ACHTERGROND

HOE BRENGEN WE HET IN DE PRAKTIJK?

Niet-afwentelen in het
waterbeheer
Niet-ajwentelen iseenbeginsel,dartegenwoordigveelvuldiggebruiktwordtinhetwaterbeheer,
maarwaarvan nierduidelijk uwaterpreciesonderverstaanmoetwordenenhoehetkanworden
geoperationaliseerdindepraktijk vanhetwaterbeheer. Hetkennisplatform vanhetNationaal
Bestuursakkoord Waterzietditbijvoorbeeld ookalseenkenmslecmtc.Ditartikel isbedoeldter
stimuleringvande.gedachtevorming.Hetbeschrijft waterallemaal bijkomtkijkenomhetbeginsel
teverheldereneninpraktijk tebrengen.
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw1
hanteert inhaaradviesdevolgendeuitgangspunten:"Het watersysteem moet betrouwbaar,duurzaamenbestuurbaarzijn.Water
moetookwordengezienalsbondgenoot.Problemen mogen niet worden afgewenteld.
Voortdurend moetdeafweging wotden
gemaakt tussen vasthouden,bergenen afvoefenvanwater.Entenslottemoetwater meet
ruimte krijgen.... Het huidigesysteemvan
waterbeheer kentvelemogelijkheden tot
afwenteling. Tevaakleggenburgersenoverheden hun problemen ophet bordvande
anderofsluiten deogenvoordetoekomst.De
Commissiemeent dat het uitgangpunt 'nietafwentelen' moetgelden voorhetwatersysteemzelf,voordebestuurlijke verantwoordelijkheden envoordekosten."
Inbeleidsstukken overregionaalenstedelijk waterbeheer komt afwentelen ook ter
sprake.Daarbij gaat hetervooralomdatstedelijk gebied niet magafwentelen naat het
omringendegebied.Problemen met water
moetenzoveelmogelijk binnen het eigen
plangebied wordenopgelost (zie bijvoorbeeld - 4 Verderstelt het Nationaal
Bestuursakkoord Waterdat niet-afwentelen
regionaal maatwerk vereist.
Overigens kwam afwenteling ookalter
sprake indeVietdeNou waterhuishouding
°ijdeinvullingvandegebiedsgerichte aanpak.Alseenvandecriteria voorde aanpak
v
anemissies indieNotageldt het vootkómen van afwenteling. Dit betekent dat
behalvemetdekwaliteitseisen in het eigen
gebied tenminste rekening wordt gehouden
met benedenstrooms gelegen watersystemen."

Niet-afwentelen in Europese
richtlijnen
w

IndeKaderrichtlijn Water«komt het
oordafwentelen alszodanignietvoot,maat

het principewel.Zoluidtartikel4,lid8over
milieudoelstellingen:"Bijtoepassingvande
leden3,4,5,6en7dragendelidstatenerzorg
voordatzulkshet bereikenvandedoektellingen vandezerichtlijn inanderewaterlichamen inhetzelfde stroomgebiedsdistrict
niet blijvend verhindertofingevaat brengt
enverenigbaar ismetdeandere"gemeenschapsvoorschriften op milieugebied."
Vanartikel4richten deleden4(verlenging vandetermijn om tevoldoen aande
doelstellingen vandeKaderrichtlijn Water),
6(eentijdelijke achteruitgang vandetoestand van waterlichamen) en7(achteruitgang vandetoestand van waterlichamen
door nieuweontwikkelingen)zichopdetoekomst.Deleden 3 (demogelijkheid om
waterlichamen aan temeiken als kunstmatigofsterkveranderd)en 5(de mogelijkheid om minder strenge milieudoelstellingen voorwaterlichamen vast testellen)
hebben impliciet ookmet het vetleden te
maken.Wantdemindetetoestand vande
waterlichamen waarop inleden 3 en 5 van
artikel4wordt gedoeld ismedehet gevolg
van in het verleden toegestane stofbelastingen.Alsdit het bereiken vande milieudoelstellingen inanderewaterlichamen blijvend
verhindert, dan zalvolgens lid8vanartikel4
ietsgedaan moeten wotden aande huidige
stofbelastingen.
DeEuropeseCommissie heeft op18
januari 2006eenvoorstelvooreenHoogwaterrichtlijn5 uitgebracht. Dit voorstel verplicht allelidstaten vandeEutopeseUnie
omdeovetstromingsgevoeligegebieden in
kaart tebrengen en pergebied aan tegeven
welkebescherming tegen overstroming
wordtgeboden. Het wootdafwentelen komt
in het voorstel van 18januari 2006niet voot,
maar het beginsel van 'niet-afwentelen'

