Grondwateronttrekking: vergunningenlandbouwschade

De procedure voor het verkrijgen van
vergunning voor het winnen van grondwater
isenigszins gewijzigd door de nieuwe
grondwaterwet, die onlangs inwerking is
getreden ter vervanging van de grondwaterwet waterleidingbedrijven.
Vergunning
Een waterleidingbedrijf dat grondwater wil
onttrekken, heeft hiervoor vergunning nodig
op grond van de Grondwaterwet.

MR. H.BAX
NV Waterleiding
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De procedure begintmet deindieningvan de
vergunningaanvrage bij het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie.
Daarbij moeten denodigegegevens verstrekt
worden om het doel en de gevolgen van de
onttrekking te kunnen beoordelen. Welke
gegevens moeten worden verstrekt staat inde
verordening, diealleprovinciesopgrondvan
de wet moeten vaststellen. Vrijwel alle
verordeningen zijn gepubliceerd in de
Grondwaterwet, editieSchuurman enJordens
nr. 185.Uit deze verordeningen blijkt dat bij
de aanvrage melding moet worden gemaakt
van het aantal putten, de diepte waarop
wordt onttrokken, de onttrokken hoeveelheden, pompcapaciteit met daarbij kaarten
op schaal van de winning en kadastrale
tekeningen van de percelen. GS mogen niet
meer gegevens of onderzoek verlangen, dan
volgens de verordening is toegestaan.
Dit iswel een punt om in gedachten te
houden. GS beoordelen de aanvrage nietzelf,
maar zenden deze voor advies aan de
technische commissie grondwaterbeheer, in
de oude wet bekend alsCogrowa. In de
verordening staat in welke gevallen geen
adviesaanvrage nodig is.De vergunningaanvrage en het advies van de technische
commissie grondwaterbeheer worden
vervolgens gedurende een maand ter visie
gelegd in de betrokken gemeente. Dit moet
bekend worden gemaakt viade Staatscourant
en de dagbladen. Bovendien moet de
aanvrage met het advies worden gestuurd
naar een aantal instanties, waaronder het
Landbouwschap. Tijdens de periode van
tervisielegging kunnen bezwaren worden
ingediend tegen de aanvrage. In de nieuwe
wet isde periode teruggebracht van twee
maanden naar een maand. Tevens isde kring
uitgebreid van mensen en instanties die
bezwaar kunnen maken tegen de aanvrage.
Onder de oude Wet waren dit alleen
belanghebbenden, volgens de nieuwe wet
mag iedereen bezwaar aantekenen.

Degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen
een aanvrage krijgen vervolgens de gelegenheid hun bezwaren mondeling toe te lichten
tijdens een bezwarenzitting die geleid wordt
door een lid van GS.
Daarna nemen GS de beslissing (in de oude
wet was dit de Minister). GS moeten volgens
de wet hun besluit binnen een jaar na de
ontvangst van de vergunningaanvrage nemen.
Deze termijn kan tweemaal met een jaar
worden verlengd. Is er dan nog geen
beschikking, danwordt dit beschouwd alseen
weigering om een beschikking te nemen.
In dat geval staat beroep open op de Kroon.
Voordat GS over de aanvrage beslissen moet
het College de provinciale grondwatercommissie horen, die bekijkt of de vergunningaanvrage past in het provinciale
grondwaterplan, dat iedere provincie op
grond van de wet moet vaststellen. Overigens
mogen GS - zij het in bijzondere gevallen bij het verlenen van de vergunning van het
grondwaterplan afwijken.
Evenals onder de oude wet kunnen GS aan
de vergunning voorwaarden verbinden.
Ook kunnen zij de vergunning tijdelijk
(maximaal voor 10jaar) verlenen. Is een
definitieve vergunning verleend, dan hebben
GS de bevoegdheid nieuwe voorschriften aan
de vergunning teverbinden. Het College kan
de vergunning ook (uit eigen beweging)
intrekken. Op altelichtvaardig handelen van
GS staat wel alssanctie dat aan het
Waterleidingbedrijf schadevergoeding moet
worden betaald. Voorts kan bij de Kroon
beroep worden ingesteld tegen besluiten van
GS die het waterleidingbedrijf onwelgevallig
zijn. Overigens kunnen ook derden beroep
aantekenen bij de Kroon, bijvoorbeeld als zij
het niet eens zijn met een door GS aan het
bedrijf verleende vergunning. Vreemd isdat
de wet dàn wel opeens eist dat men belanghebbende moet zijn. Zolang het kroonberoep
loopt, treedt de vergunning niet in werking,
tenzij GS hebben bepaald dat de vergunning
gelet op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen onmiddellijk van kracht is.
