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In deze bijdrage komen de belangrijkste ontwikkelingen op 
het terrein van het waterrecht aan de orde sinds begin 2016.  

  1.  Toetsingskader Waterwet: 
weigeringsgronden   

 In art. 2.1 van de Waterwet (Wtw) zijn de functies opgesomd 
waarop de toepassing van die wet gericht is. Deze zijn, in sa-
menhang: 1) het voorkomen en beperken van overstromin-
gen, wateroverlast en waterschaarste, 2) het beschermen 
en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit 
van watersystemen en 3) het vervullen van maatschappe-
lijke functies door watersystemen. Die elementen tezamen 
vormen ook de weigeringsgronden bij vergunningverlening 
op grond van de Waterwet: zodra verlening van de vergun-
ning niet verenigbaar is met deze doelstellingen, moet de 
vergunning geweigerd worden (art. 6.21 Wtw).   

 In de voorgaande kroniek in dit tijdschrift 2    is uitgebreid in-
gegaan op de strikte lijn die de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State hanteert ten aanzien van deze weige-
ringsgronden:  enkel  deze doelstellingen kunnen reden zijn 
een vergunning te weigeren. Ook is ingegaan op de ruimte 
die de derde weigeringsgrond – de vervulling van maat-
schappelijke functies van watersystemen – binnen dit strik-
te stelsel biedt. Uit de in die kroniek behandelde uitspraken 
lijkt te volgen dat de Afdeling ook functies die feitelijk aan-
wezig zijn, maar niet als zodanig formeel zijn toegekend aan 
een watersysteem, mee laat wegen bij de beoordeling van 
vergunningaanvragen. Dit kan zelfs functies betreffen die 
raken aan beheervormen waarvoor het bevoegd gezag dat 
de vergunning moet beoordelen, niet verantwoordelijk is. 3      

 Inmiddels is dit punt meer specifiek aan de orde gekomen 
in een niet gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Den 
Haag. 4    In deze zaak wilde een boomkweker een over zijn 
terrein lopende dwarssloot dempen zodat een uit één stuk 

  1  Mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen is senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat, 
waar hij adviseert over de toepassing van het Europese en Nederlandse 
waterrecht, in het bijzonder op het gebied van de chemische en ecologi-
sche waterkwaliteit. Daarnaast is hij geassocieerd onderzoeker bij het 
Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit 
Utrecht. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel. De inhoud van 
deze bijdrage vloeit voort uit een presentatie die de auteur gaf op de Actua-
liteitendag van de Vereniging voor Milieurecht op 23 maart 2017 te Utrecht.

  2  J.J.H. van Kempen, ‘Kroniek jurisprudentie waterrecht’, M en R 2016/89. 
  3  Zie specifiek ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2154, AB 2016/151, m.nt. 

Van Rijswick. 
  4  Rb. Den Haag 31 mei 2016, SGR 15/8716 WATER V280. 

bestaand perceel zou ontstaan, hetgeen zou leiden tot een 
meer efficiënte bedrijfsvoering. Nu aan deze watergang 
geen vaarwegfunctie was toegekend (en deze vaarweg zelfs 
geen vaarwegbeheerder kende), had het hoogheemraad-
schap van Rijnland in eerste instantie hiervoor vergun-
ning verleend, ook al werd deze watergang feitelijk door 
grondschippers en rondvaartboten als vaarweg gebruikt. 
Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt en op dit be-
zwaar werd pas beslist nadat de Afdeling bovenstaande uit-
spraak 5    had gedaan. Onder verwijzing naar deze uitspraak 
heeft Rijnland vervolgens besloten dat het bezwaar gegrond 
verklaard moest worden, nu ook een feitelijk aanwezige 
maatschappelijke functie van een watergang als weige-
ringsgrond moet kunnen dienen, ook al is deze functie niet 
toegekend. Aangezien de aangevraagde vergunning een aan 
de vervulling van een maatschappelijke functie rakend ge-
bruik (scheepvaart) onmogelijk zou maken, is in de beslis-
sing op bezwaar de vergunning alsnog geweigerd. In het 
tegen deze beslissing op bezwaar ingestelde beroep geeft 
de Rechtbank Den Haag echter aan geen aanleiding te zien 
op deze punten anders dan het hoogheemraadschap te oor-
delen. Expliciet overweegt de rechtbank daarbij nog: ‘dat er 
geen vaarwegbeheerder is aangewezen voor de watergang 
in kwestie maakt het voorgaande niet anders’.   