komt weltersprake inartikel9.4:"Maatregelen voorhet beheet van hetoverstromingsrisico dieinéén lidstaat worden
getroffen, mogen niet leiden toteen toenamevanhetovetstromingsrisico inde buurlanden."
Op27juni 2006hebben deministers van
deEuropesemilieuraad ingestemd meteen
gewijzigde tekst*voorde Hoogwaterrichtlijn.Artikel9.4luidt:"Flood risk management plansestablished inoneMember State
must not include measureswhich,bytheir
extent and impact,significantly increase
flood risksupstream ordownstream ofother
countriesin thesameriverbasinorsub
basin,unless thesemeasureshavebeencoordinated and anagreed solution hasbeen
found among theMemberStates concerned
in the framework ofArticle12."
Uitdewijziging vanhetartikel blijkt
dat het beginsel vanniet-afwentelen veel
losmaakt enomstreden kanzijn. Detekst uit
hetvoorstelvan 18januari 2006wasrechtlijnig:afwentelen (vergroten vanhetoverstromingsrisico inbuurlanden) mag niet,zondereennadereuitleg tegevenoverdeernst
ervan.Deaanpassing indetekst van 27juni
2006haalt hierdeangel uit.Nu wotdt
gesproken vaneensignificante toename van
hetoverstromingsrisico. Dit roept welweer
devraagopwanneer een toename significant is.Voortswordt overlegen afstemming
voorgeschreven tussendebuurstaten om tot
eenoplossing te komen.
Na het vankracht wordenvandeHoogwaterrichtlijn moeten delidstaten vande
EuropeseUnieartikel94 inpraktijk gaan
btengen.DeHoogwaterrichtlijn richtzich
opplannen voordetoekomst.Het isimmers
niet teverwachten dat het betreffende artikelterugwerkende krachtgaat krijgen. In
hetverledengenomen maatregelen en
ingrepen blijven buiten beschouwing.

%

Afwenteling als begrip
Het begripafwentelen heeft een normatiefkarakter.Wanteensituatie aanduiden
metdekwalificatie afwenteling houdt een
afkeuring vandiesituatie in.Alswedat als
uitgangspunt kiezen,dan behoeven wehet
begrip niet verder teverduidelijken en uit te
werken.Overlegenonderhandelen tussen de
betrokken partijen isdandeenige uitweg.
Maat alsje het niet eenskunt wotden, hebje
een probleem.Want wiehelpt bij het vaststellen ofwel ofniet sptakeisvan afwentelingenhoejetoteenoplossingkomt?Het in
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IV

Duurzame ontwikkeling

praktijk brengen vanbeleid isdusook
gebaat bijeen naderedefiniëring van het
begripafwentelen. Alishet maarom enig
houvast te krijgen.
Het beginsel vanniet-afwentelen isrelatiefnieuw inhet waterbeheer. Voorhet
beleid lijkt heteen bruikbaar beginsel,want
iedereen voeltwelaanwat met het begrip
afwentelen in het waterbeheer wordt
bedoeld.Maaralsweproberen om het concreet temakendan blijken erverschillen in
opvatting tebestaan overhet begrip.Dusis
ookvoorhet toepassen van het begrip inde
beleidspraktijk (gerichtoptegengaan van
afwentelen) een heldereeneenduidige definiëringwenselijk. Zomoeten weweten wanneersprake isvanafwenteling en wat het
beleidgericht optegengaan van afwenteling
aanresultaten kanopleveren (meetbaar
maken van afwenteling).
Deomschrijving vanafwenteling in
woordenboeken geeft een aanknopingspunt
voordebetekenis.VanDaleverstaat onder
afwentelen (in figuurlijke betekenis):"een
lastoverdragen opanderen."Indeze
omschrijving wordtdeterm lastgebruikt en
dat betekent dat wemogenaannemen dat
degenediedelastoverdraagt zich daarvan
bewust is.Het verlichten vandelast isdan
een bewusteactie,heteldersneerleggen vermoedelijk veelminder. Hoedeontvanger
vandelastdeoverdracht ervaart,blijft bij
dezeomschrijvingen in het midden.

