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17 367 Regelen inzake de waterhuishouding (Wet op de 
waterhuishouding) 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS 
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN 
GEWIJZIGD 

//. 1. (Het beleidsterrein van de 
waterhuishouding), zevende alinea 

Ook bij het beschouwen van de 
waterhuishouding vanuit de tweede 
invalshoek, de zorg met betrekking tot 
het water met het oog op het voorko-
men of beperken van maatschappelijk 
schadelijke gevolgen door of aan het 
water, kan een aantal aspecten 
worden onderkend. In de eerste plaats 
gaat het hier om het naar noodzaak 
en naar behoefte afvoeren van water. 
Dit kan enerzijds plaats dienen te 
vinden op kleine schaal, bij voorbeeld 
ter vermijding van drassige gronden, 
anderzijds kan dit ook grootschalig 
moeten gebeuren, bij voorbeeld ter 
voorkoming van overstromingen. Ook 
argumenten van kwalitatieve aard 
kunnen bij deze afvoer een rol spelen. 
In de tweede plaats kan gewezen 
worden op het weren van water. Het 
gaat hierbij niet alleen om het voorko-
men van overstromingen. Ook andere 
zaken kunnen hiertoe gerekend 
worden, zoals bij voorbeeld het 
voorkomen van het langs natuurlijke 
weg binnendringen van zeewater in 
de boezemwateren van ons land. Ten 
slotte moet worden genoemd de 
kwalitatieve wateroverlast als gevolg 
van zowel natuurlijke oorzaken als 
van menselijke activiteiten. Vooral 
deze laatstbedoelde factoren (afvalwa-
terlozingen en dergelijke) zijn maat-
schappelijk ongewenst, omdat 
daardoor in veel gevallen de functies 
die het water heeft, in het gedrang 

kunnen komen. Dit leidt er dan toe dat 
het bereiken van een groot aantal 
andere doelstellingen van het water-
huishoudkundige beleid, vooral die 
welke bij de eerste invalshoek aan de 
orde kwamen, niet verwezenlijkt 
kunnen worden. 

11.2.2. (De primair op het menselijk 
gebruik gerichte belangen), onderdeel 
Elektriciteitsvoorziening, tweede 
alinea 

Aan de kwaliteit van het water stelt 
de elektriciteitsvoorziening nauwelijks 
eisen, behalve op het punt van de 
temperatuur. Immers, hoe lager de 
temperatuur, des te hoger het rende-
ment van het proces. Aan de andere 
kant heeft het gebruik van water voor 
koeling wel een nadelige invloed op 
de oppervlaktewaterkwaliteit als 
gevolg van de temperatuursverhoging 
en het zoutgehalte van het gebruikte 
water en voorts omdat soms overge-
gaan moet worden tot de toepassing 
van aangroeiwerende stoffen. 

IV.2.2. (De wettelijke instrumenten), 
vierde en vijfde alinea 

Het waterakkoord is het instrument 
waarin het wetsontwerp voorziet in 
gevallen van af- en aanvoer van water 
door kwantiteitsbeheerders. Voor alle 
overige gevallen van afvoer, aanvoer, 
lozing en onttrekking opent het 
wetsontwerp de mogelijkheid tot de 
invoering van een vergunningenstel-

sel. Dat betekent dat ook kwantiteits-
beheerders, voor zover zij water lozen 
in of onttrekken aan het oppervlakte-
water van een andere beheerder, 
onder dit stelsel kunnen vallen, 
evenals dat het geval is met particu-
lieren die water afvoeren naar of 
aanvoeren uit oppervlaktewater van 
een kwantiteitsbeheerder. In dit 
laatstbedoelde geval moet vooral 
gedacht worden aan zogenaamde 
particuliere polders of aan onder 
publiekrechtelijk beheer staande 
spaarbekkens. Ook bij deze vergun-
ningverlening dient de beheerder 
rekening te houden met de plannen 
die het beleid aangeven met betrekking 
tot het kwantiteitsbeheer over de 
desbetreffende oppervlaktewateren. 

