De werking van de Belemmeringenwet Privaatrecht in relatie tot de Wet
Ruimtelijke Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht

1. Inleiding; vereisten voor toepassing
De Belemmeringenwet Privaatrecht (BP)
van 1927, dient ertoe belemmeringen van
privaatrechtelijke aard op te heffen,
wanneer deze aan de uitvoering van in het
openbaar belang uit te voeren werken in
de weg staan. De minister van Verkeer en
Waterstaat kan op basis van deze wet op
verzoek van het bedrijf aan een grondeigenaar een 'gedoogplicht' opleggen.
Dit houdt in dat hij wordt verplicht te
gedogen dat een werk in zijn grond wordt
aangebracht en in stand gehouden, zonder
dat daarvoor door hem toestemming is
verleend.
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Het betreft hier een inbreuk op het meest
omvattend vermogensrecht dat de wet
kent: het eigendomsrecht en het vrije
genot daarvan. In dat verband is het dan
ook niet verwonderlijk dat de juridische
procedure om een grondeigenaar een
gedoogplicht op te leggen, is omgeven met
specifieke procedurele waarborgen en een
recht op schadevergoeding.
1.1. Zakelijk-recht-overecnkomst
Het opleggen van een gedoogplicht moet
worden beschouwd als een uiterst middel.
Dit houdt in dat, voordat een verzoek op
basis van de BP met vrucht kan worden
ingediend, in elk geval moet zijn getracht
om met de grondeigenaar in onderling
overleg tot een overeenkomst te komen.
Daarin moeten de wederzijdse rechten en
plichten van de grondeigenaar en het
bedrijf zijn vastgelegd. Het bedrijf krijgt
daarmee toestemming van de eigenaar om
de leiding in diens grond te leggen tegen
een - doorgaans financiële - tegenprestatie. Door het sluiten van een dergelijke
overeenkomst wordt overeenstemming 'in
der minne' bereikt. Het bedrijf krijgt door
die overeenkomst een zogenaamd 'zakelijk
recht van opstal' op het perceel grond
waarin de leiding wordt gelegd. Dit houdt
niet alleen in dat het bedrijf de in de overeenkomst genoemde bevoegdheden en
rechten ten aanzien van de grond - en
met name de leiding-strook - krijgt, maar
ook dat deze rechten met de grond zijn
verbonden en niet met de eigenaar. Dit
heeft als voordeel dat wanneer - bijvoorbeeld door verkoop - een ander eigenaar
van de grond wordt, het zakelijk recht
automatisch geldt ten opzichte van de

Samenvatting
Wanneer een nutsbedrijf in het algemeen belang een werk tot stand wenst te
brengen in of boven de grond van een ander, dient - afgezien dat men moet
beschikken over daartoe vereiste publiekrechtelijke vergunningen - toestemming
te zijn verkregen van de grondeigenaar c.q. -gebruiker. Wanneer ter zake echter
geen overeenstemming kan worden bereikt, kan gebruik worden gemaakt van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op basis waarvan de minister van Verkeer en
Waterstaat aan betrokkenen een 'gedoogplicht' kan opleggen. Daarmee kan tegen
de wil van betrokkenen en zonder overeenkomst tot aanleg worden overgegaan.
Dit artikel beoogt in grote lijnen inzicht te geven in de BP- procedure, waarbij ook
aandacht wordt besteed aan de belangrijke invloeden van de Wet Ruimtelijke
Ordening en de Algemene Wet Bestuursrecht. Hoewel het artikel is toegeschreven
op waterleidingbedrijven, is de procedure voor andere nutsbedrijven grotendeels
hetzelfde.

nieuwe eigenaar (zakelijke werking).
Hoewel de inhoud van de overeenkomst
merkwaardigerwijs in geen enkele fase
van de BP-procedure integraal wordt
getoetst, doet men er verstandig aan een
niet-eenzijdige overeenkomst aan te
bieden. Het model dat is ontwikkeld in
overleg tussen de Gasunie en het Landbouwschap, met de daaraan verbonden
algemene voorwaarden en tarieven, heeft
de toets der kritiek reeds doorstaan.
1.2. Grondeigenaar én grondgebruiker
Wanneer de grondeigenaar ook na
herhaalde pogingen om tot overeenstemming te komen, weigert aanleg van de
leiding in zijn grond toe te staan, rest het
bedrijf geen andere mogelijkheid dan een
beroep te doen op de Onteigeningswet of
de BP. Naast de grondeigenaar moet ook
de gebruiker van de grond toestemming
verlenen, dat wil zeggen zich te conformeren aan de met de eigenaar gesloten
overeenkomst. Wanneer deze toestemming
niet wordt verkregen moet ook hij in de
BP-procedure worden betrokken, met een
afzonderlijk verzoek tot oplegging van een
gedoogplicht.