Ajb.1:

Bijduurzame ontwikkelinggaat het om
desamenhang en balans tussen economie,
cultuur enecologie?.Wanneer teveel nadruk
wordtgelegd opéén vandezedrie,zonder te
letten opdegevolgen voordeandere twee,
dan isdatopdenduur nadeligvoor het
totaal.Groeivandeeconomieten kosten van
natuur en milieu isindit verband tezienals
een vorm van afwenteling.
Kijken naar verschillende schaalniveaus
endeterugkoppeling diedaar hetgevolgvan
kanzijn,geeft nogeenextradimensie aande
relatie met duurzaamheid8. Een klassiek
voorbeeld vanafwenteling naar hogere
schaalniveaus isde'ecologische voetafdruk'
vanNederland, Europa ofdeVSnaar andere
continenten. Dievoetafdruk isveelgroter
dan heteigen territorium. Van terugkoppeling issprakealswereldwijde klimaatveranderinggevolgen heeft voordeeconomische
ontwikkeling vanNederland en Europa.

Voorstel werkdefinitie
Het begripafwentelen kan,onder meer
in relatie totduurzame ontwikkeling, ineen
bredebetekenis wordengebruikt. Dat leidt
onderdenoemer 'voorkómen van afwenteling'tot eenbreedevaluatiekader, waarbij
allerelevante belangen enwaarden tegen
elkaar worden afgewogen. Dan heeft het
begripafwenteling echter nauwelijks nog
meerwaarde vergeleken met bestaandeevaluatiekaders (voorintegraal waterbeheer of
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voorduurzame ontwikkeling).Om bruikbaar tezijn in het waterbeheer kan het
begrip beter worden toegesneden op watergerelateerde problemen eneendaarop afgestemde betekenis krijgen.Westellendevolgendewerkdefinitie voor:het veroorzaken of
verergeren vanproblemen inandere waterbeheersgebieden door activiteiten in het
eigen waterbeheersgebied.
Volgensdezewerkdefinitie issprakevan
afwenteling alseenactiviteit plaatsvindt in
heteigen waterbeheersgebied, waareen
ander waterbeheersgebied problemen mee
heeft ofgaat krijgen. Ingevalvaneen
natuurlijke waterafvoer (kwantiteit en/of
kwaliteit) naareen benedenstrooms gebied
isgeensprakevaneenactiviteit en dan
wordtdus nietgesproken van afwenteling.
Watindit verband onder natuurlijk wordt
verstaan iseenanderevraag.Maar hoezit
het bij rivierverruiming? Kandat tot afwentelingleiden? En hoebeoordelen wenoodmaatregelen alshet plaatsen van zandzakkenomoverstroming tevoorkómen?Deze
activiteit leidt tot hogerewaterstanden inde
rivier benedenstrooms.Valtdatdan onder
denoemer afwentelen? Enhoemoeten we
dezeafwenteling tegengaan ofcompenseren?

Hoe ernstig is afwenteling?
Dezewerkdefinitie enook andere
omschrijvingen vanafwenteling zeggen
nietsoverdeernst vanafwenteling. Twee
factoren zijn daarvoor belangrijk:degrootte
van het probleem dat in hetandere waterbeheersgebied ontstaat éndeperceptievan
dat probleem en daarmeesamenhangend de
acceptatieindatandere waterbeheersgebied.
Degroottevan het probleem ende perceptie
daarvan kunnen natuurlijk nietgeheel los
vanelkaar wordengezien,maar somsis
sprakevaneendiscrepantie.Doorgebrek aan
kennis kunnen mogelijkeeffecten bijvoorbeeldwordenonderschat ofoverschat
Watdeperceptieen acceptatie betreft,
diekunnen uiteenlopen van het onvrijwillig
opgelegd krijgen, het overzich heen knjgen
en zicher(nog)niet van bewust zijn, toter
volledigmeeinstemmen en aan meewerken.
Inafbeelding 1 zijn detweefactoren langs
beideassen weergegeven. Duidelijk isdat
afwenteling steedsernstiger wordt inde
richtingvandepijl waardoordebehoefte om
tot actieovertegaan(oplossen inonderling
overleg)ooksteedsgroter wordt.