 Deze uitspraak roept enkele vragen op. Ten eerste blijkt niet 
uit de uitspraak of er wel een beoordeling heeft plaatsge-
vonden naar de vraag of het gebruik van de watergang door 
scheepvaartverkeer ook in dusdanige mate plaatsvindt dat 
dat gebruik valt te kwalificeren als een maatschappelijke 
functie. Dat is nogal impliciet gebeurd, net als de Afdeling 
dat deed in eerdere uitspraken. Ten tweede betekent het feit 
dat een functie aanwezig is, nog niet automatisch dat deze 
ook tot  weigering  moet leiden. De test van art. 6.21 Wtw 
is immers dat deze ‘niet onverenigbaar’ mag zijn met de 
vervulling van die functie. Vanzelfsprekend is een vergun-
ning die varen onmogelijk maakt, niet verenigbaar met de 
vaarwegfunctie van die watergang. Maar art. 2.1, eerste lid, 
onder c Wtw is niet zo strikt geformuleerd dat weigering 
onvermijdelijk is. Gesproken wordt immers over de maat-
schappelijke functies van water systemen , niet specifiek van 
het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 6    Dat biedt enige 
ruimte om het schaalniveau te kiezen en in plaats van het 
betreffende oppervlaktewaterlichaam geïsoleerd te be-
schouwen, te kijken of de scheepvaartfunctie ook via aanlig-
gende oppervlaktewaterlichamen gediend kan worden. Het 
zou immers te ver voeren indien iedere demping van een 
watergang waarin scheepvaart plaatsvindt (in hoe geringe 
mate ook) in strijd zou zijn met de doelstellingen van de Wa-
terwet. Toch wil de rechtbank niet mee in deze redenering. 
Hoewel eiser had aangevoerd dat het hoogheemraadschap 
een voorgestelde alternatieve vaarroute had moeten be-
trekken bij zijn besluitvorming, oordeelt de rechtbank ex-

  5  ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2154, AB 2016/151, m.nt. Van 
Rijswick. 

  6  Een watersysteem kan meerdere oppervlaktewaterlichamen omvatten 
(art. 1.1 Wtw). Bovendien wordt ook ‘watersysteem’ hier in meervoud ge-
bruikt. 
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pliciet dat dit voorstel buiten het toetsingskader van art. 2.1 
Wtw valt. Naar mijn oordeel is dat helemaal niet evident. In 
deze zaak is hoger beroep ingesteld; de behandeling door de 
Afdeling wordt binnenkort verwacht.   

 Kort vermeld ik hier nog de uitspraak van 8 februari 2017, 7    
waarin de Afdeling letterlijk citeert uit haar eerdere uit-
spraak van 14 augustus 2013, 8    waarmee zij destijds boven-
genoemde strikte lijn heeft ingezet. 9    De Afdeling herhaalt 
dat slechts  waterstaatkundige  belangen tot weigering van 
een vergunning kunnen leiden. Opgemerkt zij dat – hoewel 
de lijn van limitatieve weigeringsgronden helder lijkt – deze 
woordkeuze ongelukkig blijft. Evident is spreken over ‘wa-
terstaatkundige’ belangen een te beperkte omschrijving. 
Met name de maatschappelijke functies kunnen belangen 
omvatten die niet waterstaatkundig van aard zijn (zoals bij-
voorbeeld recreatie). Bovendien miskent deze woordkeuze 
art. 3.1 van de Waterregeling, waarin waterstaatkundige 
belangen  per definitie  niet de waterkwantiteits- en water-
kwaliteitsbelangen betreffen. Dat is evident niet wat de Af-
deling beoogd heeft te zeggen. Het zou dus beter zijn indien 
in het vervolg enkel nog gesproken wordt over ‘de doelstel-
lingen van artikel 2.1’ die tot weigering kunnen leiden.   

 Het is duidelijk dat de uitspraken van de Afdeling uit 2015 di-
rect effect hebben gehad in de besluitvorming en rechtspraak 
over watervergunningverlening. Een tot voor kort redelijk 
onopgemerkte passage in de Omgevingswet (Ow) zou echter 
een streep halen door deze jurisprudentie van de Afdeling. In 
onder meer art. 5.24 Ow (dat de grondslag geeft voor het op-
stellen van de beoordelingsregels voor vergunningaanvragen 
voor wateractiviteiten), is de formulering van de Waterwet 
voor deze doelstelling aangepast tot het volgende (de cur-
sieve tekst is nieuw ten opzichte van de Wtw): ‘de vervulling 
van  de   op grond van deze wet aan  watersystemen  toegeken-
de  maatschappelijke functies’. In die formulering zou geen 
ruimte meer zijn voor de lijn van de Afdeling, omdat immers 
alleen strijd met toegekende functies tot weigering van een 
watervergunning zou kunnen leiden.   

