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VOORWOORD 
Deze masterthesis vormt de afronding van mijn studie Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is 

tevens een afsluiting van mijn gehele periode als student.  

 Enige tijd heb ik nagedacht over het onderwerp voor deze thesis. Uiteindelijk heb ik besloten om een 

onderwerp te kiezen dat aansluit bij mij interesse. Vanwege mijn huidige woonplaats, het Land van Maas en 

Waal, ben ik van jongs af aan met het gevaar van hoogwater geconfronteerd. De grootschalige evacuatie van 

1995 en de dijkverzwaringen het jaar daarop zijn mij dan ook altijd bijgebleven. Het tegengaan van 

wateroverlast en de manier waarop dat gerealiseerd kan worden, is dan ook het onderwerp van deze thesis 

geworden. Dit heeft geresulteerd in voorliggende onderzoek. 

 Zonder medewerking van een aantal personen had ik dit onderzoek nooit af kunnen ronden. Een woord 

van dank is dan ook zeker op zijn plaats. In eerste instantie wil ik mijn begeleider, Sander Meijerink, bedanken 

voor zijn tijd en bijdrage aan dit onderzoek. Zijn kritische opmerkingen en reflecties hebben mij in staat gesteld 

het onderzoek de juiste richting in te sturen. Daarnaast wil ik hem bedanken voor zijn blijvende steun en 

vertrouwen in mij. In de tijd dat ik dit onderzoek heb uitgevoerd zijn er wat mindere perioden geweest en mede 

dankzij hem ben ik er blijven geloven. Dit waardeer ik oprecht. Vervolgens wil ik alle respondenten bedanken 

die een bedrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Zij hebben kostbare tijd ter beschikking gesteld om mij 

tegemoet te komen in het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van informatie.  

 

Lesley Schonenberg 

Nijmegen, december 2011 
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SAMENVATTING 
In deze studie is onderzoek gedaan naar het beleidsinstrumentarium dat wordt ingezet bij meervoudig 

ruimtegebruik projecten in het waterbeheer. Door de toenemende wateroverlast als gevolg van 

hevigere neerslaghoeveelheden is er in het landelijk gebied steeds vaker sprake van waterschade op 

landbouwgronden. De nationale (water) beleidsstukken geven daarom aan dat er naar meer ruimte 

moet worden gezocht voor water. Echter, de beschikbare ruimte is schaars en dient veelal gedeeld te 

worden met verschillende functies. Het meervoudig gebruik van de ruimte wordt daarom 

aangedragen als de oplossing voor dit ruimteprobleem. In het waterbeheer wordt meervoudig 

ruimtegebruik in het landelijke gebied ter bestrijding van de wateroverlast gezien als waterberging. 

Er is in dat geval sprake van een functiecombinatie water en landbouw.  

De realisatie van waterbergingsgebieden verloopt stroef. Dit heeft te maken met het feit dat 

de landbouwsector veel grondeigendom heeft in de gebieden waar waterberging gerealiseerd dient te 

worden. Er zijn daarom financiële middelen nodig. Er wordt daarom door overheden gestimuleerd tot 

het inzetten van financiële beleidinstrumenten. In dit onderzoek worden de beleidinstrumenten 

‘schadevergoeding op basis van taxatie, ‘eenmalige afkoop van schade’ en ‘beheersovereenkomst’ 

behandeld. In de praktijk blijkt echter dat waterbeheerders moeite hebben om tot de keuze van een 

geschikt financieel instrument te komen. Dit wordt in veel gevallen veroorzaakt doordat betrokken 

partijen verschillende doeleinden en percepties hebben. Om waterbeheerders behulpzaam te zijn in 

het maken van een geschikte keuze voor een beleidsinstrument in een bepaalde situatie van 

waterberging wordt in dit onderzoek een handleiding / toetsingskader in de vorm een beslisboom 

opgesteld.  

Om te bepalen wanneer een beleidsinstrument geschikt is voor een bepaalde situatie, is in 

het theoretisch kader de Verfijnde – instrumentele benadering uitgewerkt. Vanuit deze benadering 

wordt ‘passendheid’ tussen het beleidsinstrument en de situatie gezien als een voorwaarde voor een 

geschikt instrument in de betreffende situatie. De situatie bestaat in dit geval uit de kenmerken van 

het beleidsissue, beleidscontext en de doelgroep. De kenmerken bepalen de mate van ‘passendheid’ 

tussen de situatie en het beleidsinstrument.  

