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OVER DE BELEIDSMATIGE, J U R I D I S C H E EN PROCESMATIGE
ASPECTEN

Discussiesover
praktischekantvan
waterberging
Vee! instantiesbuigenzichoverde technischemogelijkhedenomwatettebergeninpoldersen
boezems.Ditkomttotuitdrukking inbergingskanscukaarteneninventarisatiesvandebergiugsmogchjkheden.Hetblijktechternietzogemakkelijk tezijnomdezeberging(noodberging qfwaterconservering?)terealiseren.Hetlijkt eropdatnietdetechnische,maarjuist dejuridische enbeleidsmatigerandvoorwaarden moeilijk ingevuldo/toegepastkunnenworden.Tijdenseendiscussiebijeenkomstop8Jebruari,georganiseerd doorDHVWater, bekeekeen20-tal mensenvanwaterschappen
enprovinciesjuist dezeniet-tcchmschcaspecten.Decentralevraag luidde:Hoekrijgenwegebieden
daadwerkeljk beschikbaarvoorwaterberguxg?
WimBotsvanWaterschapGrootSalland
trapte afdoorvoorbeelden tegevenvantwee
retentiegebieden, waarvanéénalindezestigerjaren isaangelegd.Dit reductie-reservoir
bijEibergen isingepast inderuilverkavelingen treedt inwerkingalshet afvoerend
debietgroter isdan88kubieke meterper
seconde.Ditisnognooitgebeurd. Degrond
isniet ineigendom vanhetwaterschap,
maardebestemming isgetcgeld inhet
bestemmingsplan. Doorhetrechtvan
erfdienstbaarheid isgeregeld datergeen
recht isopschadevergoedingen. Hettweede
retentiegebied Bredevoort (80ha,één
miljoen kubieke meter) isingepast inde
ruilverkaveling rondAalten.Ditisbedoeld
omafvoerpieken vandeBoven-Slingeafte
toppen enheeft indejaren 1996,15197e n
15198 tweemaal perjaar gefunctioneerd.
Aansluitend gingPietvanErp(WaterschapRcggeenDinkel)inopde procedure

vanzowelhetinrichtings- alshetbestemmingsplan endeafstemming tussen beide
inverband mettweebinnenkort inOverijsselterealiseren retentiegebieden.Beide
plannen moesten voothettctentiegebied
opgesteld ofaangepast worden.Voorhet
helegebied heeft meneennieuw bestemmingsplan gemaakt,zodatdelandbouwkundige bestemminggewijzigd konworden
ineenwaterstaatkundige. Deprocessen zijn
met opzet parallelaanelkaar opgezet, waarbij hetinrichtingsplan ongeveet anderhalf
jaar voorliepophetbestemmingsplan. Hierdoor koneeningrijpende wijziging inhet
inrichtingsplan meegenomen worden inde
(bcsluitvormings)proccdure vanhetbestemmingsplan. Hetgeheleptocesheeft ongeveer tienjaargeduurd, waarvandelaatste
zesjaar aan procedures,inclusiefter inzage
legging.InOverijssel conttoleettdeprovinciealsbevoegdgezagdeinhoud vanhet