Vanwege deze bepaling die de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven niet kende, doen
waterleidingbedrijven er verstandig aan bij
indiening van een vergunningaanvrage aan
GS teverzoeken tebepalen datde vergunning
onmiddellijk van kracht wordt. Volgens de
wet moet bij fusie en ook bij de wijziging van
de bedrijfsnaam wijziging van de tenaamstelling van de vergunning worden gevraagd.
Overigens isgeen nieuwe vergunning nodig
voor onttrekkingen waarvoor reeds op grond
van deGrondwaterwet Waterleidingbedrijven
vergunning is verleend.
Maar gaat het om een oude winning (vóór de
inwerkingtreding van de Grondwaterwet
Waterleidingbedrijven) - onttrekking
geschiedt in dat geval op basis van een
Hinderwet —dan moet het waterleidingbedrijf

wel een nieuwe vergunning aanvragen.
GS bepalen binnen welke termijn (maximaal
5 jaar) dit moet gebeuren.
Schade
Als het bedrijf gebruikmaakt van de
vergunning om water te onttrekken dan
bestaat er kans op verlaging van de
grondwaterstand. In van nature natte
gebieden zal de gebruiker voordeel van de
onttrekking hebben door vermindering van
wateroverlast. Ik komopditpuntlater terug.
Gevolg van de onttrekking kan ook zijn, dat
het gewas minder snel groeit of dat er een
kwalitatief minder produkt ontstaat.
Hierdoor zal de gebruiker een lagere
opbrengst van zijn land hebben. Deze
inkomstenderving noemt men ook wel
inkomensschade. Deze inkomensschade lijdt
de eigenaar wanneer hij ook gebruiker is ofbij verpacht land - de pachter.
Deze lagere gewasopbrengst kan meebrengen, dat het land minder aantrekkelijk
wordt om te kopen. Dit betekent dat de
eigenaar bij verkoop een lagere prijs voor de
grond zal krijgen. Hij lijdt dan schade in zijn
vermogen. Men spreekt daarom wel van
vermogensschade. Zowel de inkomensschade
als de vermogensschade moet worden
vergoed. De Grondwaterwet schrijft
namelijk voor dat hetwaterleidingbedrijfalle
schade van de rechthebbenden op de grond
moet vergoeden.
De Cogrowa gaat erbijhaar schaderegelingsvoorstellen vanuit dat geen vermogensschade
optreedt wanneer de inkomensschade wordt
vergoed. Of dit juist is,isde vraag.
De waterleidingbedrijven zullen overigens
met het standpunt van de Cogrowa geen
moeite hebben.
Tegenover het recht op vergoeding van de
schade staat wel de plicht om de schade
zoveel mogelijk te beperken. Op grond van
deze verplichting moeten tuinders in een
gebied met droogteschade bijvoorbeeld geen
moerasplanten gaan kweken. Als zedit toch
doen, dan zullen zij niet de minderopbrengst
volledig krijgen vergoed.
Procedure bijschade
In geval van schade kunnen deeigenaarende
gebruiker zichwenden totde Kantonrechter.
Een andere mogelijkheid isdat zij hun claim
door tussenkomst van GSvoorleggen aan de
technische commissie grondwaterbeheer.
Deze commissie onderzoekt of de klacht
gegrond isen brengt vervolgens advies uit
aan de indieners van de claim en het waterleidingbedrijf. Zij kunnen vervolgens
besluiten dit advies als bindend te aanvaarden. Voelt één van partijen hiervoor niet, dan
zal de claim alsnog aan de rechter moeten
worden voorgelegd. Deze procedure verschilt
dus enigszins met de regeling van de oude
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wet. Vroeger was onderzoek van de claim
door de Cogrowa verplicht.