In het methodologisch hoofdstuk van dit onderzoek zijn deze kenmerken vervolgens 

geoperationaliseerd. Om deze operationalisering uit te kunnen voeren is aan de hand van een 

literatuurstudie inzicht verkregen in de kenmerken van waterberging en waterbergingsgebieden in het 

landelijke gebied. Voor het beleidsissue geldt het probleem als zijnde het optreden van schade door 

waterberging, voor de context geldt het doel van waterberging, de mate van waterberging, de duur 

van waterberging en het tijdstip van waterberging. Voor de doelgroep geldt de grondeigenaar als in 

bezit zijnde van grasland, akkerbouwland en tuinbouwland.  

 De geoperationaliseerde kenmerken van de situatie zijn vervolgens tegenover de te 

onderzoeken beleidsinstrumenten gezet in een analysekader. Op basis van de eerder uitgevoerde 

literatuurstudie naar waterberging en waterbergingsprojecten  is bepaald welke kenmerken van de 

situatie gekoppeld kunnen worden aan welk beleidsinstrument. Aan de hand van het ingevulde 

analysekader is een eerste toets op ‘passendheid’ uitgevoerd. Om de geschiktheid van dit 
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analysekader te bevestigen is gebruik gemaakt van empirisch onderzoek in de vorm van vier 

casestudies waarvoor interviews zijn uitgevoerd.  

De selectie van de casussen is gebaseerd op de beleidsinstrumenten die in dit onderzoek 

onderzocht worden. Er is geselecteerd op daadwerkelijke inzet van het beleidsinstrument voor de 

betreffende case, waarbij er vanuit wordt gegaan dat dit succescases zijn. Het gaat om de cases 

‘Waterbergingsgebied Ham – Havelt’ en ‘Waterbergingsgebied Diesdonk waar het beleidinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is ingezet, ‘Bestuursverklaring Dinkeldal 2000’, waar 

‘eenmalige afkoop van schade is toegepast’ en ‘Overeenkomst afwaardering Groot Salland’, waar de 

‘beheersovereenkomst’ is ingezet. Door middel van het empirisch onderzoek wordt getracht inzicht te 

krijgen of de juiste keuze van het instrument is gemaakt in de betreffende situatie en waarom er dus is 

gekozen voor het beleidsinstrument. Het analysekader dient hiervoor als basis en wordt dan ook aan 

de hand van casestudies getoetst. Het analysekader wordt voorgelegd aan de respondenten en 

vervolgens wordt elke kenmerk afzonderlijk beoordeeld. De respondent heeft de mogelijkheid het 

kenmerk te beoordelen als een ‘belangrijk’-, ‘belangrijk – niet belangrijk’ en ‘niet belangrijk’ 

kenmerk dat bepalend is geweest voor de keuze van het beleidsinstrument in de betreffende case.  

Uit de resultaten van de casestudies blijkt dat een aantal kenmerken als zeer bepalend 

worden gezien voor de keuze van het beleidinstrument voor de betreffende case. Ook is gebleken dat 

naast de opgestelde kenmerken in het analysekader nog een belangrijk kenmerk, namelijk de ‘wijze 

van berging’ als gestuurd of natuurlijk, wordt gezien als een bepalend kenmerk voor de keuze van het 

beleidsinstrument.  

 Op basis van de resultaten uit de casestudies kan gesteld worden dat bij alle vier de cases het 

geschikte beleidsinstrument is gehanteerd. Dit geeft een bevestiging van de op voorhand 

geselecteerde succescasussen. Vervolgens kan een vergelijking worden gemaakt met het 

analysekader dat is opgesteld op basis van de theorie en het analysekader dat is beoordeeld door de 

respondenten. Hieruit blijkt dat er grote overeenkomsten tussen de beoordelingen van de kenmerken 

door respondenten als zijnde ‘belangrijk’ voor de keuze van het beleidsinstrument en de 

beoordelingen van de kenmerken op basis van de theorie zijn. Op basis van dit gegeven kan gesteld 

worden dat ‘passendheid’ een verklaring zou kunnen zijn voor een succescase. Er kan dan worden 

gesproken over een geschikt instrument voor een bepaalde situatie. Er is nu dus aanneembaar 

gemaakt dat ‘passendheid’ een voorwaarde is voor succes.  