Tenzij anders aangegeven kan in de rest
van dit artikel voor 'grondeigenaar' ook
'grondgebruiker' worden gelezen.
1.3. Onteigening oj'gedoogplicht?
Van de gedoogplicht mag alleen gebruik
worden gemaakt als de minister van
oordeel is dat:
- redelijkerwijs onteigening niet is vereist
en
- aanleg en instandhouding niet een
meer dan redelijke belemmering in de
onroerende zaak met zich meebrengen.
De onteigeningsnoodzaak zal bijvoorbeeld
moeten worden aangenomen, wanneer
door het werk verdere bedrijfsvoering op
de grond onmogelijk wordt. Dit extreme
geval zal zich in de praktijk bij nutsbedrijven - het gaat immers doorgaans om

het aanbrengen of leggen van kabels of
leidingen boven of in de grond - niet
spoedig voordoen.
Dit blijkt al uit het feit dat de rechtspraak
over de vraag of ten onrechte is geoordeeld dat de belangen van de rechthebbende onteigening in plaats van een
gedoogplicht rechtvaardigen, zeer schaars
is. Daarom beperk ik mij tot het veel meer
voorkomende instrument van de BP.
Voordat ik toekom aan een beschrijving
van de procedure wil ik erop wijzen dat
een primaire voorwaarde voor toepassing
van de BP is, dat de werken in het algemeen belang tot stand worden gebracht.
Het bedrijf moet tenminste beschikken
over Koninklijke Besluiten van de
minister van Verkeer en Waterstaat en de
minister van VROM, waarin dit algemeen
belang is erkend.
2. Procedure van aanvraag tot
uitspraak
Bij de procedure zijn - naast de grondeigenaar-gebruiker en het waterleidingbedrijf - de volgende partijen betrokken.
- De minister van Verkeer en Waterstaat,
aan wie wordt verzocht de gedoogplicht
op te leggen.
- De gemeente waarin de onroerende
zaak is gelegen. Deze stelt de grondeigenaren in kennis van het verzoek tot
oplegging van een gedoogplicht, wat ook
het begin is van de inspraakprocedure;
- Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie, die partijen in het
kader van de inspraakprocedure horen en
mede optreden als adviseur van de
minister.
- Adviseurs. Op grond van de bij de
wet behorende uitvoeringsvoorschriften
van de minister hoort hij een aantal
adviseurs, voordat hij een besluit neemt
over het al dan niet opleggen van de
gedoogplicht. Naast GS zijn dit (bij waterleidingen): de Regionale Directie van
Rijkswaterstaat, het RIZA en de minister
van VROM.
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In grote lijnen verloopt de procedure als
volgt.
Op verzoek van het bedrijf legt de
burgemeester van de desbetreffende
gemeente de aanvraag met de bijbehorende stukken gedurende veertien
dagen op het gemeentehuis ter inzage.
Hiervan dient kennis te worden gegeven
via een nieuwsblad dat in de gemeente
wordt verspreid c.q. door 'aanplakking'
in het openbaar. Daarnaast worden alle
grondeigenaren schriftelijk geïnformeerd.
Tevens wordt meegedeeld dat er een
hoorzitting onder voorzitterschap van GS
zal plaatsvinden en wanneer. Meestal
worden deze zittingen gehouden op het
Provinciehuis. Tijdens of voorafgaand aan
de hoorzitting kunnen bij GS bezwaren
worden ingediend en toegelicht. Ook de
gemeente is vertegenwoordigd. De
provincie stelt een proces-verbaal van de
zitting op, dat enkele weken later aan alle
aanwezigen ter ondertekening wordt
toegezonden.
GS zenden hun advies vervolgens aan de
minister en in afschrift aan de eerdergenoemde drie adviseurs. Na ontvangst
van alle adviezen neemt de minister een
gemotiveerd besluit. Wanneer een
gedoogplicht wordt opgelegd kan de
minister bij zijn besluit nadere
voorwaarden stellen aan het bedrijf.
De gedoogbeschikking van de minister
wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
2.1. In tedienen stukken
Hierbij kan het volgende worden opgemerkt.
- Hoewel het verzoek aan de minister
wordt gericht, moet het worden verzonden
aan GS.
- Bij het verzenden van de soort en
aantallen stukken moet rekening worden
gehouden met de uitvoeringsvoorschriften.
