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Conclusies

• Droogte  en waterschaarste nieuw probleem
• Er wordt méér water gebruikt!
• Vergroten van private verantwoordelijkheden (Deltaplan)
• Veel feitelijke maatregelen en beleid, weinig juridisch
• Er is een “gewoon” en een bijzonder regime
• Preventief en reactief beleid: tendens richting preventief
• Verdringingsreeks alleen in tijden van schaarste > wettelijke reeks, 

geen schadevergoeding want bekend en men kan dus anticiperen…
• West Nederland wordt beter bediend via publieke taak dan hoge 

zandgronden en Zuidwestelijke delta: is dat eerlijk?
• Gebruikers moeten creatieve oplossingen zoeken, samen met 

waterbeheerder?
• De oplossing in Tholen en de zaak bij de Hoge Raad is een GEWONNEN 

zaak, al zullen sommigen denken dat de zaak verloren was, nl: 
waterkwantiteit/zoetwatervoorziening valt onder taak waterschap en 
retributieverordening kan als instrument.



De waarde van water

• Cultureel
• Sociaal
• Economisch
• Ecologisch

maar verschilt 
• per land, 
• regio, 
• bevolking, 
• tijd van het jaar, 
• én per juridisch systeem



Watergebruik per sector: 
vooral meer gebruik
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?fromstatweb

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?fromstatweb








Het recht op water: 
gaat over drinkwater, niet over water voor landbouw



Wat is water
en van wie is het?

Europese Kaderrichtlijn water:

Water is geen gewone handelswaar, 

maar een erfgoed 

dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld 

moet worden.

Focus op publieke functie en beheer is typisch Nederlands. 

In veel landen kun je water als eigendom hebben, water 
verhandelen en is de focus met name economisch. En een 
eigen verantwoordelijkheid.



Van wie is het water in Nederland?
Water is “Res nullius” 

(van niemand, iedereen mag het gebruiken), 

maar water moet zijn publieke functie kunnen blijven vervullen

Gebruik kan wel worden gereguleerd, beperkt en belast

De zee en het water in de rivieren, beken, meren en bronnen zelf is niet voor 
‘menselijke beheersing’ vatbaar. Zee en water zijn van nature openbaar. 
Idem voor (natuurlijke) havens, duinen, stranden en oevers. 

Bodem van de territoriale zee, Waddenzee en de rivieren is eigendom van de Staat

Grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen en het 
water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens 
anders erf staat de eigendom van de grond omvat. 
De eigenaar van die grond is ook eigenaar van het betreffende water. 

Oppervlaktewater slechts indien het “niet in open gemeenschap met water op eens 
anders erf staat” (lid 1, onder d) 



20 december 2018: Droogte is officieel voorbij

Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat er van een dreigend 

watertekort geen sprake meer is. 

Niveau 1 (dreigend watertekort) wordt weer niveau 0 (normaal beheer)

Het IJsselmeer is nog steeds te zout

De grondwaterstand is nog te laag

5 april 2019:

De Landelijke Commissie Waterdeling (LCW) heeft een startbericht uitgebracht over 

de droogte en de beschikbaarheid van water. Hieruit blijkt dat de situatie bij 

aanvang van het groeiseizoen en het voorjaar normaal is. Wel is er lokaal op de 

hoge zandgronden nog sprake van een grondwaterachterstand.

Het kabinet neemt extra maatregelen in de strijd tegen de droogte. Het trekt 7 

miljoen euro uit om in zandgebieden water op te slaan en om verzilting zoveel 

mogelijk te voorkomen.

30 december 2020

Droogte officieel voorbij!

December verloopt landelijk kletsnat met gemiddeld 115 mm. Daardoor is sinds 27 

december officieel geen sprake meer van een neerslagtekort. Het landelijk 

neerslagtekort, dat jaarlijks vanaf 1 april wordt bijgehouden, bedroeg half december 

nog circa 50 mm. Inmiddels is zoveel regen gevallen dat sprake is van een klein 

neerslagoverschot. In het zuidoosten is het echter nog steeds te droog.



Inkomen boeren 
gekelderd door 
kurkdroog jaar..