Naast deze twee instrumenten kent 
het ontwerp een derde instrument, 
namelijk een zogenaamde registratie-
plicht. Degene op wie deze plicht na 
aanwijzing rust, is verplicht aan de 
kwantiteitsbeheerder mededeling te 
doen van de waterhoeveelheden die 
hij heeft aangevoerd uit, afgevoerd 
naar, geloosd in of onttrokken aan het 
desbetreffende oppervlaktewater. De 
behoefte aan deze gegevens manifes-
teert zich op verschillende wijzen. Zo 
zijn de gegevens benodigd ter voorbe-
reiding van de planvorming in het 
kader van dit wetsontwerp. Maar ook 
in het operationele vlak moeten zij ter 
beschikking staan, zowel in verband 
met het beheer van de eigen werken 
door de beheerder als in verband met 
de besluitvorming van de beheerder 
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in het kader van de toedeling van 
waterhoeveelheden. Het ontwerp 
voorziet in een procedure van uitwis-
seling van de gegevens, waarin de 
provincies een centrale plaats inne-
men. Door middel van bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen 
regels kan de onderlinge vergelijkbaar-
heid en de uniforme verwerking van 
de gegevens worden bevorderd. De 
registratieplicht kan op zowel beheer-
ders als op anderen rusten. Het 
ontwerp maakt hier geen onderscheid. 

IV.2.3. (De werking van de instrumen-
ten), eerste en tweede alinea 

Niet in alle gevallen zullen de 
beheerders voor een goed kwantiteits-
beheer van de hiervoor genoemde 
wettelijke instrumenten gebruik 
behoeven te maken. Vooral in situaties 
waarin (relatief) geringe waterhoeveel-
heden in het geding zijn, is dat niet 
nodig. Daarom is de onderhavige 
regeling in het ontwerp zo opgezet 
dat de werking van de drie instrumen-
ten niet rechtstreeks uit de wet 
voortvloeit, maar dat bij nadere 
regeling de gevallen worden aangewe-
zen waarvoor zij gelden. Het aanwij-
zend gezag kan daardoor, afhankelijk 
van de verschillende omstandigheden, 
nader inhoud geven aan de behoefte 
bepaalde activiteiten binnen de 
werking van het instrumentarium te 
brengen. De aanwijzing van gevallen 
zal een verschillend karakter kunnen 
hebben. Zo zal het enerzijds gaan om 
de aanwijzing van concrete (water-
staatkundige) situaties, vooral bij het 
waterakkoord en de registratie 
(lokaliserend karakter), anderzijds om 
de aanwijzing van gevallen die tot een 
bepaalde categorie behoren (norme-
rend karakter). Bij deze laatste zal het 
vooral gaan om gevallen die onder de 
vergunningplicht vallen. 

Uitgangspunt bij de aanwijzingsre-
geling is ook hier het onderscheid van 
de in het rijksplan begrepen oppervlak-
tewateren en de overige oppervlakte-
wateren. Met betrekking tot de eerste 
categorie worden de gevallen die 
geheel of gedeeltelijk daarop betrek-
king hebben, aangewezen bij of 
krachtens algemene maatregel van 
bestuur. 

De formule «gedeeltelijk» is nodig, 
omdat bij de registratie, voor zover 
deze betrekking heeft op af- en 
aanvoeren, alsmede bij het waterak-
koord steeds twee of meer oppervlak-
tewateren zijn betrokken. Is één van 
deze oppervlaktewateren begrepen 
onder het rijksplan, dan geschiedt de 
aanwijzing bij algemene maatregel 

van bestuur. Met betrekking tot de 
overige oppervlaktewateren zijn 
provinciale staten het gezag dat de 
gevallen - bij verordening - aanwijst. 
Kroon en provincie hebben hier dus 
de beslissing omtrent de werking van 
het beheersinstrumentarium in eigen 
hand. Daardoor wordt een soepele 
regeling verkregen, die zich in de loop 
van de t i jd, aan de hand van opgedane 
ervaringen, kan ontwikkelen. 