 Bovendien zou die formulering nóg een wijziging brengen 
in het toetsingskader voor watervergunningen. Waar onder 
de Omgevingswet het bestemmingsplan overgaat in een 
omgevingsplan, wordt ook het woord ‘bestemming’ vervan-
gen door ‘functie’. Het woord ‘functie’ komt in de nieuwe 
wetgeving dus niet alleen voor in ‘maatschappelijke func-
ties van watersystemen’, maar in tal van andere constel-
laties. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat onder de 
Omgevingswet een vergunning voor een wateractiviteit ook 
geweigerd zou kunnen worden op basis van een functietoe-
kenning door een gemeente in een omgevingsplan aan een 
gebied waarin zich een watersysteem bevindt, hetgeen een 
onbedoelde afwijking ten opzichte van het systeem van de 
Waterwet zou betekenen.   

  7  ECLI:NL:RVS:2017:302, AB 2017/93, m.nt. Groothuijse. 
  8  ECLI:NL:RVS:2013:750, AB 2013/318, m.nt. Van Rijswick. 
  9  Deze uitspraak is besproken in de vorige bijdrage actualiteiten, J.J.H. van 

Kempen, Kroniek jurisprudentie waterrecht, M en R 2016/89. 

 Daarnaast is uitgaan van toegekende functies een weinig 
flexibel systeem. Die functies worden immers toegekend in 
water- of beheerplannen, die lange procedures kennen en 
bij voorkeur niet veel vaker dan zesjaarlijks gewijzigd wor-
den. Het kan goed zijn dat in de tussentijd activiteiten zijn 
ontwikkeld die als maatschappelijke functie kunnen kwa-
lificeren. Ook is er een grote kans dat er binnen de arealen 
activiteiten plaatsvinden die (nog) niet bij waterbeheerders 
in beeld zijn om toegekend te worden als maatschappelijke 
functie, maar die wel als zodanig kwalificeren en dus het 
beschermen waard zijn. Om dan niet om die redenen een 
vergunning te kunnen weigeren, zou een gemis zijn in de 
belangenafweging bij vergunningverlening. Daarnaast lijkt 
het mij ook onwenselijk voor waterbeheerders om functies 
toe te kennen, ook al is hun actieve beheer daar niet direct 
op gericht. Doen waterbeheerders dat wel, dan zijn ze im-
mers een soort ‘blauwe bestemmingsplannen’ aan het ma-
ken om ruimtelijke activiteiten te sturen. En het sturen van 
ruimtelijke activiteiten is niet des waterbeheerders, maar 
ligt op het bordje van de gemeenten.   

 Om deze redenen wordt in de Invoeringswet Omgevings-
wet, zoals die begin dit jaar in consultatie is geweest, de 
Omgevingswet zodanig gewijzigd dat teruggekeerd wordt 
naar de exacte formulering van de Waterwet (Consultatie-
versie Invoeringswet Omgevingswet, art. 1.1, onderdelen AV 
en BN, MvT p. 104-105).   

 Nu de tekst van de Waterwet geen uitsluitsel biedt over de 
vraag welke precies de maatschappelijke functies zijn die 
moeten worden meegewogen en nu de toelichting bij die 
tekst eerder lijkt te suggereren dat het moet gaan om toe-
gekende functies dan om feitelijk aanwezige functies, lijkt 
het erop dat ook de Afdeling het maatschappelijk belang on-
derkent dat gediend wordt met het meewegen van de feite-
lijk aanwezige functies. Het is echter duidelijk dat deze lijn 
niet uitblinkt in rechtszekerheid. Je moet immers eerst een 
beeld hebben van de feitelijk aanwezige functies, voordat je 
weet welke weigeringsgronden voor een project aan de orde 
zijn. Dat is lastiger dan gewoon in een plan zoeken naar de 
aan een watersysteem toegekende functies.   