Hoe brengen we niet-afwentelen
in praktijk?
Wemoetenonsookbezinnenopde
vraagofwehet principevan niet afwentelen
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alseenrelatiefvrijblijvend punt vanaandacht beschouwen ofdat hieraan financieel
ofjuridisch consequenties verbonden worden.Hetaldannietaansprakelijk kunnen
stellen endemogelijkheden vanverhaalsrecht zijn belangrijk. Kanhet nemen van
maatregelen omafwenteling tegen tegaan
(ofhet krijgen van schadecompensatie]
bestuurlijk-juridisch worden afgedwongen?
Volgensdegenoemde werkdefinitie voor
afwenteling in het waterbeheer moet sprake
zijn van problemen ineen waterbeheersgebied waarvan hetontstaan ofheterger worden tewijten isaanactiviteiten ineen ander
waterbeheergebied.Het verband tussen oorzaakengevolgmoet -met het oogopde
afdwingbaarheid -aannemelijk gemaakt
kunnen worden ofzelfsjuridisch bewijsbaar
zijn. Eenbelangrijk aspect hierbij iswiede
bewijslast krijgt.Zokande ontvangende
partij bijna altijd welaannemelijk maken
datsprakeisvaneen oorzaak-gevolg-relatie,
maar hetjuridisch hardebewijs daarvoor
leverenen het kwantificeren isvaakmoeilijk.Ook ishet vaakmoeilijk omaan te
geven welkdeelvandeproblemen veroorzaakt wordt doorafwenteling en tot welke
schade(kostenstijging) dat in het ontvangendegebied leidt.Alsdebewijslast bijde
afwentelende partij wordtgelegd,moetdie
bewijzen datergeenoorzakelijk verband is.
Datisindepraktijk meestal ook moeilijk.
Dat bleekbijvoorbeeld bijdegaswinning in
deWaddenzee.Het bewijs leverendat dit
schadeoplevert voordenatuur ter plekke
wasniet hard te maken.

Alsdeoorzaken vandeafwenteling in
het verleden liggen,dancompliceert dat het
geheel.Dan moetworden nagegaan in welke
mateeenverandering natuurlijk vanaardis
en inwelkematedezehetgevolgisvan
menselijk handelen.Dat isbij vraagstukken
ophetgebied vanwaterkwantiteit en waterkwaliteit meestal nietgemakkelijk.Zo
komen in Nederland nauwelijks natuurlijke
rivieren voor.Demeesterivieren zijn bedijkt
endaarmee vooreendeelontdaan van hun
natuurlijke karakter.Alsafwenteling ook
betrekking kan hebbenophet verleden,
zoalsbijdeKaderrichtlijn Water,dan doet
zichdevraagvoorofnaeenzeker aantal
jaren injuridischezinsprakeisvan verjaring.Hoelangmogen weactiviteiten met
bijvoorbeeld eenvastejaarlijkseomvang aan
emissiesdaar nogopaanspreken? Hoever
gaan weindetijd terugbij afwenteling?
Dertigjaar,eengebruikelijke verjaringstermijn? Oflangerofkorter? Daarzullen we
afspraken overmoeten maken.
Eenanderesituatieontstaat wanneer
verwacht wordt datdegevolgen vanactiviteiten ineenwaterbeheergebied pasoplange
termijn aanleidinggaangeven tot problemen ineenander waterbeheergebied.Zo
verlopen morfologische processenin een
rivier langzaam,waardoor deeffecten van
riviernormalisatie zowelbovenstroomsals
benedenstrooms nogdecennia lang merkbaarzijn.Meestalzijn deeffecten van afwentelingopdelangetermijn moeilijker aan te
tonen ofte bewijzen dan deeffecten inde
huidigesituatie.Dit bemoeilijkt ookde

mogelijkheden vanverhaalsrecht en/ofde
mogelijkheden om bestuurlijk-juridisch
maatregelen aftedwingen omdeze afwentelingoptermijn tegen tegaan.
Tenslottemoeten werekening houden
met verschillendejuridische werkingssferen.
Alshetomgrensoverschrijdende afwentelinggaat,dan wordt het Europese recht
bepalend. Het Europeserecht kanooktoegepast worden voorregionaleafwenteling binnen Nederland, maardan zouookeen
beroepgedaan kunnen wordenopdenationalewetgeving(het artikel in het Burgerlijk
Wetboekoverdeonrechtmatigedaad).

N o g een lange weg
Duidelijk isdat ernogeen langewegte
gaan isalvorens het beginselvan nietafwentelen inhet waterbeheer volledig
geoperationaliseerd is.Indat kader zullen
weonsookmoeten bezinnen ofhet principe
van niet-afwentelen vooraleenpunt van
aandacht wordt ofdat wehet willen institutionaliseren en het bestuurlijk-juridisch
afdwingbaar gaan maken. *
Paul Baan en Frans Klijn
(WL|Delft Hydraulics)
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