IV.5. (Financiële aspecten), onderde-
len 5.1. tot en met 5.4. 

5.1. Algemeen 

De kosten die de uitvoering van de 
wet met zich meebrengt hebben 
betrekking op de algemene bestuurs-
taak die Rijk, provincie, waterschap 
en gemeente op het terrein van de 
waterhuishouding in het algemeen en 
het waterkwantiteitsbeheer in het 
bijzonder, hebben te vervullen. Het 
gaat hierbij om kosten verbonden aan 
de planvorming, de regelgeving, 
toepassing van het wettelijke beheers-
instrumentarium, de controle op de 
naleving van de wet, het feitelijke 
beheer en dergelijke. Daartoe dienen 
ook de kosten te worden gerekend 
van de vergoeding van onevenredige 
schade bij rechtmatig overheidshande-
len, waarop hieronder afzonderlijk zal 
worden ingegaan. 

De onderhavige kosten worden 
thans ook reeds in belangrijke mate 
door de betrokken overheden gemaakt. 
Noch de taak om bestuurlijk inhoud te 
geven aan de zorg met betrekking tot 
het water, noch de beheerstaak zijn 
immers nieuw. Het onderhavige 
wetsontwerp brengt daar verder lijn 
in, maar creëert op zich geen nieuwe 
situatie. De uitvoering van de wet 
brengt dan ook slechts in beperkte 
mate extra financiële lasten met zich 
mee. Dit komt voornamelijk omdat 
voor het opstellen van de in de wet 
genoemde plannen mankracht nodig 
is, zowel voor het doen van onderzoek 
ter verkrijging van de voor de onder-
bouwing van het beleid noodzakelijke 
gegevens, als voor het overleg dat ter 
voorbereiding van het plan moet 
worden gevoerd, het opmaken van 
het plan zelf en de inspraak waaraan 
het plan wordt onderworpen. 

Tegenover deze extra financiële 
lasten, welke in het navolgende nog 
nader zullen worden aangegeven, 
staan evenwel de voordelen die 
planmatig beleid met zich meebrengt. 
De extra financiële last welke uit de 
uitvoering van de wet zal voortvloeien 
moet dan ook van beperkte omvang 

worden geacht, mede gezien de 
financiële voordelen die planmatig 
beleid met zich meebrengt. 

5.2. Baten van de wet 

In het bijzonder de planmatige 
aanpak van het waterhuishoudkundige 
beleid en beheer zal voor een groot 
aantal sectoren van de samenleving 
voordelen met zich meebrengen. Deze 
voordelen zijn in algemene zin reeds 
uitgebreid toegelicht in hoofdstuk IV, 
paragraaf 1. Financieel gezien komen 
deze op drie manieren tot uit ing. 

In de eerste plaats brengt de 
planning een betere beleidsvoorberei-
ding met zich mee, met meer inzicht 
in waterhuishoudkundige verbanden 
en gevolgen van voorgenomen 
maatregelen. Aldus wordt bevorderd 
dat een bepaald gewenst beheer of 
watertoedeling wordt verkregen met 
zo gering mogelijke nieuwe investerin-
gen. Hierbij gaat het zowel om 
investeringen van de overheid als om 
investeringen door op het waterbeheer 
aangewezen belanghebbenden. In de 
tweede plaats leidt planning tot de 
meest wenselijke verdeling van het 
beperkt beschikbare water en dus tot 
een minimalisering van de schade die 
wordt geleden als gevolg van het niet 
alti jd en overal beschikbaar zijn van 
de benodigde hoeveelheid water. Het 
meest duidelijk is hiervan sprake in 
ti jden van droogte, doch ook bij de 
verdeling van het schaarse grondwater 
speelt dit een rol. In de derde plaats 
leidt de planning tot een zo doelmatig 
mogelijk gebruik van de bestaande 
waterhuishoudkundige infrastructuur. 
Dit betekent een optimalisering van 
het rendement van in het verleden 
gedane investeringen in waterhuis-
houdkundige werken. 

