunnenbelanghebbenden hierdoorschadeleiden.Artikel49vandeWetop deruimtelijke ordening(Wro) zegt
hieroverhetvolgende:"eenbelanghebbendedieschadelijdt ofzallijden alsgevolgvaneen
planologisch besluit,datredelijkerwijs nietofnietgeheeltezijnen lastebehoortteblijvenen
waarvandevergoedingnietofnietvoldoendedooraankoop,onteigening,ofanderszinsis
verzekerd,heeft rechtopeennaarbillijkheid tebepalenschadevergoeding(planschade)".
Op grondvanartikel49Wtoisdegemeenteveiantwooidelijk voorhetvergoedenvanplanschade.Op grond vanartikel31aWro kandegemeentekostenophetwaterschapverhalen,als
hetbestemmingsplan opverzoekvanhetwaterschapwordtgewijzigd. Duidelijk moetzijndat
hetwaterschapge'e'npartijisineenproceduretussendegemeenteeneenverzoekeromplanschadevergoeding.

Nainspraakvanderdenenverdereafwegingneemthetalgemeenbestuureenbesluit
totvaststellingvanhettotaalaan maatregelen
(technisch,ruimtelijk, gespecificeerd naaraard
enlocatie,eneventueelafwenteling) meteen
planvanaanpakvoorde uitvoering.Zobetekenteenruimtelijke maatregeldathetwaterschapdegemeentevraagtruimtevoorwaterbergingtereserveren inhet bestemmingsplan.
Fase 3(vertalen ruimtelijke claims)
Als eenoplossingstichting ruimtevraagt,
zoalseenwaterbergingsgebicd,moetde
betreffende locatiewordenaangewezenin
ruimtelijke plannen.Methetaanwijzen wordt
bedoeld hetruimtelijk vastleggenvaneen
waterbergingsgebied opdekaarteninhet
betreffende plan,zoalsbedoeldindeWetop de
ruimtelijkeordening.De afweging omeen
gebieduiteindelijk tebestemmentot(ook)
waterbergingdienttewordengemaaktdoorde
algemenedemocratie.We kennenhiervoorde
volgendeplannen:streekplan,reconstructieplan,structuurplan en bestemmingsplan.

Verkenning juridische instrumentaria realisering waterberging

Schaduwschade bij plannen
Eenwaterbeheerder isslechtsaansprakelijkvoorwateroverlastalshijzichgedragen
heeft instrijd metdewettelijke zorgplicht,
zoalsinzijn algemeenheid isvastgelegdin
artikel 21vandeGrondwet(overheidszorgis
gerichtop debewoonbaarheid vanhetlanden
debeschermingenverbeteringvanhetleefmilieu)eninhetbijzonder viahetNBW inhet
waterbehcersplan.

Inalgemenezinsprekenwevanschaduwschade,indienbepaaldeplanvorminginvoorbereidingisofnognietonherroepelijkentengevolgedaarvanreedsschadeoptreedt,terwijlde
definitieve schadetoebrengendebesluiten noggenomen moetenworden.Deaangekondigde
maatregelwerptzijnschaduwreedsvooruitzonderdatdefinitieve besluitvorming heeft
plaatsgevonden.Op grondvanartikel49Wtowordtplanschadepasvergoed,nadathetplanologischbesluitdatdeschadeheeft veroorzaakt,onherroepelijk (nadedefinitieve uitspraakvan
eeneventueelberoep)isgeworden.Indiendeonroerendezaakvoorhetonherroepelijk worden
vanherplanologischbesluitwordtverkocht,isergeenrechtop schadevergoeding.
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Geen schadevergoeding
na verlenen
beschikking over locatie
Alshet waterschap eigenaar isvande gronden, lijdt het geen schade bij ingebruikname van het bergingsgebied. Met het verkrijgen van de beschikkingsbevoegdheid zit
deschadevergoeding opgesloten indebetalingvan de vergoedingals tegenprestatie
voor het verkrijgen van debeschikkingsbevoegdheid. Er besraatgeen recht op nadeelcompensatie. Debenadeelde kan immers
slechts aanspraak maken opeen vergoeding
"voorzover opandere wijze in een redelijke
vergoeding niet isvoorzien ofkan worden
verzien".Zowordr voorkomen dat de benadeeldeongegrond verrijkt wordt, doordat
dezelfde schade tweemaal wordt vergoed.
Aanlegvaneennwmegebicd.
Eenbergingsgebied met de bijbehorende
waterstaatswerken kan alszodanig worden
opgenomen in de legger van het waterschap.
Doordesamenhang van delegger met de keur
isdoordeze opneming in delegger het gebodsen verbodsregime uit de keur van toepassing
en kan het bergingsgebied waterhuishoudkundig beschermd worden tegen ongewenste
ingrepen. Het besluit tot opnemen in de legger
laat onverlet dat het waterschap vaakook een
besluit zal moeten nemen tot het aanleggen
van een waterstaatswerk opgrond van de
Waterschapswet.