 Het verdient dus aanbeveling om – naast het behoud van 
flexibiliteit en het beschermen van feitelijk aanwezige be-
langen die als maatschappelijke functie bescherming ver-
dienen – tegelijkertijd meer duidelijkheid te bieden over 
de vraag welke activiteiten een rol kunnen spelen bij deze 
weigeringsgrond. In de vorige kroniek is al aangegeven dat 
er enkele beperkingen voortvloeien uit het feit dat het moet 
gaan om functies die ‘maatschappelijk’ zijn en die ‘van wa-
tersystemen’ zijn en dat hieruit zou volgen dat louter en-
kele particuliere belangen of een slechts incidenteel gebruik 
niet als een maatschappelijke functie gekwalificeerd kun-
nen worden. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat zeer 
lokaal gebruik een functie van een watersysteem is. Tot nu 
toe gaat de rechtspraak geheel voorbij aan deze vragen en 
leidt het aanwezig zijn van activiteiten automatisch tot de 
conclusie dat het een maatschappelijke functie betreft die 
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meegewogen moet worden. Wanneer de Afdeling in de ho-
gerberoepzaak die binnenkort behandeld wordt, hierover 
meer duidelijkheid kan bieden, dan is die wat mij betreft 
zeer welkom. 10    Dezelfde kans heeft de wetgever nu, wan-
neer de toekomstige beoordelingsregels voor vergunning-
verlening worden vastgelegd en toegelicht in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving.     

  2.  Toetsingskader Waterwet: 
vergunningvoorschriften   

 Uit het voorgaande volgt dat enkel de doelstellingen van de 
Waterwet, waaronder de vervulling van maatschappelijke 
functies van watersystemen, grond kunnen zijn voor wei-
gering van een watervergunning. Het is echter  niet  zo dat 
een belang dat geen maatschappelijke functie is (of tot een 
andere Wtw-doelstelling behoort), geen enkele rol kan spe-
len bij vergunningverlening. Het enige dat uit de jurispru-
dentie volgt, is dat dat belang niet tot  weigering  kan leiden. 
De Waterwet kent echter ook de optie om voorschriften aan 
de vergunning te verbinden, die dienen ter behartiging van 
dat belang (zie art. 6.20 Wtw). De memorie van toelichting 
bij de Waterwet maakt duidelijk dat het belangenkader voor 
die voorschriften  ruimer  is dan de weigeringsgronden. 11      

 De Rechtbank Limburg heeft dit onderscheid vorig jaar nog 
wel duidelijk gemaakt, toen zij oordeelde over een vergun-
ning die onder meer het verondiepen van watergangen mo-
gelijk maakte. 12    Een belanghebbende betoogde dat die veron-
diepingen zouden leiden tot muggenoverlast, nu die ondiepe 
wateren als broedplaats konden gaan dienen. De rechtbank 
oordeelde dat het voorkomen van muggenoverlast geen 
maatschappelijke functie van een watersysteem is en dat dit 
dus geen weigeringsgrond kon zijn, maar gaf wel aan dat dit 
reden kan zijn om voorschriften aan de verleende vergunning 
te verbinden die de muggenoverlast voorkomen of beperken.   

 Opgemerkt zij dat in de toekomst een einde komt aan deze 
mogelijkheid om met vergunningvoorschriften andere be-
langen te behartigen dan middels de weigeringsgronden is 
toegestaan. Ingevolge art. 5.34 van de Omgevingswet in sa-
menhang met art. 5.18 van die wet zijn de weigeringsgron-
den het limitatieve kader op basis waarvan ook voorschrif-
ten aan een omgevingsvergunning verbonden worden. De 
toelichting bij art. 5.32 (het huidige 5.34) Ow stelt ook met 
zoveel woorden: ‘Voorschriften mogen dat belangenkader 
niet te buiten gaan’. 13        

  10  Hetzelfde geldt voor de vraag wanneer vergunningverlening precies ‘on-
verenigbaar’ is met de aanwezigheid van een maatschappelijke functie. 

  11  Zie in dezelfde zin punt 4 van de noot van Groothuijse bij ABRvS 8 febru-
ari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:302, AB 2017/93. Het is overigens – anders dan 
Groothuijse in zijn noot aangeeft – mijns inziens niet zo dat de Afdeling 
hier vergeet een onderscheid te maken tussen het weigeren van een ver-
gunning en het verbinden van voorschriften daaraan. De Afdeling spreekt 
in r.o. 5.2 van deze uitspraak immers specifiek over de ‘belangenafweging 
ingevolge dat artikel’, waarmee gedoeld wordt op besluitvorming over wei-
gering ingevolge art. 6.21 Wtw en niet op besluitvorming over voorschrif-
ten ingevolge art. 6.20 Wtw. 

  12  Rb. Limburg 18 mei 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:4149. 
  13  Kamerstukken II 2013/14, 33962, 3, p. 503. 