Binnen het bestek van dit artikel beperk ik
mij tot een opsomming van die stukken,
waarvan het verstandig is deze tenminste
bij het verzoek mee te zenden:
• Rapport, waarin de reden van de
weigering van de rechthebbende is opgenomen;
• Kopieën van de brieven aan de andere
publiekrechtelijke organen;
• Kadastrale en hypothecaire uittreksels;
• Routekaarten;
• Beschrijving van het werk.
- Wanneer met het werk een spoedeisend belang is gemoeid, moet de
Minister worden verzocht te bepalen dat
met de uitvoering van het werk niet kan
worden gewacht.
Dit is een essentieel onderdeel van het
verzoek, dat uitdrukkelijk moet worden
opgenomen! Het belang van dit verzoek
zal ik toelichten onder 4.
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De gedoogplichtprocedure neemt vanaf
het moment van indiening van het
verzoek tot aan de uitspraak van de
minister zes tot acht maanden in beslag.
3. Beroep bij het Gerechtshof
De controle op de ministeriële bevoegdheid tot het al dan niet opleggen van een
gedoogplicht, ligt bij het Gerechtshof
van het rechtsgebied waarbinnen de desbetreffende onroerende zaak ligt.
De beslissing van de minister wordt
toegezonden aan de burgemeester van de
desbetreffende gemeente, waarna weer ter
inzagelegging en openbaarmaking volgt.
Binnen een maand kan vervolgens iedere
rechthebbende ten aanzien van de onroerende zaak aan het Hof vernietiging
van de beslissing vragen, echter slechts
op twee gronden, te weten dat daarbij ten
onrechte is geoordeeld:
- dat de belangen van de rechthebbende
redelijkerwijs onteigening niet vorderen,
hetzij
- dat in het gebruik van die zaak niet
meer belemmering wordt gebracht dan
redelijkerwijs voor de aanleg, instandhouding, verandering of overbrenging
van het werk noodzakelijk is.
Tegen deze uitspraak staat geen
(cassatie)beroep open. De procedure
neemt ongeveer een jaar in beslag.
De procedure bij het Hof biedt alleen
uitkomst voor de belanghebbende. Het
bedrijf dient de AWB-procedure (3.2) te
volgen.
3.1. Raakvlak met de Wetopde Ruimtelijke
Ordening (WRO)
Het Hof mag niet beoordelen of juist deze
grond nodig is voor het werk en of het
niet 'bij de buurman kan worden aangelegd'. Het antwoord daarop moet
worden gegeven in de administratiefrechtelijke procedure op grond van de
WRO. Vooral de gemeente moet in die
procedure bezien of de plaats c.q. het tracé
juist is gekozen in het kader van bedoelde
wet. Dit geldt in het bijzonder voor de ter
plaatse geldende bestemming op grond
van het bestemmingsplan.
In deze procedure, die rijk is aan inspraak
en rechtsbescherming, vindt een integrale
belangenafweging plaats van het algemeen
belang ten opzichte van het particulier
belang.
Hoewel deze procedure strikt juridisch
gezien los staat van de BP-procedure, is
het welhaast onontbeerlijk deze tot en met
de vergunningverlening door de gemeente
te hebben afgerond, voordat de BPprocedure wordt gestart. Met name door
GS wordt er impliciet vanuit gegaan dat de

gemeente zich kan vinden in het gekozen
tracé. Is dit (nog) niet het geval, dan is de
positie van het bedrijf in de BP-procedure
aanmerkelijk zwakker en loopt men kans
te worden geconfronteerd met een
negatief advies aan de minister. Dit kan
leiden tot afwijzing van het verzoek van
het bedrijf. De merites van de W R O procedure laat ik hier verder buiten
beschouwing.
3.2. Raakvlak met deAlgemene Wet
Bestuursrecht (A WR)
De uitspraak van de minister wordt
beschouwd als een 'besluit' in de zin
van artikel 1:3van de AWB, zodat de
algemene regels over bezwaar en beroep
van deze wet daarop van toepassing zijn.
Hetzelfde geldt voor de bepalingen over
het vragen van een voorlopige voorziening
(artikel 8:81).
Dit houdt in dat tegen de uitspraak
bezwaar kan worden ingesteld bij de
minister en vervolgens beroep bij de
administratieve kamer van de rechtbank.
Hoewel deze rechtsmiddelen de werking
van de uitspraak niet schorsen, kan een
belanghebbende de schorsing wel op
andere wijze trachten te bewerkstelligen.