18 december 2018, 
NOS- Binnenland, Economie

5 april 2019: 
Beleidstafel Droogte: 
de voorlopige economische 
schade van de droogte in 
2018 bedraagt tussen 0,5 en 
2 miljard euro. 



Nederland heeft toch 
teveel water?

• Doorgaans voldoende water, maar (vaker - trend) niet de 
‘juiste’ kwaliteit en kwantiteit op het juiste moment.

• Oorzaken:

– Verzilting, en

– Verminderde neerslag in de zomer

• Lokale tekorten

• Verminderde aanvoer via rivieren

• Gevolg: Droogte en waterschaarste



Zoetwatervoorziening 
voor wie of wat?



Verzilting: nationaal probleem



Waterschaarste

Waterschaarste is het verschil tussen 
watervraag en wateraanbod / 
beschikbaarheid van water van de 
goede kwaliteit

“Kernbegrippen/elementen”:

➢ Watervraag

➢ Waterbeschikbaarheid

➢ Goede waterkwaliteit (incl. verzilting)



Focus op polderen en dialoog: 
Belangenafweging vanwege veranderende omstandigheden

➢Waterveiligheid (veendijken)

➢ Drinkwater 

➢ Natuur

➢ Energievoorziening

➢ Landbouw

➢ Industrie

➢ Scheepvaart

➢ Toerisme/recreatie



Juridisch kader 
droogte en schaarste (1)

• EU-niveau (erg mager):
– Europees beleid inzake waterschaarste en droogte: 

Commissie mededeling COM 2007(414) – ‘De aanpak van 
waterschaarste en droogte in de Europese Unie’
• Correct prijskaartje, efficiëntere toewijzing v water, 

waterefficiëntie financieren, droogterisicobeheer,… 
watervoorzieningsinfrastructuur

• Primaire kader: Kaderrichtlijn water inclusief art. 9: 
kostenterugwinning voor waterdiensten

• Nationaal:
– Geen ‘recht op water’, zeker niet voor de landbouw
– Water als eigendom? Art. 5:20 BW 
– Maar, voornaamste bron: Waterwet (incl. Deltawet)
– Waterschapswet



Juridisch kader (2)

Algemeen waterbeheer is een publieke taak, met 
beperkte private verantwoordelijkheden 
(Grondwet, Waterschapswet en Waterwet)

Twee regimes: 
➢ Regime tijdens waterschaarste: Verdringingsreeks
➢ Regime in normale omstandigheden
➢ Nadeelcompensatie bij preventieve maatregelen, meestal 

niet bij reactieve maatregelen
➢ (Nog) geen betaling voor zoetwatergebruik, maar heffing 

voor watersysteembeheer
(maar retributieverordening gebruiken kan, waarbij alleen 
gebruikers betalen)



Waterverdeling onder normale omstandigheden

➢ Water is grotendeels gratis 
(landbouw/industrie)

➢ Vergunningen voor 
grondwateronttrekkingen op basis van 
‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

➢ Sterke bescherming van bestaande 
rechten in verband met rechtszekerheid

➢ Intrekken vergunning kan gepaard gaan 
met compensatie 
(maar dat hoeft niet altijd)

Problemen indien men verdeling wil 
veranderen (bv als gevolg van 
klimaatverandering): 
➢ Moeilijk om bestaande rechten te 

beperken
➢ Weinig stimulans voor innovaties en 

duurzaamheid



Regime in normale omstandigheden:

• Feitelijke maatregelen, zowel preventief als reactief (water 
vasthouden, bergingsgebieden, beekherstel, als stuwbeheer en 
water leiden naar andere gebieden)

• Integrale waterplannen (nationaal, provinciaal/regionaal en op 
waterschapsniveau, Deltaprogramma)

• Peilbeheer: verandering naar flexibel peilbeheer, eventueel in 
combinatie met zorgplicht

• Projectplannen, Vergunningen en Meldingen
• Beregeningsverboden (grondwater en/of oppervlaktewater)
• Waterakkoorden tussen waterschappen en RWS
• Watertoets om de afstemming tussen landgebruik en water te 

bevorderen
• Heffingen en retributies (Tholen) (gebruiker betaalt ??)