  3.  Toetsing van projecten aan KRW-
doelstellingen   

 In de vorige versie van deze kroniek is melding gemaakt van 
het zogenoemde Weser-arrest waarin het Hof van Justitie 
van de Europese Unie over de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) oordeelde dat ‘lidstaten, behoudens indien een afwij-
king wordt toegestaan, hun goedkeuring voor een project 
moeten weigeren wanneer dat project een achteruitgang van 
de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kan teweeg-
brengen of het bereiken van een goede toestand van het op-
pervlaktewater respectievelijk een goed ecologisch potenti-
eel en een goede chemische toestand van dat water op het 
volgens die richtlijn relevante tijdstip in gevaar brengt’. 14      

 Naar aanleiding van dit arrest is in de literatuur onder meer 
de vraag opgeworpen of de Nederlandse implementatie, 
waarbij projecten via waterplannen aan de KRW-doelstel-
lingen getoetst worden, in lijn is met die richtlijn. 15    Op 17 
maart 2017 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een 
zaak waarin precies deze vraag aan de orde was. 16    In de vo-
rige editie van dit tijdschrift is deze uitspraak reeds uitge-
breid aan de orde gekomen 17    dus wordt in deze overzichts-
kroniek volstaan met het oordeel van de rechtbank dat het 
niet zo is ‘dat slechts een systeem waarin het bevoegde 
bestuursorgaan rechtstreeks toetst aan de milieudoelen ge-
steld bij en krachtens de KRW in overeenstemming kan zijn 
met de Unierechtelijke eisen van implementatie’. Ter moti-
vering hiervan vervolgt de rechtbank:   

 “De milieudoelen als bedoeld in de KRW zijn gespe-
cificeerd door middel van normen voor de chemische 
en ecologische kwaliteit. De chemische normen zijn te 
vinden in het Bkmw 2009 en de ecologische normen 
voor natuurlijke wateren in de STOWA-maatlatten. [Het 
goede ecologische potentieel is vastgelegd in het water-
plan.] In het Waterbeheerplan [waarmee het bevoegd 
gezag volgens het Waterbesluit rekening moet houden] 
is als beleidsuitgangspunt voor de vergunningverlening 
vastgelegd, dat het [bevoegd gezag die] normen hanteert 
(…). Niet valt in te zien dat dit systeem, een effectieve 
doorwerking van het Unierecht niet kan waarborgen.” 18        

  14  HvJ EU 1 juli 2015, zaak C-461/13, ECLI:EU:C:2015:433, AB 2015/262, m.nt. 
Van Rijswick 

  15  Zie onder meer E.H.J. Plambeck & L. Squintani, ‘De bescherming en verbe-
tering van de waterkwaliteit in Nederland, of: een troebele implementatie 
van de KRW’, M en R 2017/2, p. 7; F.M. Fleurke, ‘Handhaving van Europees 
Milieurecht: resultaatsverplichtingen op het terrein van lucht en water’, 
NtEr 2015/9.3, p. 291; A. Freriks e.a., Zover het eigen instrumentarium 
reikt. Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de 
Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Water-
doelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet (rapport van 
de Universiteiten Tilburg en Utrecht van 13 juni 2016), p. 20; F. Kistenkas, 
‘Kaderrichtlijn Water’, Vakblad Natuur, Bos en Landschap 2016, p. 30; 
H.F.M.W. van Rijswick & Ch.W. Backes, ‘Ground Breaking Landmark Case 
on Environmental Quality Standards? The Consequences of the CJEU 
‘Weser-judgment’ (C-461/13) for Water Policy and Law and Quality 
Standards in EU Environmental Law’, JEEPL 2015, p. 375. 

  16  Rb. Rotterdam 17 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2000, M en R 2017/73, 
m.nt. Van Kempen, AB 2017/177, m.nt. Van Rijswick. 

  17  M en R 2017/73, m.nt. Van Kempen. 
  18  Rb. Rotterdam 17 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2000, r.o. 5.2.1. 
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 In het hierboven genoemde Weser-arrest heeft het Hof van 
Justitie voorts verduidelijkt wat onder ‘achteruitgang van de 
toestand’ (als bedoeld in art. 4 lid 1 sub a onder i KRW) ver-
staan moet worden. Hiervan is kort gezegd sprake, indien 
(ten minste) één van de kwaliteitselementen die de toestand 
bepalen, een toestandsklasse achteruitgaat. Wanneer zo’n 
kwaliteitselement zich reeds in de laagste toestandsklasse 
bevindt, is elke achteruitgang van dat kwaliteitselement 
een ‘achteruitgang van de toestand’. Deze uitleg van het 
achteruitgangsverbod (die overigens in lijn is met art. 16 lid 
2 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009) 
is inmiddels ook in de Nederlandse rechtspraak toegepast. 
In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 
25 april 2017 19    – die overigens meer interessante elemen-
ten bevat 20    – werd onder verwijzing naar het Luxemburgse 
arrest overwogen dat in een situatie waarin het kwaliteits-
element vis zich niet in de laagste klasse bevindt, extra vis-
sterfte is toegestaan zolang die vissterfte er maar niet toe 
leidt dat dat kwaliteitselement een klasse achteruit gaat. 
Het achteruitgangsverbod vereist dus niet in alle omstan-
digheden dat geen enkele extra sterfte mag optreden.   