4. Schorsing
4.1. Opgrond van de BP
Wanneer door de minister een voor het
bedrijf gunstige uitspraak is gedaan, de
gedoogplicht wordt opgelegd en ook
overigens is voldaan aan de eisen op
administratiefrechtelijk gebied (WRO),
kan nog niet met de uitvoering worden
gestart. Het Hof kan namelijk de uitspraak
vernietigen, als het bedrijf tot uitvoering
overgaat binnen de beroepstermijn van
een maand, waarin de uitspraak ter inzage
ligt (zie 3.). Hetzelfde geldt wanneer bij
het Hof vernietiging van het ministeriële
besluit wordt gevraagd (zie 3.). Dit
verzoek om vernietiging schorst de
werking van het besluit namelijk automatisch voor de gehele duur van de
procedure bij het Hof, die een klein jaar
in beslag kan nemen. Eerstgenoemde
vertraging is onvermijdelijk, zodat het
bedrijf er verstandig aan doet tenminste
een maand met de uitvoering te wachten.
De tweede en voor de planning meer
dramatische vertraging kan slechts worden
voorkomen, als in het verzoek aan de
minister tot oplegging van de gedoogplicht
tegelijk wordt verzocht te bepalen dat met
de uitvoering niet kan worden gewacht
(artikel 4 lid 6 BP). Als dit wordt verzuimd of in het geval dit verzoek niet
wordt gehonoreerd hangt het bedrijfin
beginsel schorsing boven het hoofd. In dat
geval kan ook door het bedrijf worden

getracht door bezwaar en beroep
ingevolge de AWB alsnog spoedeisendheid erkend te krijgen. Dit is echter een
weg die zeker maanden vertraging
oplevert en waarbij de kans van slagen
gering is.
Overigens kan worden opgemerkt dat de
minister steeds minder geneigd is de
'onmiddellijke uitvoering' toe te kennen
en dat zijn adviseurs in dat verband ook
steeds voorzichtiger adviseren.
4.2. Opgrond van deA WB
Daarnaast kan iedere belanghebbende op
grond van artikel 8:81 AWB de president
van de (administratieve kamer van de)
rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 'indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist'. Daarvoor is overigens wel
vereist dat die belanghebbende ook heeft
voldaan aan de overige eisen die het
artikel stelt en zich 'in de bezwaar- of
beroepsfase' bevindt. Ook schorsing wordt
aangemerkt als een dergelijke voorlopige
voorziening. Hierdoor kan ook langs die
weg, nadat bij de minister een bezwaarschrift is ingediend tegen diens besluit, de
door hem toegekende onmiddellijke
uitvoerbaarheid worden aangevochten. In
beginsel kan dit op elk moment
geschieden, maar het is duidelijk dat hoe
langer het bedrijf met de uitvoering bezig
is, de kans op erkenning van het spoedeisend belang van de belanghebbende
steeds verder afneemt.
Ten aanzien van de gedoogplicht als
geheel kan deze algemene procedure niet
worden gevolgd, aangezien daarvoor de
specifieke rechtsgang van de BP (als hiervoor omschreven) in het leven is
geroepen.
Het behoeft geen betoog dat schorsingen
uiterst kostbare vertragingen in de uitvoering van het werk tot gevolg kunnen
hebben, waarmee terdege rekening moet
worden gehouden.
5. Schadevergoeding
De gedoogplicht wordt opgelegd, behoudens recht op schadevergoeding.
Deze kan worden vastgesteld door een,
in overleg tussen de grondeigenaar en het
bedrijf te benoemen, deskundige of (op
basis van de BP) door de kantonrechter in
wiens rechtsgebied de onroerende zaken
liggen. Opmerkelijk is dat de hoogte van
de schadevergoeding in de BP-procedure
nergens aan de orde komt of wordt
getoetst. Wel moet de in eerste instantie
aangeboden zakelijk-recht-overeenkomst
(zie 1.) een schaderegeling bevatten.
Van belang is dat onenigheid over de
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5 mg/l. Voor de produktie van biologisch
stabiel water met een AOC-concentratie
van 10 /ug/l of lager moet de ozondosis
beperkt worden tot 1-1,5 mg/l. In de
RDWL-proefinstallatie, waar het te
behandelen water een relatief lage
DOC-concentratie (2 mg/l) en een hoge
bromideconcentratie (160-200//g/l) bevat,
bereikt de bromaatvorming de kritische
grens van 10 /ug/l bij een ozondosis van
circa 1,5 mg/l. Bij deze ozondosis is de
produktie van biologisch stabiel water
(AOC < 10fig/l) zeer goed mogelijk. De
temperatuur had slechts een gering effect
op de optimale ozondosis. Om voldoende
desinfectiecapaciteit te bereiken is een
ozondosis van tenminste 1mg/l vereist.