De Cogrowa bracht vervolgens een schaderegelingsvoorstel uit. dat voor partijen
bindend was, tenzij het door een van beiden
werd verworpen. Eerst daarna kon de
benadeelde naar de rechter.
Deze wijziging in de nieuwe wet betekent
overigens niet, dat de voorstellen, die de
Cogrowa in het verleden heeft uitgebracht
thans niet meer van belang zouden zijn.
Verwacht mag namelijk worden, dat de
Technische Commissie Grondwaterbeheer
bij haar adviezen zal uitgaan van dezelfde
uitgangspunten alsde Cogrowa hanteerde.
Ik zal daarom hierna aandacht schenken aan
de standpunten van de Cogrowa.
Ten aanzien van de te volgen procedure bij
schade merk ik op, dat het aanbeveling
verdient de claim door de commissie te
laten behandelen, omdat de commissie bij
uitstek deskundig moet worden geacht.
Deze deskundigheid zal de kantonrechter
veelal niet hebben. Bovendien zijn aan het
onderzoek van de commissie voor de
benadeelden en het waterleidingbedrijf geen
kosten verbonden. Bij een procedure voorde
Kantonrechter zullen partijen adviezen van
deskundigen moeten overleggen. De hieraan
verbonden kosten zal men in het algemeen
zelf moeten dragen.
Vergoeding
Uitgangspunt van de Grondwaterwet is,dat
de schade zo mogelijk wordt ondervangen.
Is ondervanging niet mogelijk dan dient de
schade te worden vergoed. Bij vergoeding
van schade kan men rekening houden met
alle persoonlijke omstandigheden van de
gebruiker. Een andere mogelijkheid isom de
minderopbrengst te berekenen op basis van
landelijke normen die gelden vooreen
bepaald gewas. Daarbij wordt dan geen
rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van de betrokkene.
Praktisch verdient de tweede mogelijkheid
de voorkeur. Veelal zal namelijk sprake zijn
van een groot schadegebied met veel
gebruikers, waardoor het problematisch
wordt de schade individueel te berekenen.
De rechter gaat in het algemeen uit van
vergoeding waarbij wél rekening wordt
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Interessant voor
dit punt isde uitspraak van het Hof te Den
Bosch in een zaak over droogteschade tussen
de Waterleidingmaatschappij Noord-WestBrabant en een gebruiker. In deze zaak
overwoog het Hof dat bij schadevergoeding
in principe rekening moet worden gehouden
met de persoonlijke omstandigheden, maar
dat van dit beginsel magworden afgeweken
op grond van doelmatigheid. Het Hof achtte
het aanvaardbaar dat de vergoeding werd
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berekend op basisvan landelijk gemiddelde
normen. De Cogrowa gaat bij de berekening
eveneens uit van landelijke normen.
Vergoeding vande rente
Een ander juridisch punt isde vraag of over
het schadebedrag rentemoetworden vergoed.
Dit punt speelt bijschade,dieinhet verleden
isontstaan en achteraf wordt vergoed.
Het isdan de vraag of de gebruiker recht
heeft op vergoeding van de rente over het
schadebedrag, dat moet worden uitgekeerd.
In haar schadercgelingsvoorstel kende de
Cogrowa wettelijke rente toe vanaf de datum
van indiening van de claim. Het Burgerlijk
Wetboek (BW) geeft hiervoor echter geen
basis. Volgens het BW iswettelijke rente nl.
pas verschuldigd wanneer een vordering
voldoende bepaald ènopeisbaar isgeworden.
Bij droogteschade isdit eerst op het moment
dat partijen het eens zijn over de schadevergoeding of de rechter uitspraak heeft
gedaan.
Naast wettelijke rente kent ons BW rente als
onderdeel vandeschade.Indien de gebruiker
als gevolg van de inkomstenderving minder
geld tegen rente heeft kunnen uitzetten dan
lijdt hij hierdoor schade. Dit renteverlies
komt wel in aanmerking voor vergoeding.
Voorwaarde isechter wel dat de gebruiker
deze schadepost aantoont. Bij droogtcschade
zal dit in het algemeen geen gemakkelijke
zaak zijn. Uit billijkheidsoverwegingen iser
daarom ietsvoortezeggen hetstandpunt van
de Cogrowa te volgen en wettelijke rente toe
te kennen vanaf de datum van indiening van
de claim, ook al berust dit niet op de wet.