 De meest ‘passende’ kenmerken zijn vanzelfsprekend de kenmerken die zowel in de theorie 

als door de respondenten zijn beoordeeld als een belangrijk kenmerk voor de keuze van het 

beleidsinstrument. Hieruit volgen de meest ‘passende’ situaties voor de onderzochte 

beleidsinstrumenten, namelijk; Voor het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

bestaat de meest passende situatie uit het optreden van directe schade, lage frequentie van 

overstromen, grondeigenaren van grasland en akkerbouw en een gestuurde vorm van berging. Voor 

het beleidsinstrument ‘eenmalige afkoop van schade’ bestaat de meest passende situatie uit een hoge 

frequentie van overstromen, een duur van enkele dagen, grondeigenaren met grasland en een 

natuurlijke berging. Voor het beleidinstrument ‘beheersovereenkomst’ bestaat de meest passende 

situatie uit een hoge frequentie van overstromen, een duur van enkele dagen, grondeigenaren met 
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grasland, natuurlijke berging en er dient sprake te zijn van onderhoud (door waterbeheerder of 

grondeigenaar) aan het waterbergingsgebied.  

 Om waterbeheerders behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze voor een 

beleidsinstrument voor een bepaalde situatie van waterberging is ten slotte een handleiding opgesteld. 

Deze is terug te vinden in paragraaf 6.2 van dit onderzoek. Het advies luidt dan ook deze handleiding 

in de praktijk te hanteren om op die manier een bewustere keuze te kunnen maken over de inzet van 

beleidinstrumenten voor waterberging.  
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1. INLEIDING 

Dit eerste hoofdstuk van het onderzoek voorziet in een inleidend gedeelte waarin de achtergrond 

en de aanleiding van het onderzoek uiteengezet wordt. Daaropvolgend wordt het probleem 

geschetst. Hierop aansluitend wordt direct een relatie gelegd met de hoofdvraag en de doelstelling 

van dit onderzoek. Op basis van de hoofdvraag zijn vervolgens enkele deelvragen opgesteld waarna 

tot slot een beeld wordt gegeven van hoe het onderzoek gestructureerd is.  

1.1 ACHTERGROND 

Nederlandse water- en ruimteproblematiek 

In Nederland zijn er zowel stedelijke als landelijke problemen te ondervinden wanneer het gaat om 

wateroverlast. Door de extremere neerslagintensiteiten en neerslaghoeveelheden zijn deze problemen 

alleen maar toegenomen. Andere oorzaken die wateroverlast veroorzaken, zijn de toegenomen 

verharde oppervlakken en de verandering van het klimaat, waardoor bijvoorbeeld in het stedelijk 

gebied straten onder water komen te staan.  

Voor het landelijk gebied gelden problemen zoals de stijgende grondwaterstanden en het 

onderlopen van landbouwgronden wat leidt tot economische schade. Ook de daling van de bodem en 

de stijging van de zeespiegel spelen mee in de problematiek (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009). Het blijkt dus dat water steeds meer ruimte nodig 

heeft. De grootschalige wateroverlast in 1993 en in 1995 bevestigt dit en dit heeft ertoe geleid dat 

veel beleidsmakers vinden dat er meer ruimte moet worden geboden aan water. Gilissen & van 

Rijswick (2009) benadrukken daarom dat binnen de gehele ruimtelijke ordening de functie water een 

belangrijk integraal onderdeel moet zijn. 

 Het combineren van functies wordt gezien als een aantrekkelijke manier om deze 

integraliteit in de praktijk toe te passen. Waterfuncties zullen hierdoor ingepast moeten worden in de 

bestaande ruimten die Nederland nog heeft. De opslag van overtollig water is hiervan een belangrijk 

voorbeeld (Huitema, Goosen, Hemert, Bos & Hoekstra, 2003). Zowel in de rijksnota, de ‘Nota 

Ruimte’ (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2006), als in de 

nota ‘Anders omgaan met water’ (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000) worden 

functiecombinaties gestimuleerd, maar helaas blijft de werkelijke realisatie van functiecombinaties 

nog achter bij de verwachtingen (Huitema et al., 2003).  