Nader onderzoek naar dit aspect is nodig.
Als de beperkende effecten van ozonisatie
worden nagegaan, te weten bromaatvorming en een te hoge AOC-produktie,
dan kan worden geconcludeerd dat
bromaatvorming voor de RDWL, en (te)
hoge AOC-produktie voor de RPWL de
bepalende factoren zijn voor de hoogte
van de toe te passen ozondosis.
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schadevergoeding aan gebruikmaking van
de gedoogplicht niet in de weg staat. Ook
voordat over de schadevergoeding overeenstemming is verkregen of uitspraak is
gedaan, kan tot uitvoering van de werken
en werkzaamheden worden overgegaan.
Wanneer de omvang van de schade is
vastgesteld en betaald, is er geen sprake
van een eenmalige betaling of afkoop.
Het stelsel van de BP voorziet in een verplichting tot schadevergoeding van het
bedrijf, telkens wanneer door de aanleg of
instandhouding van het werk van schade
blijkt. Deze schade, alsmede het verband
met de aanleg moet echter steeds door de
benadeelde worden aangetoond. Door de
enkele omstandigheid dat het eigendomsof gebruiksrecht is aangetast door de
gedoogplicht kan geen aanspraak op
schadevergoeding worden gemaakt.
Hoewel de schadevergoeding doorgaans
wordt uitgekeerd aan de grondgebruiker,
die door de beperkingen die aan het
grondgebruik worden gesteld merkbare
schade lijdt, kan het ook voorkomen dat
schadevergoeding aan de grondeigenaar
moet worden vergoed. Dit geval doet zich
voor wanneer door de aanwezigheid van
het werk de waarde van de grond
aantoonbaar is gedaald. Deze waarde is
direct afhankelijk van de planologische
bestemming van de grond. Hoewel hierover genuanceerd wordt gedacht, ben ik
van mening dat hierbij moet worden
uitgegaan van de bestemming op het
moment van het opleggen van de gedoogplicht en niet van een mogelijke toekomstige bestemming. Wanneer de huidige
bestemming een agrarische is, kan mijns
inziens bijvoorbeeld niet worden betoogd

dat waardevermindering optreedt wanneer
mogelijk te zijner tijd het bestemmingsplan zodanig zou worden gewijzigd, dat
ter plaatse bouw mogelijk wordt. Dit is in
mijn visie weliswaar een 'gemiste kans',
maar deze is niet een direct gevolg van de
aanleg of aanwezigheid van het werk,
maar van een wijziging van het bestemmingsplan. Pen dergelijke schade
dient dan door de gemeente te worden
vergoed op basis van artikel 49 WRO.
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Campagne voor drinkwater
bij GW van start
Ajax-aanvoerder Danny Blind en
wethouder Ter Horst (Nutsbedrijven)
gaven op 10 april jl. het startsein voor een
nieuwe grootschalige publiekscampagne
van Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
Samen hebben zij de eerste levensgrote
poster (MUPI) opgehangen in een
Publexbord in Amsterdam.
De campagne wijst de Amsterdammers op
de goede kwaliteit, de prima smaak en de
betrouwbaarheid van het Amsterdamse
leidingwater. Op meer dan vijfhonderd
plaatsen in de stad komen posters te
hangen, de 'Watertram' krijgt een nieuw
jasje en op AT5 zullen veelvuldig spotjes
worden uitgezonden.
Aan de campagne wordt meegewerkt door
drie Amsterdammers met landelijke bekendheid: Dieuwertje Blok, Huub Stapel
en Danny Blind. De drie geven hun
complimenten aan het drinkwater.
De campagne is een vervolg op de
publiekscampagne van Gemeentewaterleidingen die in 1993 en 1994 werd
gehouden. Deze campagne heeft tot doel
bestaande misverstanden weg te nemen.
Aanleiding voor deze campagne was dat
de kennis van de kwaliteit van het
Amsterdamse drinkwater bij de Amsterdammers terugliep. Dankzij deze
campagne is het onder het Amsterdams
publiek nu meer bekend dat het leidingwater zacht is, dat waterfilters en waterontharders niet nodig zijn en dat er géén
chloor in het drinkwater zit.
De nieuwe campagne moet ertoe leiden
dat Amsterdammers ook inzien hoe kostbaar het leidingwater is en men het belang
en nut van waterbesparing onderkent.
Hierdoor zal men er zuiniger mee
omgaan, zo is de ervaring.
(Persbericht GWA)