Verrekening van voordelen
Zoals al eerder werd opgemerkt, kan de
onttrekking voor de gebruiker voordeel
meebrengen door vermindering van wateroverlast. Indien een gebruiker twee percelen
land heeft (één met schade en één met
voordeel)dan rijst devraagof het voordeelin
mindering mag worden gebracht op de
schadevergoeding.
De Cogrowa staat deze verrekening toe, mits
voor- en nadeel het gevolg zijn van dezelfde
vergunning.
Verrekening isdus volgens de Cogrowa niet
geoorloofd wanneer verschillende vergunningen in geding zijn. Een dergelijke situatie
kan zich voordoen bij uitbreiding van een
winning. In zo'n geval kan de gebruiker in de
oude situatie voordeel hebben, maar als
gevolg van de uitbreiding schade lijden.
Wordt die schade achteraf vergoed, dan mag
volgens de Cogrowa het aanvankelijke
voordeel niet verrekend worden. Dit standpunt lijkt mij niet juist. Volgens ons recht
mogen allevoordelen opde schadevergoeding
in mindering worden gebracht. Mijns inziens
doet daarbij niet terzake ofonttrokken ismet
één of meer vergunningen.

Verjaring van rechten
Van belang voor het punt van de verjaring is
de wet van 1924 die bepaalt dat vorderingen
op het Rijk, Provincieen Gemeente na5jaar
verjaren. De Cogrowa stelt zich op het
standpunt, dat deze jaren pasgaan lopen,
vanaf het moment dat devordering opeisbaar
is geworden.
Dit ishet tijdstip, waarop partijen in der
minne overeenstemming hebben bereikt of
de rechter definitief uitspraak heeft gedaan.
Dit betekent dat ook vergoedingkan worden
geclaimd overeen langereschadeperiode dan
5jaar geleden. Dit standpunt van de Cogrowa
lijkt mij juist.
Afkoop van toekomstschade
Toekomstige schade kan worden afgekocht
door betaling vaneen som ineens, periodieke
betalingen of in natura.
Voor het waterleidingbedrijf is afkoop
aantrekkelijk omdat dan een einde komt aan
het betalen van jaarlijkse vergoedingen.
Vermoedelijk om dezelfde reden ishet
landbouwschap tegen afkoop. Wanneer
partijen besluiten tot afkoop danmoet welde
zekerheid bestaan dat bij het bedrijf geen
nieuwe claims in de toekomst worden
ingediend.
Bij afkoop moet daarom worden overeengekomen, dat bij iedere doorverkoop van de
koper wordt bedongen, dat hij het waterleidingbedrijf niet aansprakelijk zal stellen
voor eventuele schade en dit op straffe van
boete.Tevensishetgewenst tebedingen, dat
de eigenaar het bedrijf vrijwaart tegen
eventuele nieuwe claims.
Helemaal sluitend isde regeling hiermee
echter niet. In de eerste plaats omdat
toekomstige rechthebbenden op grond van
de wet hun schade bij het bedrijf kunnen
claimen. Het isde vraag of hem dit wettelijk
recht bij overeenkomst kan worden
ontnomen. Bovendien kan bij doorverkoop
verzuimd worden het beding op te nemen.
Boeteclausule en vrijwaringsplicht treden
dan wel in werking. Bij financieel onvermogen zal het bedrijf toch voor de kosten
moeten opdraaien.
Mijn conclusie isdan ook, dat zolang geen
deugdelijke wettelijke regeling voor afkoop
isgemaakt, afkoop moet worden ontraden.
Tenslotte de situatie dat de gebruiker zoveel
hinder ondervindt van de onttrekking dat hij
met zijn land weinig of niets meer kan doen.
De wet geeft daarvoor een oplossing.
De eigenaar kan nl.vorderen dat het waterleidingbedrijf inzo'n gevaldegrond ineigendom overneemt, uiteraard tegen betaling.
Het gevolg hiervan zal zijn dat het
waterleidingbedrijf naast waterproducent
opeens grootgrondbezitter is geworden.
Dan wordt het wel tijd dat het waterleidingbedrijf zich bezint op een nieuwe doelstelling!
• • •