inrichtingsplan.Zij toetst inhoudelijk.De
rechtbank toetst alleen procedureel.In
andereprovincies ligtditanders;nietelke
provincie toetstdeinrichtingsplannenvan
de waterschappen.
Alsdebezwaren niet ontvankelijk
worden verklaard,kanhetbestemmingsplan inprincipeworden vastgesteld.Schadevergoeding ishierdooralleen nogeen
privaatrechtelijke zaak.
VoordeBoven-Dinkelgeldteenandetc
problematiek.Deboerenhebben hierdoor
een verminderde afvoer vandeBovenDinkel 10tot20 maalpetjaar tekampen
met inundatie.Bijvoldoendeafvoeris
slechtszo'n éénmaalperjaar sprakevan
wateroverlast indewinterperiode.Door
achtetstalligonderhoud heeft deDinkelnu
een afvoer van negen kubieke metetper
seconde,waar hetvolgenseenconvenant
van 1976vijftien kubieke metetzoumoeten
zijn.HetWatetschapReggeenDinkelwil
echterdeDinkelniet verruimen methetoog
opdenatuurwaarden.
Het waterschap isnu,opbasisvan het
convenant uit 1976,gedwongenomschadete
vergoeden.Hiervoor ishetwaterschapgekomen toteentcgelingvan nadeclcompensatie.Omtoteendergelijke regelingtekomen
moet ookeenheelprocesdoorlopen worden,
vanvaststellen totbetoepenhogerberoep.
Doornudebestemming vandegebieden ronddeDinkel tewijzigen kan het
Waterschap ReggeenDinkeldenatuurwaarden behouden enschadevergoedingen
inderoekomst vootkomen.
Wijzigen vandebestemminggeeft planschadevootdeDinkel-boeten.Dezeschade
wotdt metbehulp vaneen onafhankelijke
schadecommissie vastgesteld. Devastgesteldeschadc/nadcelcompensatiezoudoor
het waterschap inéénkeet afgekocht
kunnen worden(in 2001).
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TimBot(DHV)besteeddeaandacht aan
derealisatie van berging langs tweejuridisch verschillende wegen:de publiekrechtelijke enprivaatrechtelijke weg.Hij stelde
datdewaterschappen een publiekrechtelijke
taakhebben:zorgdragen voordewaterhuishouding. Hetniet nakomenhiervan kan
worden aangeduid als taakverwaarlozing.
Waterschappen zullen zichdaarnaast ook
aandeprivaatrechtelijke zorgvuldigheidsnorm moeten houden.
Hetisnietondenkbaar dat taakverwaarlozingen/ofonzorgvuldighandelen in het
kadervanberging uiteindelijk kan leiden tot
schadeplichtigheid vaneen waterschap.
Gewezen werdophet probleemdat bijonteigeningdenoodzaak vandeberging moeilijk
isaan tetonen.Deoorzaakisdat meestalook
technischeoplossingen mogelijk zijn.Aande
eisvannoodzaakdieinderechtspraak wordt
gesteld,wordtdan niet voldaan.
Naast depubliekrechtelijke wegishet
ookmogelijk dejuridische wandelingaande
anderekant aan tevangen.Ditbetekent dat
ophet concreteniveau vanhetafsluiten van
contracten wordt begonnen.Daarbij wordt
getracht via hetgebruik vanhet privaatrecht
(hetafsluiten vancontracten) tekomen tot
tot bergingsgebieden. Eensamenwerkingop
ditgebied vanhet waterschap metde
gemeente hoeft eendergelijke aanpak niet in
dewegtestaan (arrest HogeRaad).Probleem
isdateengebied moetworden gevonden
waarbij iederepartij binnen hetgebied
bereid iseenovereenkomst aan tegaan.Een
dwarsligger kan degehele'deal'ingevaar
brengen.Om dezedwarsepartij teonteigenen zaltoch weervooreendeelde publiekrechtelijke wegmoeten worden bewandeld.

Vooronteigening isnamelijk een titel nodig
diegevonden kan worden in het (te wijzigen)
bestemmingsplan.Succesvandezeprivaatrechtelijke wegisafhankelijk vandebereidheid vanalleprivatepartijen omeen
bergingsgebied te realiseren.

Inundatie in Noord-Holland
FlorriedePatervandeprovincieNoordHolland behandelde het procesvaneen nog
terealiseren inundatiegebied indeZeevang
enomgeving.Uitdepresentatie kwam
duidelijk naarvorendatvoorgebieden in
laagNederland, waarvoldaan wordt aande
veiligheidseisen,dewaterstaatkundige nut
ennoodzaakvan inundatie niet makkelijk is
aan tetonen.Noodzaakom het pickafvoerprobleem aan tepakken bestaat wel,maar
inundatie isnietdemeestvoordehand
liggende;malen iseengoedkoper alternatief
Eengoedereden omvoor inundatie in
plaats vanvooreengemaal tekiezen isals
waterberging meekan liften met natuur of
recreatie.Inundatie vandekogen inde
Zeevangbleektweemaal zoduur alsde
gemalenvariant. Inde landinrichting moet
echterook nogeenaantal hectares aan
natuurworden gerealiseerd worden.Alsdie
natuur zowordtgepland dat waterberging
meekan liften, bespaart dat geld.
Debevolking in deomgeving kiest
echter voor bemalen.FlorriedePater
opperdeom indit soortgevallen ookinwoners uitdestad meetelaten beslissen,
omdat het henookaangaat.Volgensde
aanwezigen opdediscussiebijeenkomst is
eencombinatie vanretentiepolders (waar
weldraagvlak vooris)met minder capaciteit
enlandbouw wel haalbaar.