 In de hierboven reeds genoemde uitspraak van de Recht-
bank Rotterdam van 17 maart 2017 was sprake van een kwa-
liteitselement (‘overige waterflora’) dat zich in de laagste 
toestandsklasse bevond. Eisers betoogden in deze zaak dat 
uit het Weser-arrest volgt dat iedere vermindering van de 
waterflora, verboden is. In dat arrest bepaalde het Hof im-
mers dat in de laagste toestandsklasse ‘iedere achteruitgang’ 
verboden is. Opgemerkt zij dat de uitleg van het Hof van Jus-
titie in het Weser-arrest over achteruitgang in de laagste toe-
standsklasse in wezen een cirkelredenering bevat: als ant-
woord op de vraag ‘wat is achteruitgang?’ antwoordt het Hof 
dat het achteruitgangsverbod in de laagste klasse betekent 
dat ‘iedere achteruitgang’ verboden is, daarbij zelf weer ge-
bruikmakend van het niet nader gedefinieerde woord ‘ach-
teruitgang’, waarvan juist prejudicieel gevraagd werd wat 
het precies betekent. Achteruitgang is een verschil tussen 
twee situaties, die op basis van een zekere eenheid met el-
kaar vergeleken worden. Voor klassen anders dan de laagste 
hanteert het Hof de toestandsklasse als eenheid; voor ach-
teruitgang  in  de laagste klasse verzuimt het Hof de eenheid 
voor te schrijven die gehanteerd moet worden. Eisers maken 
in deze zaak zelf niet duidelijk hoe zij precies vinden dat dit 
gezien moet worden, maar lijken als eenheid te duiden op 
iets als ‘elke waterplant’ of ‘elke m 2  aan waterplanten’. Hoe-
wel het project in kwestie enige invloed had op de (poten-
tieel) aanwezige waterflora, was voor dit kwaliteitselement 
duidelijk dat dat effect zich niet vertaalde in een andere EKR-
score (Ecologische KwaliteitsRatio, de getalsmatige uitdruk-
king van de toestand van een kwaliteitselement) voor dat 
element. Naar aanleiding daarvan oordeelde de rechtbank 
dat in casu geen sprake was van een achteruitgang van de 
toestand. Hoewel dus in de laagste klasse in beginsel geen 

  19  ECLI:NL:RBMNE:2017:2109, AB 2017/178, m.nt. Van Rijswick. 
  20  Voor deze elementen is in een overzichtskroniek geen plaats en bovendien 

gaat de auteur, wegens persoonlijke betrokkenheid bij deze zaak, hier niet 
nader op in. 

enkele ruimte is voor achteruitgang, moet het wel gaan om 
een volgens de aanvaarde methodologie vastgestelde vorm 
van achteruitgang. Dat (de EKR-score) is de eenheid die mo-
menteel gehanteerd wordt in het in deze zaak gebruikte 
toetsingskader (het Toetsingskader Waterkwaliteit van het 
Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren) en dat is ook 
de eenheid die de rechter hier hanteert.     

  4.  Wateroverlast: zorgplicht en 
onrechtmatigheid   

 Hoewel het met name de waterschappen en Rijkswaterstaat 
zijn die zich met waterstaatszorg bezighouden, heeft ook 
de gemeente een belangrijke taak in het waterbeheer. Op 
grond van art. 3.5 van de Waterwet heeft zij immers een 
hemelwaterzorgplicht, die inhoudt dat zij zorgdraagt voor 
een doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater en 
tevens voor een doelmatige berging en transport daarvan. 
Op grond van deze inspanningsverplichting dient de ge-
meente een rioleringsstelsel en een afwateringsstelsel voor 
hemelwater in te richten die voldoen aan eisen die aan een 
deugdelijk systeem mogen worden gesteld. Als ondanks die 
inrichting toch overlast ontstaat, is dat geen schending van 
deze zorgplicht. 21      

 Ook het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat evenwel enkele 
bepalingen die eisen stellen aan gemeentelijke riolerings-
stelsels en die grote gelijkenis tonen met art. 3.5 Wtw, maar 
toch op heel andere wijze door de rechter geïnterpreteerd 
blijken te worden. Nu een rioleringsstelsel ‘duurzaam met 
de grond is verenigd’ is het ten eerste een opstal in de zin 
van art. 6:174 BW, op grond waarvan de gemeente er – als 
bezitter van dat opstal – voor verantwoordelijk is dat het 
rioleringsstelsel voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen. Is dat niet het geval 
en levert dit gevaar op voor personen of zaken, dan is de 
gemeente daarvoor aansprakelijk. Ten tweede bepaalt art. 
5:39 BW dat de eigenaar van een hoger gelegen erf geen 
wijziging mag brengen in onder meer loop en hoeveelheid 
van over zijn erf stromend water, die onrechtmatige hinder 
veroorzaakt op andere erven. Een rioleringsstelsel vormt 
ontegenzeggelijk een wijziging in loop en hoeveelheid van 
water dat anders van nature zou afstromen.   