 Habiforum, het expertisenetwerk voor meervoudig ruimtegebruik, bevestigt de vraag naar 

ruimte. In een uitgave van Habiforum, ‘Meervoudig ruimtegebruik: kansen en belemmeringen’ wordt 

gesteld dat de ruimteclaims zich steeds verder opstapelen en dat hierdoor de druk op de ruimte steeds 

groter wordt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft getracht toekomstscenario`s in kaart te brengen 

wanneer het gaat om ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik. Demografische, sociaal – 

economische, sociaal – culturele, technologische en milieutechnische gegevens vormen hiervoor het 

fundament. Hieruit is gebleken dat de groei van ruimteclaims zal toenemen (Volkers, 2001). Volkers 

(2001, p. 12) bevestigt de toekomstscenario`s van het CPB. Hij omschrijft als volgt: “Alle scenario`s 
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voorzien in een toenemende urbanisatie. Tegelijk zijn forse ruimteclaims te verwachten voor 

waterberging, recreatie en landschappelijke kwaliteit”. Daarnaast zullen ook activiteiten zoals 

natuurontwikkeling en biodiversiteit de vraag naar ruimte vergroten (Volkers, 2001).  

 Het vrijkomen van agrarische gronden is de enige ontwikkeling die op dit moment de claims 

op de ruimte kan opvangen. De oplossing voor het tekort aan ruimten ligt in een efficiënter gebruik 

van de gronden. Meervoudig ruimtegebruik moet hiervoor de oplossing bieden.  

 

Meervoudig ruimtegebruik en water 

Het overheidsbeleid ‘ruimte voor water’ (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000) vormt één van 

de belangrijkste vragers naar ruimte op dit moment. Vanuit het Nationaal Waterplan (Ministerie van 

VROM et al., 2009) wordt daarom ook gesteld dat water de ruimte moet krijgen voordat het zelf die 

ruimte inneemt.  

 Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan de relatie tussen meervoudig ruimtegebruik en 

waterbeheer. Meervoudig ruimtegebruik zou een eenvoudige en betaalbare oplossing zijn om de 

ruimte voor het waterbeleid te vinden. (Goosen, Lasage, Hisschemoller & Grijp, van der, 2002). 

Waterbeheerders die zich bezig houden met meervoudig ruimtegebruik hebben ervaren dat het niet 

alleen een kwestie van techniek en inrichting is. Veelal krijgen zij te maken met agrariërs en burgers 

die bijvoorbeeld belangrijke grond in bezit hebben en beheren. Er wordt daarom gezocht naar vormen 

van samenwerking en contracten die voor meervoudig ruimtegebruik een positieve rol kunnen spelen 

(Hoekstra & Bos, 2003). De Nederlandse planningscultuur heeft hier niet altijd aan meegewerkt. Veel 

planningsinstrumenten waren gebaseerd op een sectorale benadering van de ruimtelijke vraagstukken. 

Hierdoor was een integrale benadering niet goed mogelijk (Van Ark, 2005, in: Van der Heijden & 

Slob, 2005). Ook spelen het grote aantal betrokken actoren en overheden een rol waardoor de 

realisatie van meervoudig ruimtegebruik in relatie tot waterbeheer niet eenvoudig is.  

Waterbeheerders zien waterberging in het landelijke gebied als de vorm van meervoudig 

ruimtegebruik om wateroverlast tegen te gaan. De functie van water moet worden gecombineerd met 

andere functies uit het landelijke gebied. Goosen et al. (2002) zien waterberging als een verweving 

van functies. Verschillende functies in een bepaalde ruimte maken namelijk gebruik van diezelfde 

ruimte en zijn daarom verweven met elkaar. Naast verweving noemen Goosen et al. (2002, p.4) nog 

drie vormen waarin functiecombinaties kunnen voorkomen, namelijk: 

1. Intensivering van het ruimtegebruik.  

Hierbij wordt  intensief gebruik gemaakt van een functie in een ruimte. 

2. Benutten van de derde dimensie 

Hierbij worden functies in een ruimte gestapeld. 

3. Benutten van de vierde dimensie. 

Hierbij verandert de functie van tijd tot tijd in een bepaalde ruimte. 