In praktijk bestaan drie soorten berging:
inundatie.Piek-ofnoodberging, waarbij
water,uit hetgebiedzelfende(wijde)
omgevingwordtgeborgen ineenspeciaal
geprepareerdgebied.Hetgebiedis
geschiktgemaaktvoorbelastingmeteen
grotewaterschijf(bijvoorbeeld twee
meter),ofwel eengrotehoeveelheid watet
opeenkleinoppervlak;
retentie.Berging,waarbijdoorhetvast-

Discussie
Hetproces
Ombergingjuridisch en bestuurlijk
vastgelegd tekrijgen isdegemeente essentieel.Dewaterschappen hebben degemeenten nodig.Pietvan Erpsteltdat terbevorderingvanderelatieallekosten (schadevergoedingen)alsgevolgvanhet water nietdoorde
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houden vanwaterinhetzelfde gebied,als
waarhetontstaan is,andere(benedenstroomse)gebieden wordenontzien.Deze
gebiedenwordenoverhetgehelegebied
belastmeteenkleinewaterschijf(orde
grootte 10-20cm);
conservering.Berging,waarbijwatervan
eenbepaaldekwaliteit wordtverzamelden
vastgehouden in,methetoogopvoorraad-

gemeente,maardoor het waterschap moet
wotdenbetaald.Deaanwezigen vragenzich
afofdegemeente weleenbetrouwbare partner isvoordelangeprocesgang.
Debeleidsplanproccdurcs moeten op
elkaar afgestemd worden.In Hengelo zijn de
processen voor het inrichtingsplan van het
waterschap enhetbestemmingsplan vande

FlorriedePatersteldedat het waterschapeerstdeknelpunten inhet systeem
analyseert endat vervolgens waterschap en
provincieomdetafel moeten gaan zitten
omopstreekplanniveau tekijken hoede
knelpunten opgelost kunnen worden en
waarmogelijke functies gecombineerd
kunnen worden.Deprovincie neemt dande
regieoveralswaterberging opandereschaal
eenduidelijke optie is.Tenslotte is ruimte
voorwatereenvraagstuk van ruimtelijke
ordening.
Nu zijn burgers ineen tevroegstadium
opdehoogtegebracht vandepreciezelocatievan inundatiepolders, terwijl het besluit
nognieteensgenomen was.Dit heeft allerleischrikbeelden indehoofden van mensen
teweeggebracht (ratten,malariaetc).Het is
nu heelmoeilijk omdiebeelden indiehoofden weerdegoedekantopte krijgen.
In het beginstadium zijn uitgangspuntengekozen voordehoeveelheid neerslag,
zeepiegelrijzing endepompcapacitcitover
50jaar.Dezeuitgangspunten zijn door het
bestuur welvastgelegd, maar in her verdere
traject nooit meer rcrdiscussiegesteld.Deze
uitgangspunten hebbengrotegevolgen voor
dedaadwerkelijke dimensies.
FlorriedePaterconcludeerde datde
discussies niet uitsluitend gevoerd moeten
worden aandehand vanargumenten uitde
waterhuishouding endat vanafhet begin
duidelijkheid moet bestaan overderolvan
waterschap en provincie.Bovendien moet
vanafhet begin eenzware regievorming
bestaan en ruim tijd genomen wordenvoor
decommunicatie metdebewoners vande
streek.

vormingindetoekomst,eenspeciaal
geprepareerdgebied.
Debenamingen voordebergingsgebieden
zijn nieteenduidigengevennietaltijd het
doelofhetsoortberging(inundatie,retentie
enconservering)weer.Benamingenals
reductie-reservoir, inundaticpolder,retentiebekken,inundatiegebied, retentie(plassen)
ophetlandenconserveringsgebieden wordt
doorbuitenstaanders alsverwarrendervaren.

gemeente met opzetparallelaan elkaar
opgezet,waatbij het inrichtingsplan ongeveeranderhalfjaar voorloopt ophet bestemmingsplan. Hierdoor kon een ingrijpende
wijziging in het inrichtingsplan meegenomen worden inde(besluitvormings) procedure vanhet bestemmingsplan.