De omvang van de baten is moeilijk 
exact aan te geven, aangezien deze 
vooral zullen bestaan uit het vermijden 
van onjuiste beslissingen. Dat het 
evenwel om aanzienlijke bedragen 
kan gaan, wordt duidelijk als men zich 
de omvang realiseert van de investe-
ringen waarmee enerzijds de waterbe-
heerders en anderzijds de van het 
waterbeheer afhankelijke belangen 
worden geconfronteerd. Voorts heeft 
de ervaring van 1976 geleerd dat 
droogteschaden in het bijzonder in 
extreme jaren tot aanzienlijke hoogten 
kunnen oplopen. 

5.3. Kosten van de wet 

De kosten die aan de wet zijn 
verbonden, kunnen in twee categorie-
en worden verdeeld. 
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De eerste categorie uitgaven wordt 
veroorzaakt door het opstellen van de 
beleidsnota waterhuishouding en de 
plannen voor de waterhuishouding, 
de activiteiten in het kader van 
coördinatie en afstemming van het 
beleid van Rijk en lagere overheden 
en van lagere overheden onderl ing, 
de uitvoering van algemeen en 
beleidsonderbouwend onderzoek en 
ten slotte de uitvoering en handhaving 
van de wet als zodanig. Deze kosten 
worden ook nu reeds in overwegende 
mate gemaakt, met uitzondering van 
het formuleren van het beleid in 
plannen voor de waterhuishouding. 

De tweede categorie uitgaven 
betreft de uitgaven die zijn gemoeid 
met het directe waterbeheer. Deze 
uitgaven kunnen worden onderschei-
den in directe en indirecte uitgaven. 
Onder directe uitgaven zijn te verstaan 
de kosten verbonden aan de vergun-
ningverlening, het opmaken en 
sluiten van waterakkoorden en de 
kosten van het maken van waterkwan-
titeitsplannen. Dit zijn ten dele nieuwe 
taken, zonder dat evenwel kan 
worden gesteld dat het dan om 
geheel nieuwe werkzaamheden gaat. 
Ook nu gaat de waterbeheerder in het 
algemeen na wat de consequenties 
zijn van belangrijke nieuwe onttrekkin-
gen of lozingen en verleent hij 
daarvoor in sommige gevallen 
vergunningen. Voorts bestaan tussen 
beheerders vaak reeds afspraken over 
het aan- of afvoeren van water, niet 
zelden vastgelegd in een overeen-
komst. Ten slotte wordt ook het 
huidige beheer in het algemeen niet 
zonder plan gevoerd, zij het dat zulks 
niet vastligt in openbare plannen die 
tot stand zijn gekomen in overleg met 
alle betrokken belangen. De indirect 
uit de wet voortvloeiende uitgaven 
betreffen de kosten verbonden aan 
het beheer zoals dat zal moeten 
worden gevoerd overeenkomstig de 
op te maken plannen of ingevolge een 
waterakkoord. Deze kosten worden 
ook nu gemaakt, zowel ter zake van 
meting en registratie als ter zake van 
het aan- en afvoeren van water. Hier 
is geen sprake van kosten die aan de 
uitvoering van de wet moeten worden 
toegeschreven. De wet beoogt juist 
een systeem te geven dat het mogelijk 
maakt de hiermee gemoeide gelden 
op een voor de maatschappij als 
geheel doelmatige wijze te besteden. 