 Op 15 februari 2017 oordeelde de Rechtbank Gelderland in 
een civiel geding waarin gesteld werd dat het drie à vier keer 
per jaar overstromen van een rioolput, waardoor schade op-
trad, in strijd was met de zorgplicht uit de Waterwet alsmede 
met art. 6:174 BW. 22    Hoe vaak het riool precies overstroomt 
was echter in deze procedure niet duidelijk. Op basis van 
deze gegevens wilde de rechtbank van strijd met art. 3.5 
Wtw niet weten, nu in dit artikel ‘geen concrete normen 
worden gegeven over de maximaal toelaatbare frequentie 
van wateroverlast’. Wel was echter sprake van strijd met art. 
6:174 BW. Dit artikel geeft volgens de rechtbank immers ‘een 

  21  Zie bijvoorbeeld Rb. Almelo 6 juli 2007, ECLI:NL:RBALM:2011:BR5835, r.o. 5.1. 
  22  Rb. Gelderland 15 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2040. 

T2_M en R_1706_bw_V04.indd   506T2_M en R_1706_bw_V04.indd   506 8/3/2017   4:32:13 PM8/3/2017   4:32:13 PM



507Afl. 6 - juli 2017M en R  2017/77

Actualiteiten ACTUALITEITEN WATERRECHT 2017

zorgplicht tot het in goede staat hebben en houden van het 
rioleringsstelsel’ en deze zorgplicht is geformuleerd als een 
risico-aansprakelijkheid. Indien het inderdaad zo zou zijn dat 
de rioolput drie à vier keer per jaar overstroomt, dan staat 
volgens de rechtbank vast dat het riool niet voldoet aan de 
eisen die daaraan gesteld mogen worden.   

 Nu is het niets nieuws dat de opstalaansprakelijkheid als 
een risico-aansprakelijkheid wordt opgevat. 23    Die risico-
aansprakelijkheid wordt voor rioleringen zodanig geïn-
terpreteerd dat ‘normale’ regenval verwerkt moet kunnen 
worden en dat slechts bij extreme regenval sprake is van 
aansprakelijkheid uitsluitende overmacht. 24    En blijkbaar is 
zelfs drie of vier keer per jaar overstroming niet per se te 
kwalificeren als een extreme bui. 25      

 Op 6 juli 2016 oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant in een 
civiele zaak over wateroverlast ten gevolge van een hevige 
zomerbui. 26    In deze zaak bleek uit een deskundigenrapport 
dat wel degelijk sprake was van een extreme regenbui, ten 
gevolge waarvan de wateroverlast was opgetreden. 27    Ook in 
deze zaak oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van 
onrechtmatig handelen omdat de zorgplicht van art. 3.5 
Wtw geschonden zou zijn door de gemeente. In dit geval 
was het rioolstelsel namelijk goed ontworpen en op orde en 
hield de gemeente middels capaciteitsvergroting zelfs reke-
ning met extreme regenval. Dat is afdoende invulling van de 
zorgplicht volgens de rechtbank.   

 Strijd met art. 6:174 BW kwam in deze zaak niet aan de orde. 
Wel oordeelde de rechter echter in deze zaak dat sprake is 
van strijd met art. 5:39 BW, dat bepaalt dat de eigenaar van 
een hoger gelegen erf geen wijziging mag brengen in onder 
meer loop en hoeveelheid van over zijn erf stromend wa-
ter, die onrechtmatige hinder veroorzaakt op andere erven. 
Hier wordt dus nog een stap verdergegaan dan de risico-
aansprakelijkheid van art. 6:174 BW, die ten minste nog 
een overmachtsexceptie erkent voor gevallen van extreme 
neerslag. Zelfs bij een extreme bui wordt de gemeente aan-
sprakelijk gesteld voor de daardoor ontstane hinder.   