Deze indeling in mogelijke vormen van meervoudig ruimtegebruik geeft dus aan om wat voor type 

meervoudigheid het gaat. Het intensief gebruiken van de ruimte en het benutten van de derde 

dimensie komt vooral terug in het stedelijk gebied. Verweving en het benutten van de vierde 

dimensie zijn met name terug te vinden in het landelijke gebied.  
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1.2 PROBLEEMSCHETS 

Door de toenemende druk op de schaarser wordende ruimte wordt samenwerking een vereiste om 

meervoudig ruimtegebruik projecten te realiseren. Teisman (2001) ziet dat het ruimtelijke beleid zich 

steeds meer richt op een hoogwaardige ontwikkeling van de ruimte. De hoofddoelstelling van het 

Nationale ruimtelijke beleid, zoals geformuleerd in de Nota Ruimte (Ministerie van VROM, 2006), 

sluit hierop aan. Dit beleid formuleert dat er op een duurzame en efficiënte manier ruimte gecreëerd 

moeten worden voor de verschillende functies die naar ruimte vragen. Daarbij wordt geacht dat er de 

juiste omstandigheden worden gecreëerd voor de toepassing van ontwikkelingsplanologie.  

 Met betrekking tot het waterbeheer zijn de overheden in Nederland akkoord gegaan met het 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2004) en het beleidstuk ‘Waterbeheer 21e eeuw (Unie van 

Waterschappen, 2002) waarin staat aangegeven dat het regionale watersysteem kwantitatief en 

kwalitatief op orde moet worden gebracht. In de deelstroomgebiedsvisies die hiervoor zijn opgesteld 

door provincies en waterschappen ontbreekt het echter aan integraliteit en wordt er in kwantitatieve 

zin vooral gericht op wateroverlast. De aanpak van wateroverlast in de vorm van 

waterbergingsgebieden komt niet van de grond, ofwel het implementeren van de 

deelstroomgebiedsvisies stagneert. Dit wordt veroorzaakt doordat maatregelen en locaties niet 

voldoende gespecificeerd zijn, er onvoldoende financieringsmiddelen ter beschikking zijn, er de 

juiste schadevergoedingsinstrumenten ontbreken en doordat er te weinig rekening gehouden wordt 

met andere functies zoals landbouw en natuur (Franken, Kragt & Kuiper, 2004).  

 Voornamelijk financiële middelen zijn noodzakelijk om waterberging in het landelijke 

gebied te realiseren. De landbouwsector bezit namelijk veel eigendom van gronden die geschikt zijn 

voor waterberging (Priemus, Nijkamp & Dieleman (2000). 

 Overheden willen de inzet van waterberging in het landelijke gebied bevorderen en daarvoor 

is het belangrijk dat zij dit (actief) stimuleren. Met behulp van financiële middelen, door overheden 

financiële beleidsinstrumenten genoemd, zou dit dus bewerkstelligd moeten worden (Kalweit, 2011).  

 In de studie van Hoekstra, Gorter & Boland (2002) is onderzoek gedaan naar financiële 

beleidinstrumenten die ingezet kunnen worden voor waterberging. Voor de keuze van een bepaald 

instrument dient door waterbeheerders rekening gehouden te worden met specifieke omstandigheden 

waarin waterberging plaatsvindt. Hoekstra, Gorter & Boland (2002, p. 6) stellen dat “Met de 

instrumenten, toegesneden op de specifieke situatie, kan het beste resultaat behaald worden”. Uit de 

studies blijkt dat de inzet van sommige beleidinstrumenten wisselende ervaringen opleveren. 

Grondeigenaren en waterbeheerders hebben namelijk andere percepties en doelen ten aanzien van 

waterberging, waardoor de realisatie van waterberging niet gemakkelijker wordt.  

 Ook Hoekstra, Well, van & Bos (2003) hebben een studie uitgevoerd naar financiële 

beleidsinstrumenten voor waterschap Vallei & Eem ten behoeve van de discussie die in het algemeen 

bestuur heerste over het financieel compenseren van schades die ontstaan door waterberging. Uit de 

studie blijkt dat waterbeheerders problemen ondervinden in de afweging van de voor- en nadelen van 

de beschikbare instrumenten. Dit wordt veroorzaakt doordat de instrumenten vanuit twee 

perspectieven aanvaardbaar en wenselijk dienen te zijn, namelijk vanuit de grondeigenaren en vanuit 

het waterschap.  
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Ook andere waterschappen ervaren dat het lastig is om een keuze te maken voor een 

geschikt beleidsinstrument. Zo heeft bij waterschap Regge en Dinkel zelfs een zevenjarig 

onderhandelingproces plaatsgevonden tussen grondeigenaren en waterbeheerders om uiteindelijk tot 

de keuze van het gewenste beleidsinstrument te komen. In de zeven jaar onderhandelen zijn 

verschillende beleidsinstrumenten aangedragen, maar deze werden telkens niet aanvaard en niet 

ingezet (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011).    