5.4. Wijze van financiering van de wet 

Onder de huidige omstandigheden 
komen de kosten, voor zover deze het 
Rijk, de provincie en de gemeente 

betreffen, ten laste van de algemene 
middelen en, waar het de waterschap-
pen betreft, ten laste van de water-
schapsomslag. In het algemeen werkt 
dit stelsel bevredigend. Er bestaat 
daarom geen reden in dit bestaande 
stelsel fundamenteel verandering te 
brengen door in het wetsontwerp ter 
zaken een nieuw, zelfstandig financieel 
regime, in het bijzonder voor het 
kwantiteitsbeheer, op te nemen. 
Daarvan is dan ook afgezien. Dit 
houdt tevens in dat in het wetsontwerp 
geen bepalingen zijn opgenomen met 
betrekking tot het invoeren van 
mogelijke heffingen. Voor zover het 
gaat om bestemmingsheffingen 
bestaat daaraan geen behoefte, omdat, 
zoals hiervoor is uiteengezet, het 
bestaande financiële regime voldoen-
de mogelijkheden biedt. Voor een 
remmingsheffing bestaat evenmin 
aanleiding, omdat de te verrichten 
werkzaamheden ter regulering van 
waterhoeveelheden niet van een 
zodanige - van de huidige gang van 
zaken afwijkende - aard zijn dat voor 
dat doel een speciale heffing naast 
het in het wetsontwerp gecreëerde 
beheersinstrumentarium nodig is. 

Voor het Rijk brengt de wet naar 
verwachting extra uitgaven met zich 
mee voor het opstellen van de 
waterkwantiteitsplannen. Ook kan 
worden verwacht dat het opstellen 
van de provinciale plannen een 
intensievere betrokkenheid van het 
Rijk zal vragen, hetgeen in het 
bijzonder tot uiting zal komen in meer 
overleg. Een en ander betekent dat 
een geringe uitbreiding van het in de 
waterhuishouding werkzame perso-
neel nodig zal zijn. 

Voor de provincies zal de wet 
eveneens uitgaven met zich mee-
brengen. Uit overleg dat hierover met 
de provincies heeft plaatsgehad, is 
naar voren gekomen dat alle provincies 
in het bijzonder behoefte zullen 
hebben aan enig extra personeel. 
Behalve voor het opstellen van het 
plan voor de waterhuishouding, zal 
mankracht nodig zijn voor het overleg 
over de plannen van het Rijk en van 
de waterschappen voor zover aan 
deze wordt opgedragen een beheers-
plan op te stellen. Voorts zullen de 
provincies uitgaven moeten doen 
voor onderzoek ten behoeve van het 
provinciale plan voor de waterhuishou-
ding. In verband hiermee is de 
Regering van mening, rekening 
houdende met de verantwoordelijkhe-
den die de provincies ook nu reeds 
hebben ter zake van de waterhuishou-
ding, dat een verhoging van de 
uitkering aan de provincies uit het 

Provinciefonds wenselijk is. Met het 
oog daarop zal het Provinciefonds 
worden verhoogd met een bedrag 
van f5,5 min. met ingang van het jaar 
van inwerkingtreding van de wet. 

Voor de waterschappen en de 
waterbeherende gemeenten zal de 
wet in het bijzonder enige extra 
kosten meebrengen wanneer aan hen 
wordt opgedragen een beheersplan 
op te stellen. Aangenomen kan 
worden dat dit laatste zal plaatsvinden 
bij de grotere waterschappen. Ook nu 
beschikken deze waterschappen reeds 
over een behoorlijk technisch en 
administratief apparaat waarvan mag 
worden verwacht dat het het water-
schap in staat zal stellen op eigen 
kracht een beheersplan op te stellen. 
Indien nodig is dat daarvoor enig 
extra personeel moet worden aange-
trokken of onderzoek moet worden 
uitbesteed, dan zal dat in het kader 
van de huidige omslagmogelijkheden 
kunnen worden gefinancierd. 