 Mijns inziens is het vreemd dat de eisen die aan de gemeente 
gesteld worden vanuit Waterwet en BW, zo uiteenlopen. Zo-
wel art. 3.5 Wtw als art. 6:174 BW worden immers gekarak-
teriseerd als een zorgplicht (art. 3.5 Wtw zegt dat met zoveel 
woorden en aan art. 6:174 BW geeft de Rechtbank Arnhem 
in bovenstaande uitspraak die kwalificatie). Art. 3.5 Wtw 

  23  Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 15 mei 1997, ECLI:NL:RBARN:1997:AJ6514. 
  24  S. Handgraaf & P. de Putter, ‘Hemelwater in de woning: zaak van gemeente 

of burger?’, TBR 2015/174. 
  25  Rb. Arnhem 15 mei 1997, oordeelde zelfs dat twee à drie keer per jaar over-

stroming strijd oplevert met deze zorgplicht. 
  26  Rb. Oost-Brabant 6 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3604, M en R 2016/127, 

m.nt. Lindhout. 
  27  De deskundige oordeelde: ‘de neerslag (…) is van een dermate hoeveelheid 

en intensiteit dat deze niet zonder meer door (…) het rioleringssysteem 
kan worden verwerkt’. De rechtbank oordeelt naar aanleiding daarvan: 
‘Daarmee staat vast dat de regenval (…) heviger was dan waarvoor het ri-
oolstelsel ter plaatse in de jaren 70 naar destijds geldende normering was 
ontworpen’. 

vereist dat de gemeente het rioleringsstelsel zo inricht dat 
het ‘voldoet aan eisen die aan een deugdelijk systeem mo-
gen worden gesteld’; art. 6:174 BW vereist dat de gemeente 
het rioleringsstelsel ‘in goede staat heeft en houdt’. En beide 
kennen een overmachtsexceptie (art. 3.5 Wtw per definitie, 
nu het gaat om een inspanningsverplichting). Maar een stel-
sel dat drie à vier keer per jaar overstroomt is niet in strijd 
met art. 3.5 Wtw, maar wel met art. 6:174 BW. En ook bínnen 
het BW is er dan weer een verschil: een stelsel dat bij extre-
me regenval (regenval die nog extremer is dan drie keer per 
jaar) tot hinder leidt is niet in strijd met art. 6:174 BW, maar 
wel met art. 5:39 BW, dat dan weer geen overmacht lijkt te 
erkennen als we de Rechtbank Oost-Brabant moeten volgen. 
Dit geheel komt op mij niet consequent over.     

  5.  Waterberging en ruimtelijke ordening   

 Om situaties van wateroverlast zoals de bovenstaande te 
voorkomen, is het zaak voldoende waterberging te realise-
ren, zeker nu ruimtelijke ontwikkelingen tot een toename 
van verharde oppervlakten blijven leiden. Op 9 november 
2016 oordeelde de Afdeling over een bestemmingsplan van 
de gemeente Geldrop-Mierlo waarin woningbouw (dus ver-
harding) mogelijk wordt gemaakt. 28    Vanwege deze toename 
van verhard oppervlak, voorziet het bestemmingsplan in de 
voorwaardelijke verplichting dat de gronden met de woon-
bestemming uitsluitend voor woondoeleinden gebruikt 
mogen worden, indien voldoende waterberging wordt gere-
aliseerd en in stand wordt gehouden.   

 In deze zaak werd door appellanten onder meer aange-
voerd dat die voorwaardelijke verplichting is gekoppeld 
aan de  ingebruikname  van de gronden en niet aan de bouw, 
waardoor al gebouwd en dus verhard zou kunnen worden 
zonder dat de verplichting bestaat voor compenserende wa-
terberging. De Afdeling oordeelt evenwel dat volgens vaste 
jurisprudentie bij de aanvraag om de omgevingsvergunning 
voor bouwen ook moet worden getoetst aan de specifieke 
gebruiksregels die voor die bestemming gelden. De omge-
vingsvergunning voor de bouw van de woningen kan dan 
ook alleen verleend worden als aan de omgevingsvergun-
ning het voorschrift wordt verbonden dat de waterberging 
is of wordt aangelegd.   

 Deze uitspraak illustreert dat er meerdere wegen zijn 
die naar Rome leiden. In zijn noot bij deze uitspraak legt 
Groothuijse helder uit dat bestemmingsplannen verharding 
mogelijk kunnen maken, zolang maar op enigerlei wijze 
langs publiekrechtelijke weg geborgd is (enkel een overeen-
komst is onvoldoende) dat hier compenserende waterber-
ging voor in de plaats komt. 29      

   

  28  ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2950, AB 2017/19, m.nt. 
Groothuijse. 

  29  AB 2017/19. 
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