Deregie
Inhetprocesom bergingsgebiedente
realiseren istot nu toehet waterschap
leidend.Inpraktijk blijkt dat het waterschap
allerlei beslissingen neemt die ruimtelijke
consequenties hebben.Dergelijke beslissingen horen in principeophet niveau vande
provincieendegemeente thuis.Elkeafwegingen beslissing met ruimtelijke consequenties moet ineenonderlinge afstemming tussen provincie,gemeenteen waterschapworden genomen, waarbij deprovincie/gemeente in principe bevoegdgezagis.
Zij moeten immetsopstreekplanniveau de
ruimtelijke consequenties inpassen.
Degemeente istijdens het gehele proces
een meedenker en isessentieel voor het
draagvlak en middel omdegebieden vastgelegd te krijgen.
VcLstlecjcjeiiinbeleidsplannen
Bergingsgebieden kunnen worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Het vinden
vaneenlocatiekanop het niveau van het
streekplan worden geregeld. Reserveren van
eengrote locatie,waarvan nietzeker isdat
dezeover tienjaar daadwerkelijk noodzakelijk isengebruikt gaat worden, levert
problemen op.Om tevoorkomen dat
betgingsgebicdeneen andere bestemming
krijgen, zalin het streekplan de mogelijkheid moeten bestaan om 'zoekgebieden voor
berging' tedefiniè'ten. Bijdenadere uitwerkingzaleen keuzevooreen bepaald gebied
wordengedaan. Het waterschap moet ditop
eigen kracht oppakken.
Geopperd wordt om voor bepaalde
gebieden eenadviesoverde voorgenomen
bouw vanhet waterschap verplicht testellen.Het waterschap legtaan debouwvetgunning eenaantal watereisenen -plichten
op;bouwen tenzij/mits. Rijkswaterstaat
past dit systeem met bouwbcpalingcn altoe.
Naast depubliekrechtelijke wegkanookde
privaattechtclijke wegworden gevolgd,
maar dat iswelopbasisvan vrijwilligheid.

Contracten geven voldoende rechten en
ruimte omallesvoordelangetetmijn vast
teleggen.Waterschappen zien daarechrer
nietaltijd heil inen kopendegrond (in
eigendom) aan, niet alleen vanwegede
zeketheid oplange termijn, maar ookom
schadevergoedingen tevoorkomen. Daarmeeworden watetschappen gtondbezitters,
met alledaatbij behorende verplichtingen.
Watetschappen moeten wakenvooreen
taakverschuiving van watetbeheet naat
grondbeheer, aldus deaanwezigen opde
discussiebijeenkomst.
Onteigeningdoorlietwaterschap
Eenwaterschap kangrond omzetten in
watet opbasisvanartikel 12 vandeWaterstaatswet.Dit isechtetalleen toepasbaar
voorhelesmallestrookjes land en zeket niet
vootbergingsgebieden. VanErpbracht naar
vorendatdoor nieuwewetgeving in het
kadet vanBetuwelijn het sinds twee/drie
jaar ookvoorandere overheidslichamen een
onteigcningsmogclijkhcid bestaat.Ditis
echter alleen mogelijk opbasis vaneen
onherroepelijk bestemmingsplan.
MeerdereJuncties
Tornu toeworden defuncties berging
en natte natuut bijna automatisch gekoppeld.Pet bergingsmethode zaleen andet
soort natuur ontstaan;ofdit ookgewaardeerde natuur is,isdevraag,zekerals
weidcvogelgebiedenomgezet worden in
natte natuut. Piet van Erppleit vooteen
ontkoppeling vandefuncties wateren
natuut. Inzijn opinie kan watetretentie niet
altijd samengaan met natuur; natuurontwikkeling isvrijwillig en water isverplicht.
Hij meent datdezerelatieveeltevaak wotdt
gelegd,terwijl doordezekoppeling ófde
natuur ófdeberging erbij inschiet; optimaliseren vanbeidefuncties isniet mogelijk.
Natuur, dieontstaat door waterbergingis
leuk,maar zekergeendoel!Hij pleitvoor
een koppeling van waterberging en landbouw.