 Voor waterschap Groot Salland geldt dat het ook enige tijd heeft gekost om tot een gewenst 

beleidsinstrument te komen voor waterberging. Er zijn zelfs meerdere beleidsinstrumenten 

gehanteerd voor korte periodes die achteraf niet geschikt bleken te zijn voor de situatie van 

waterberging. Uiteindelijk hanteert het waterschap Groot Salland op dit moment een 

beleidsinstrument dat voor zowel grondeigenaren als waterbeheerders als positief wordt ervaren. 

(Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

 Het blijkt dus dat waterberging niet gemakkelijk gerealiseerd wordt. De inzet van financiële 

beleidsinstrumenten moet de realisatie van waterberging bevorderen. Uit de ervaringen van 

waterbeheerders op dat gebied blijkt dat een juiste en effectieve keuze van het beleidsinstrument voor 

een bepaalde situatie van waterberging niet eenvoudig is en daarbij veel tijd in beslag neemt. In dit 

onderzoek zal daarom worden getracht inzicht te verkrijgen in welke beleidinstrumenten er kunnen 

worden ingezet voor bepaalde situaties van waterberging.  

1.3 DOELSTELLING & HOOFDVRAAG 

In de vorige paragraaf is beschreven waarom er onderzoek nodig is naar een juiste en effectieve inzet 

van financiële beleidsinstrumenten waardoor de realisatie van waterberging in het landelijke gebied 

bevorderd kan worden.  

 In dit onderzoek wordt dan ook de nadruk gelegd op de financiële beleidsinstrumenten die 

voor waterbergingsprojecten kunnen worden in gezet. Er zal worden getracht inzicht te krijgen of de 

juiste instrumenten zijn ingezet voor een dergelijk waterbergingsproject. Vervolgens zal getracht 

worden inzichtelijk te krijgen op welke manier waterbeheerders op een zo juiste mogelijke manier 

een keuze kunnen maken voor een beleidsinstrument voor een bepaalde situatie van waterberging. 

Door middel van het opstellen van een handleiding / toetsingskader wordt beoogd een positieve 

bijdrage te leveren aan de realisatie van waterbergingsprojecten in het landelijke gebied. 

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

 

Doelstelling: 

  

 

 

 

 

 

Het opstellen van een handleiding / toetsingskader om waterbeheerders behulpzaam te zijn bij 

het maken van een keuze voor een beleidsinstrument voor waterberging.  
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Hoofdvraag: 

Om de doelstelling van dit onderzoek te behalen, is een hoofdvraag geformuleerd waar verschillende 

deelvragen aan gekoppeld zijn.  

 

 

 

Deelvragen: 

Deelvragen worden opgesteld om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. Zoals aangegeven zal 

er onderzoek worden gedaan naar beleidsinstrumenten die worden ingezet bij waterberging in het 

landelijke gebied. Er zal daarom in eerste instantie inzicht verschaft worden in het concept 

waterberging. Vervolgens zal het concept meervoudig ruimtegebruik diepgaander besproken worden. 

Financiële beleidsinstrumenten voor waterberging zullen aan bod komen wanneer het concept 

waterberging wordt besproken, maar het begrip beleidsinstrument zal apart behandeld worden in het 

theoretisch kader van dit onderzoek. Om te kunnen bepalen of de juiste instrumenten zijn ingezet 

voor een bepaalde situatie wordt gebruik gemaakt van een instrumententheorie. In het algemeen kan 

een instrumententheorie opgevat worden als een geheel van uitspraken over beleidsinstrumenten. Met 

name de kenmerken van de situatie waarin het beleidsinstrument wordt ingezet zijn hiervoor 

belangrijk. Hierop zal dieper worden ingegaan in een volgend hoofdstuk.  