Artikelen 

Artikelen 45-49. In deze bepalingen 
worden verschillende besluiten 
opgesomd waartegen voor de 
verschillende daarbij aangewezen 
belanghebbenden vol beroep open 
staat op een administratief orgaan. 
Afhankelijk van degene door wie het 
besluit genomen wordt, zijn dat 
gedeputeerde staten of de Kroon. De 
besluiten die in deze beroepsregeling 
in het geding zijn, zijn van uiteenlopen-
de aard. Vele ervan zijn van algemene 
strekking, doordat zij direct of indirect 
betrekking hebben op verordening, 
plannen, waterakkoorden enzovoort. 
Een aantal ervan is niet van algemene 
strekking (namelijk de vergunning en 
de schadevergoeding). Deze besluiten 
zouden in beginsel in aanmerking 
komen voor beroep op grond van de 
Wet-AROB. Bij de keuze van vol 
beroep voor ook deze besluiten heeft 
de overweging onder meer gegolden 
dat de in dit wetsontwerp geregelde 
materie - een deel van de waterstaats-
zorg - beschouwd moet worden als 
een zeer nauw samenhangend, op de 
verschillende overheidsniveaus 
behartigd terrein van overheidszorg. 
Een nadere bestuurlijke toetsing van 
een genomen besluit op het naast 
hogere niveau, dus dat van de 
provincie of de centrale overheid, is 
daarom noodzakelijk om zowel in het 
belang van de justitiabelen als in dat 
van het hogere gezag de mogelijkheid 
te openen tot een hernieuwde 
afweging van de verschillende 
betrokken belangen. 
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In gevallen waarin in eerste instantie 
gedeputeerde staten in beroep 
hebben te oordelen, is tevens hoger 
beroep op de Kroon open gesteld. Dit 
ten einde te voorkomen dat de 
AROB-rechter anders bevoegd zou 
zijn in gevallen van dezelfde aard als 
waarin de Kroon in beroep oordeelt. 

Het vorenstaande neemt niet weg 
dat toch ook in verscheidene gevallen 
geen vol beroep is open gesteld en 
derhalve beroep op grond van de 
Wet-AROB open staat. Dat is bij 
voorbeeld het geval bij besluiten 
ingevolge de artikelen 37 en 39 
alsmede in gevallen waarin alleen 
voor bepaalde belanghebbenden vol 
beroep is opengesteld. 

Artikel 53. Deze bepaling bevat als 
algemene regel dat besluiten waarte-
gen ingevolge dit wetsontwerp 
beroep open staat, van kracht worden 
nadat de beroepstermijn is verstreken. 
Een ingesteld beroep heeft ten 
aanzien van het besluit dus geen 
schorsende werking. Wel kan de 
voorzitter van de Afdeling geschillen 
van bestuur van de Raad van State 
het schorsen of een voorlopige 
voorziening treffen. Met de regeling 
wordt aangesloten bij de steeds meer 
gangbare opvatting dat de in de Wet 
op de Raad van State gecreëerde 
voorzieningen voldoende waarborgen 
bieden om belanghebbenden die 
daadwerkelijk nadeel door de uitvoe-
ring van een besluit ondervinden, op 
passende wijze te beschermen. 

Artikel 54. Deze bepaling voorziet 
erin dat gedeputeerde staten in 
beslissingen in beroep waarbij een 
reeds in werking getreden besluit 
wordt vernietigd, op dezelfde wijze als 
de Kroon ingevolge de Wet op de 
Raad van State, een vergoeding 
kunnen toekennen ten laste van het 
openbaar lichaam dat dat besluit heeft 
genomen. 

Artikel 55. In dit artikel is de Kroon 
de taak gegeven te beslissen in 
geschillen omtrent de naleving van 
een waterakkoord. Daarbij is ervan 
uitgegaan dat op die naleving niet 
alleen de beheerders die het waterak-
koord hebben gesloten, maar ook een 
derde wiens belang van het waterak-
koord rechtstreeks afhankelijk is, op 
de Kroon een beroep kan doen. 
Overigens is de memorie van toelich-
ting, waar daarin werd gesproken 
over de nog bij het parlement in 
behandeling zijnde ontwerp-wijziging 
van de Wet verontreiniging oppervlak-

tewateren en de ontwerp-Grondwater-
wet, aangepast aan het feit dat 
bedoelde wijzigingswet en de Grond-
waterwet inmiddels tot stand zijn 
gekomen. 
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