Fase 4 (inrichting en ingebruikname
locaties)
Inrichting
Aan het inrichten van een waterbergingsgebied gaat altijd een besluit van het waterschapvooraf Dit ishetzij eenbesluit tot het
aanleggen van een watersraarswerk, herzij een
besluit tot het opnemen van een bergingsgebied in de legger, hetzij een combinatie.
Indien het noodzakelijk isvoor het
gewenste gebruik van het waterbergingsgcbied inrichtingsmaatregelen te treffen,
wordt een besluit tot het aanleggen van een
waterstaatswerk genomen.Zodra het besluit
tot het aanleggen van een waterstaatswerk
onherroepelijk isgeworden, heeft het waterschap een titel om de inrichtingsmaatregelen
uit te voeren.Dit wilechter nog niet zeggen
dat het waterschap ook direct aan de slag kan.
In de meestegevallen heeft het waterschap
over de percelen waarop de werkzaamheden
plaatsvinden, geen zeggenschap en ishet dus
noodzakelijk om een nadere regeling te treffen
met deeigenaren. Het waterschap heeft hierbij
devolgende mogelijkheden: aankoop van het
desbetreffende perceel,vestigen van eenzake30
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lijk recht ten behoeve van dit perceelofhet
sluiten van een overeenkomst met de eigenaar
(toestemming voor de inrichting).
Indien deeigenaar niet wenst meete werken,dan resren voor het waterschap nogde
volgende mogelijkheden: een procedure op
grond van artikel 12Waterstaatswet 1900voor
het aanleggen van oppervlaktewater ofonteigening.
Indien voor het functioneren van het bergingsgebied geen nadere inrichtingsmaatregelengenomen hoeven te worden, kan
mogelijk worden volstaan met een besluit tot
het opnemen van het waterbergingsgebicd in
de legger****.Dit isechter nog met uitgekristalliseerd.
Indien het waterschapvanplan iseen bergmgsgebied aan releggen,verdient het de aanbevelingom na tegaan ofdat gebied binnen
een reconstructie- ofbinnen een landinrichtingsgebied valt. Isdat het geval,dan is het
vaak mogelijk om degehele inrichring van het
potentiële bergingsgebied rebetrekken bij de
reconstructie of landinrichring.

Incjcbruik nemen
Uiteindelijk ishet de bedoeling dat na het
bestemmen en het inrichten van het bergingsgebied dat gebied daarvoor ook daadwerkelijk
gebruikt kan wotden. Deze ingebruikname
moet op rechtmatige wijze plaatsvinden. Met
andere woorden erdient een bevoegdheid te
zijn opgrond waarvan gehandeld mag
worden.
Deeenvoudigste manier om een bevoegdheid te krijgen voor het ingebruik nemen van
het waterbergingsgebied ishet verkrijgen van
(beschikkings)bevoegdheid (bijvoorbeeld zakelijk rechr, een overeenkomst ofsubsidie). Dit
kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.
Eenandere manier isdegedoogplicht.De
rechthebbende heeft teaccepteren dar het perceeleen functie heeft gekregen dieniet alleen
voor hemzelf, maar ook voorderden relevanr
is:het bergen van water. Derechthebbende zal
op (on)zekeremomenten het water op zijn perceelmoeten dulden. Voorde volledigheid
wordt opgemerkt dat nog aan discussie onderhevig isofhet besluit van het waterschap tot
aanleggen van waterstaatswerk opgrond van