Waterschapaansprakelijk?
Gesteld wordtdat nooit 100procent
veiligheidgegatandeetd kan worden en dat
weinNederland toteen schadefonds
zouden moeten komen.Dit lijkt in eerste
instantieeengoedeoplossing, maatJasper
Fiselier (DHV)haalteensituatie inAmerika
aanalsvoorbeeld,waarbij schadevergoeding
tot niets heeft geleid.
Daarwerdvroeger nooit inde uiterwaardengebouwd,omdat nochde ovetheid
nochvctzekctingsmaatschappijcn deschade
vergoedde.Totdat defederale regering
garant stond voordeextta kosten vandetgelijkeschadeverzekeringen. Vervolgens
werden deuitetwaatden volgebouwd en
werddeoverheid geconfronreerd met zeet
hoge,steedsverderstijgende kosten.Naeen
aantaljaren kondeoverheid dezelasten niet
meetdragen en heeft zijaan het wonen in
deuitetwaatden tegelsgesteld; bijvootbeeld
wonen oppalen ofverhuizen.
JasperFiselier pleitetvoot omnu alaan
het bouwen in bepaaldegebieden duidelijke
regelsenverplichtingen teverbinden ende
daarmeeverbonden schadedaarin teregelen
ofniet meer tevetgoeden.Nu wordt tegenschadegedragen door het Rijk,diedan60
procent vandeschadeopzich neemt. Ditis
officieel geenschadevetgoeding, maar een
regemoetkoming in het leed,maar zaldoor
burgers rochalseen schadevergoeding
worden uitgelegd.
Voordeoverige40procent staat hetde
schadebezittet vrijom deschade teverhalen,
bijvoorbeeld opeen waterschap ofprovincie.
Aansprakelijkheid zalvoorelkesituatie
andeis zijn en nadet bepaald moeten
wotden.Deaanwezigengevenaan dat het
moeilijk aan tetonen is,dat het watetschap
niet aandezotgplicht voldaan heefr; inde
praktijk isnalatigheid moeilijk hard te
maken.Eenwaterschap heeft echtetonder
omstandigheden een onderzoeksverplichting, bijvoorbeeld een risicoanalysevande
waterkeringen. Laateenwatetschap detgelijk onderzoek achterwege, tetwijl hetwel
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uitgevoerd had kunnen enmoeten worden,
dan kaneen waterschap onzorgvuldig
handelen (ofnalatigheid) worden verweten.
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Daarnaast werdgeopperd dat een waterschapzich nietiederjaar opovermacht kan
roepen.Het waterschapzalin het kadervan
deonderhoudsplicht maatregelen moeten
nemen en indetussenliggende periodezal
deschadevergoed moeten worden.
Bergenaande bron
Daarwaar het water ontstaat moeten de
maatregelen genomen worden:bergenaan
debron.Deretentie bij Hengelozoueen
voorbeeld kunnen zijn voorKeulen enBonn.
Deaanwezigen pleiten ervoor omde
uitbreiding van bijvoorbeeld wijken te
koppelen aandebergingvanwater.Daar
waarextra water kan ontstaan,gelijk het
water indeexploitatievan hetgebied
meenemen.Ditvraagtvan her waterschap
endeprovincie(alstoetser),maar vooralook
vandegemeente extra inspanningen.
Financiën
Uitdediscussie kwamnaar voren dat
berging niet levensvatbaar iszondersubsidies.Ditbetekent datdehuidige potjes
zullen uitdrogen, doordat meer bergingsgebiedendan nu hetgeval is,aanspraak
maken ophetgeld.Het realiseren van
berging loopt hierdoorgevaar.Subsidies zijn
nodig.Subsidiestromen voordit soort
projecten mogen niet uitdrogen,alwashet
maarvoordeleefbaarheid van Nederland.
Deoverheid heeft hierin eenduidelijke taak;