Extremen: 
Wie krijgt er wanneer water?

 Verdringingsreeks (art. 2.1 Wtb), opgenomen in het NWP 
treedt in werking ingeval van een watertekort:

 Vaststelling watertekort aan beheerder

 Rangorde van publieke belangen, afhankelijk van zoetwater



Verdringingsreeks

• Wettelijke rangorde op basis van Waterwet/Waterbesluit
• Geeft rechtszekerheid over plaats in de reeks bij waterschaarste, 

ook ivm eigen verantwoordelijkheid
• Geen ‘appellabel besluit’, 

– dus geen rechtsbescherming en 
– in beginsel geen schadevergoeding

• Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) ism het 
watermanagementcentrum Nederland (Lelystad): 
Waterberichtgeving, Crisisadvisering en Kennisdeling

• Evaluatie Infram april 2019:  Rapport Eerste Fase Beleidstafel 
Droogte: Voor waterbeheerders is niet duidelijk hoe de 
verdringingsreeks precies werkt en er bestaan verschillende 
interpretaties van onderdelen van de verdringingsreeks.



Regionaal beleid

• Regionale 
waterplannen (met 
nadere invulling 
verdringingsreeks in 
provinciale 
verordening)

• Beheerplannen per 
waterschap 
– met nadere 

praktische invulling 
verdringingsreeks en 
voorgenomen 
feitelijke 
maatregelen



Wat nu? 
Op weg naar de toekomst

Droogte: wiens probleem?

• Afhankelijk van de regio (west-Nederland, hoge zandgronden)
• Afhankelijk van soort gebruik (soorten teelt, grasland)

Wat is de rol van het recht? 

• Beperkt: met name feitelijke maatregelen 
• Beleid: preventief (water vasthouden) en reactief (ten tijde van 

droogte)
• Wetgeving
• Besluitvorming
• Schadevergoeding
• Creatieve oplossingen… een voorbeeld



Voorbereid op klimaatverandering
Het Deltaprogramma H. 4a Waterwet

Van extreem naar het nieuwe normaal (ander systeem nodig?)

• Gericht op waterveiligheid en zoetwatervoorziening (art. 
4.9 lid 2 Wtw)

• Geeft jaarlijks maatregelen voor de komende 6 jaren aan, 
langere termijnvisie tot 12 jaren (lid 5)

• Koppeling met het doelstellingen Nationaal waterplan 
inzake waterveiligheid en zoetwatervoorziening (lid 6)



Hoe begon het?
Mogelijke Strategieën Deltaprogramma



Reële strategieën 
Deltaprogramma



Beleid 2019: 
Deltabeslissing zoet water

Vanwege klimaatverandering 
nieuwe benadering nodig:

• Van vraag gestuurd naar 
aanbod gestuurd

• “Waterbeschikbaarheid”

– Duurzamer

– Eerlijk

– Sterkere nadruk op private 
verantwoordelijkheden



Waterbeschikbaarheid: 
wees alert!

Doel deltabeslissing Zoetwater:
• in 2021 zijn voor alle gebieden en het hoofdwatersysteem afspraken over de 

waterbeschikbaarheid gemaakt. 
• Focus ligt op ‘urgente gebieden’
• Besluitvorming over maatregelen in 2e fase het Deltaplan Zoetwater. 
• De zoetwaterregio's onderbouwen waarom ze bepaalde gebieden als urgent 

beschouwen 
– op basis van de knelpuntenanalyse en 
– de dialoog daarover met de gebruikers

Planning:
• Deltaprogramma 2020: overzicht van de urgente gebieden waarvoor 

Waterbeschikbaarheid in ieder geval in beeld wordt gebracht. 
• Deltaprogramma 2020: inzicht welke gebieden voldoende zoetwater hebben
• 2021: partijen in urgente gebieden hebben afspraken over acties en 

maatregelen gemaakt
• Deze afspraken maken deel uit van de bestuurlijke besluitvorming over de 

tweede fase van het Deltaplan Zoetwater. 



Watervoorzieningsgebieden: 
zie de witte vlekken….