Schadevergoeding na opleggen gedoogplicht
Daar waar ingebruikname plaatsvindt op basis van eengedoogregeling,bestaat (in principe)
wel recht op nadeelcompensatie. Met ingebruikname van het waterbergingsgebied drukken
de lasren van wateroverlast op een beperktegroep:deeigenaren vangronden in her bergingsgebied.Het bergingsgebied wordt immers ingezet om (grotere) schadeelderste voorkomen.
Daarnaast wordt, in tegenstelling tot het verkrijgen van debeschikkingsbevoegdheid, de
schadeniet reeds op voorhand vergoed. Bijiedere ingebruikname (het schadeveroorzakend
handelen c.q. besluit) van het betgingsgebied dient duidelijkheid teworden verschaft over het
recht op nadeelcompensatie. Om dit tevoorkomen kan een nadeelcompensatieregeling worden
opgesreld.
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Fase 1:het bepalen vanwateropgaven perwaterbeheerder (inclusiefvande
wateropgaven inhet stedelijk gebied)
vaststellingtoetsingsmateriaal (welkeuitgangspunten nemenwevoorhettoetsenvande
watersystemen aande(werk)normen?)
afspraken metgemeentenoverstedelijkewaterplanncntenbehoevevanwateropgaveinhet
stedelijkgebied
vaststellingresultatenvandetoetsingmetaanduidingvandeknelpunten intoelaatbaaren
ontoelaatbaar,waarmeedezorgplichtbekendis
informatie aanprovincieengemeentetenbehoevevandeelstroomgebiedsvisie
Fase 2:het aangeven vanmogelijke oplossing(srichting)en omprimair te voldoen
aandegestelde waterkwantitatieve opgave
vaststellingvande oplossingsrichtingen voorgesignaleerdeontoelaatbare knelpunten,
onderbouwd, metkostenindicatie,naoverlegmetandereoverhedenenandere betrokkenen
vaststellingplanvanaanpak,metplanningwanneerwelkemaatregelen(technisch,ruimtelijken/ofanderszins)endaarmeegemoeidekosten
Fase 3:het latenvertalenvanruimtelijke claims voorwaterin planologische
bestemmingen
verzoek(pro-actief)aande gemeenteomvastleggingvanruimtevoorwaterbergingof
anderszinsinbestemmingsplan (aanprovincieinhet reconstructieplan)
gebruikmaking vanhetverplichteoverlegdatgemeentemetwaterschapheeft overbestemmingsplannen inwording(watertoetsing)
afspraken metplanopstellerovereventueleplanschade
Fase4: het inrichten en gebruikmaken vanlocaties voorhetparkerenvanwater
publiekrechtelijk besluittotinrichting(eningebruikname) vaneenspecifieke locatievoor
hettijdelijk parkerenvanwaterbinnen hetbeheersgebiedmetdaarbij hoehetwaterschap
ditjuridisch inhetvatgiet(eenvandiewijzen ishetaangaanvaneen'blauwedienst')
afstemming (onderbouwd!)tussenverwervinggronden,aangaanvaneen'blauwedienst',
uitkeringvanschadeop grond vandenadeelcompensatieregeling, verzeketbaarheiden
beroepopdeWettegemoetkomingschadebijrampenenzwareongevallen inrelatietot
bijvoorbeeld aluitgekeerdeplanschadeen/ofinrichtingsschade

oplossingenkunnenophunbeurtweertot
compensatievannadelenleiden.Nogmeerdan
voorheeniseenintegraleafweging voorhet
treffen vanmaatregelen nodig.Dejuridische
instrumentengevendekaderswaarbinnen
waterbeheerders metde anderepartijen en
overhedendewateropgaven kunnenoplossen
enruimtelijke maatregelen kunnen treffen.
Hiermeewordtdezorgvuldigheidgewaarborgdenwordenderisico'shelder.Indenotitie
'Waterjuridisch bergen'brengendeopstellers
inbeeldwelkefasenmoetenwordendoorlopen
enwatwel ennietbekendisoverdejuridische
instrumenten diedaarbijhorenenwatde risico's(vooralschadevergoeding)zijn. »

NOTEN

Onder warerberginasgebteden wordt in dit artikel verstaan,
lijn- ofvlakvormiagebied waar het oppervlaktewaterboven
hetmaaiveldniveau \an worden opgeslagen door(gecontroleerde;overstromingenvanuit deregionale watereu
Deze notitie isopgesteld door Hans Bolkestein (Waterschap VeluweJ, Ivo Dellemann (Waterschap Veluwe], Peter
Donker (Waterschap Velt en Vecht), Erik van Gitikef
[Waterschap Rivierenland), Jaunie Koster (Waterschap
Groot Salland], RobOosterdijk [Waterschap Rivierenland!, Bert Pijpers (Unie van Waterschappen], Maricllc
l'ccnmiu-Dronkcrr (Watetschap Reaae en Dinkel) in
opdracht van het Directcutenoverleg waterschappen in
Gelderland en Watetschap Groot Salland.
In het kader isgespecificeerd wat defasen inhouden.
De warerscliappcn in Overijssel verrichten momenteel ceti

artikel 12Waterstaatswet 1900 voldoende
grondslagbiedtvoorhetopleggenvaneen
gedoogplichtomwatertekunnen bergen.
Simpelgezegddachtenregionalewaterbeheerdersvroegerinlijnen,datwilzeggen

watergangen.Sindsenkelejaren isduidelijk dat
waterruimtevraagtenopeist.HetNationaal
BestuursakkoordWaterspreektnuvanwatersystemen.Ditvraagteenandereenmeerruimtelijkebenadering.Ruimteisschaarsenkostbaar.Wateroverlastveroorzaaktschade;

onderzoek naat de(oulmoaelijkheden van hetopnemen van
beraingsaebicden in delegger.
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