afwentelen isnu hetgoedkoopst,maar op
langeretermijn zekerniet hetverstandigst! f,
Piet van Erp,Waterschap Regge en
Dinkel
Ilja de Wolf, DHV Water
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'Brussel'legt sector
geen liberalisatie op
Op1}maartwerd inBrusselhet25-jarig bestaanvanEUREAUgevierd. EUREAU(European
UnionofNationalAssociationsofWaterSuppliersandWasteWaterServices)ishetsamenwerkingverband vannationale verenigingenvan drinkwatervoorziening enafvalwaterbehandeling. Hetis
despreekbuisvanEuropaopdezegebiedenvanmaatschappelijke nutsvoorzieningenvertegenwoordigtzo'n400miljoen inwoners.Hoofdtaak isdebehartiging vandegezamenhjke belangen vande
leden, de nationaleorganisaties, inhetoverlegmetdeEuropeseUnieoverwetgeving,normstelling
ennormalisatieopEuropeesniveau.Directeurir.MaartenGast,die namensdeVEWINzitting
heeftinEUREAU,schree/onderstaandverslagoverdejubileumbijeeukomst.
EUREAUisop21 maart 1975opgericht
door denationale verenigingen van drinkwaterexploitanten in dezeslanden vande
toenmalige EEG,deEuropese Economische
Gemeenschap:België,Duitsland, Frankrijk,
Italië,LuxemburgenNederland.Deoprichting vond plaats in het hoofdkantoor vande
BIWM,deBrusselse Intercommunale Watermaatschappij. Opdezelfde plaats werdook
het 25-jarigjubileum gevierd.
Opdit moment heeft EUREAU twintig
leden enzevenwaarnemend leden.Lidzijn
denationale verenigingen vanalleEUlanden:België,Denemarken, Duitsland(2),
Finland,Frankrijk, Griekenland, Ierland,
Italië,Luxemburg,Nederland (2),Oostenrijk,Portugal,Spanje, hetVerenigdKoningrijk enZweden.Drieledenvertegenwoordigen EFTA-landen:Noorwegen, IJslanden
Zwitserland. Waarnemend lidzijn de
verenigingen uit Bulgarije, Cyprus,Estland,
Hongarije, Kroatië,Polen,en Roemenië.
Tijdens debijeenkomst inBrusselkeek
TheoMartijn, alshuidig 'past-president',
terug opdeafgelopen 25jaar. EUREAUisde
volwaardigegesprekspartner vandeEuropeseCommissiegeworden toenzij eind
jaren tachtig eencompleet voorstelvooreen
volledige herzieningen modernisering van
deEuropeseDrinkwaterrichtlijn aande
Commissieaanbood.Dit voorstel wasde
basisvoordenieuweDrinkwaterrichtlijn,
zoalsdiein 1998isvastgesteld.Dierolwerd
verder versterkt toen EUREAU 1januari
1998samenging met deEWWG,het samenwerkingsverband van afvalwatcrbchandelendeinstanties.Doot dit samengaan behartigt EUREAUdegehele waterkringloop enis
zijdevertegenwoordiger van het integrale
watctbeheer geworden.

Nederland wordt opdit moment doot
devolgendepersonen vertegenwoordigd in
EUREAU:
BoardofManagement: namensde
VEWINir.M.GastnamensdeUnievan
Waterschappen ir.J.Boeve(past-president
tot 1-7-2000ir.Th. Martijn)
Commissie I: dr.ir.J-P.vanderHoeken
ir.R.Kreutz (per 1-4-2000opgevolgd door ir.
L.Joosten)
Commissie II:mw.ir.P.Eckstein
Commissie III:drs.J.Huberts en mr.
J.Abrahamse
CommissieIV: ir.L.Stoken ing.L van
derMeer
BinnenNederland wordendewerkzaamheden gecoördineerd indewerkgroep
N-EUREAUonder leiding vanVEWIN-directeur ir.E.Cals.Aanditoverleg nemen
behalvedereedsgenoemden ookdeheer ir.
W.Cramer (VROM),deheer ing.H.Kraaij
(UnievanWaterschappen) endr.W.Jülich
(RIWA) deel.