Adaptief beheer

➢ Nationale, provinciale en regionale water plannen
➢ Deltaprogramma:  Proactief, niet als antwoord op een ramp 

maar om rampen te voorkomen, naar het nieuwe normaal 

➢ Lange termijnperspectief 

➢ Twee doelen:
❖Veilig, nu en in de toekomst (2050-2100)
❖Zoetwatervoorziening gegarandeerd, ook in perioden van droogte 

➢ Drie basiswaarden/beginselen:
❖Solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid 

➢ Sterke focus op participatie: zorg dat je er bij bent ☺



Juridische aspecten van planning en beleid

➢ Vooral een beleidsinstrument

➢ Sterke focus op participatie van alle belanghebbenden

➢ Beperkte juridische binding en alleen voor diegene die het 
plan/beleid vaststelt

➢ In de praktijk sterke invloed op latere besluitvorming dus zaak 
ook bij beleid betrokken te zijn (is de landbouw wel gewend)

➢ Geen rechtsbescherming



Praktijkvoorbeeld 
creatieve oplossingen
(met dank aan Wouter Ernst)

• Op wat voor wijzen wordt in de 
zoetwaterbehoefte voorzien onder het huidige 
juridische regime?

• Relevantie

– Regio met “grootverbruikers”

– Regio met een gebrek aan zoetwater

– Regio met verschillende oplossingen
voor voorziening zoetwater



Ter illustratie: 
twee ‘cases’

• Tholen
Zie: Hoge Raad, 16 november 2018, 
nr. 18/00366, ECLI:NL:GHSHE:2017:5578

• Zuid-Beveland

De Retributieverordening is dan ook 
onverbindend voor zover daarin de heffing van 
rechten niet louter is gekoppeld aan het 
feitelijk onttrekken van water aan de 
zoetwatervoorziening, maar aan het nut van 
het stelsel van voorzieningen als inlaat- en 
meetmiddelen, filtersystemen, gemalen, 
stuwen en leidingen ten behoeve van de aan-
en doorvoer van zoetwater in het 
watersysteem.
Retributie mag maar: aangezien 
belanghebbende in 2014 geen water heeft 
onttrokken aan de zoetwatervoorziening, valt, 
anders dan het Waterschap voor het Hof heeft 
betoogd, niet in te zien dat het Waterschap aan 
belanghebbende een ‘individuele prestatie in 
de vorm van het ter beschikking stellen van 
zoet water heeft geleverd’.



Landgebruik:
kleinschalige landbouw en intensieve teelt





Kwetsbaarheid regenwaterlenzen



Zuid-Beveland –
‘business as usual’



Voorziening via 
privaatrechtelijk traject

• Overeenkomst met Evides Industriewater BV voor de 
levering van water uit het ‘Biesbosch bassin’

• Prijs per m³ is ongeveer € 0,60

• Leveringszekerheid door inspanningsverplichting
– V.b. droogte: tankwagens met water

• Alleen: maximum capaciteit bereikt, en verliesgevend…



Tholen – “PPS”
Bron: kaart bij Retributieverordening Tholen en St. Philipsland



Voorziening 
via publiekrechtelijk traject

• Voorjaar 2013: overeenkomst tussen Waterschap en ZLTO

– Oprichting Gebruikersraad als adviesorgaan

• Zonering profijt aanwijzen (100%, oftewel € 32/ha, 55% en 
10%)

• investeringen

• Retributieverordening o.b.v. art. 115 lid 1 onder a Wsw
– “voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het 

waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of 
inrichtingen die bij het waterschap in beheer of in onderhoud zijn”



Analyse ‘cases’

Zuid-Beveland – privaat

• Door contractuele relatie hoge 
leveringszekerheid

• Geen uitbreidings-
mogelijkheden aan de kraan

• Geen kostenefficiency

• Water uit ander stroomgebied

Tholen – publiek

• Leveringsonzekerheid i.v.m. 
bron (VZM wordt zout)

• Wel uitbreidings-
mogelijkheden

• Geen kostenefficiency

• Doel was: Iedereen betaalt 
mee (maar dat mag dus 
niet: HR)
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