 Om aan de doelstelling van dit onderzoek te voldoen, het opstellen van een toetsingskader / 

handleiding, zal aan de hand van resultaten afkomstig van een viertal casussen in combinatie met 

gegevens uit eerdere hoofdstukken getracht worden een eindconclusie op te stellen die antwoord 

geeft op de hoofdvraag van dit onderzoek 

De deelvragen zijn hieronder gecategoriseerd per onderwerp, namelijk; waterberging, 

meervoudig ruimtegebruik, beleidsinstrumenten en instrumententheorie, casussen en toetsingskader / 

handleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke instrumenten kunnen in welke situaties worden ingezet voor de realisatie van 

waterberging? 

2. Meervoudig ruimtegebruik 

a. Wat houdt het concept meervoudig ruimtegebruik in? 

b. Welke vormen van meervoudig ruimtegebruik zijn te onderscheiden? 

c. Welke vormen van meervoudig ruimtegebruik in relatie tot waterbeheer in Nederland zijn te 

onderscheiden. 

d. Wat is de relatie tussen meervoudig ruimtegebruik en waterberging? 

1. Waterberging 

a. Wat is waterberging? 

b. Welke vormen van waterberging zijn te onderscheiden? 

c. Welke beleidsinstrumenten worden ingezet bij waterbergingsprojecten? 
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1.4 HET ONDERZOEK 

In dit onderzoek zal worden getracht antwoord te geven op de deelvragen waardoor uiteindelijk de 

hoofdvraag moet worden beantwoord. Hiervoor wordt een literatuurstudie uitgevoerd en zal er 

empirisch onderzoek worden verricht.  

 

Literatuurstudie 

In het tweede hoofdstuk zal met name het concept waterberging uiteengezet worden. De manier 

waarop waterberging en waterbergingsgebieden geïnterpreteerd worden, is van belang voor het 

verloop van het onderzoek. Inzicht in welke hoedanigheden waterberging kan voorkomen, welke 

kenmerken van waterberging er te onderscheiden zijn en welke beleidsinstrumenten ten aanzien van 

waterberging te onderscheiden zijn, zijn relevant voor de opbouw van verdere hoofdstukken.  

 Hoofdstuk drie voorziet in het theoretisch kader dat voor dit onderzoek is gehanteerd. In dit 

hoofdstuk worden de theoretische benaderingen en inzichten behandeld die voor dit onderzoek van 

belang zijn. Allereerst zal het concept meervoudig ruimtegebruik behandeld worden en in relatie 

worden gebracht met het onderwerp van dit onderzoek, namelijk waterberging. Ten tweede wordt 

theoretisch inzicht over beleidsinstrumenten verschaft. Er zullen verschillende typen 

beleidsintrumenten worden uitgelicht en vervolgens wordt inzicht verschaft in het doel van bepaalde 

beleidsintrumenten. Op basis van deze inzichten kunnen de beleidsinstrumenten die geschikt zijn 

voor waterberging gepositioneerd worden in dit onderzoek. Om beleidsinstrumenten te kunnen 

beoordelen moet er inzicht verkregen worden in beoordelingscriteria. Daarvoor zal de literatuur over 

beleidsinstrumenten, waaronder enkele instrumententheorieën, bestudeerd worden. Nadat er een 

3. Beleidsinstrumenten & instrumententheorie 

a. Op welke manier kan een beleidsinstrument omschreven worden? 

b. Welke kenmerken van beleidsinstrumenten zijn te onderscheiden? 

c. Wat is de relatie tussen beleidsinstrumenten en waterberging? 

d. Wat houdt de instrumententheorie in? 

e. Wat betekent de instrumententheorie voor het probleem? 

f. Wat is de relatie tussen de instrumententheorie en waterberging? 

4. Casussen 

a. Welke beleidsinstrumenten worden er ingezet bij de betreffende case? 

b. Waarom is dat beleidsinstrument gekozen voor deze case?  

c. Wat zijn de ervaringen met betrekking tot de inzet het beleidsinstrument in deze case? 

d. Wat is bepalend geweest voor de keuze van dat beleidsinstrument in deze case? 

5. Toetsingskader / handleiding 

a. Aan de hand van welke gegevens kan er een toetsingskader worden opgesteld? 
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landelijk gebied (2) 

Literatuurstudie 

Theoretisch kader (3) 
Literatuurstudie 

Methodologie (4) 
Literatuurstudie 

Case studies (5) 
Empirisch onderzoek 

Conclusies (6) 
 

vergelijking is gemaakt van de instrumententheorieën wordt er uiteindelijk voor gekozen om in dit 

onderzoek verder te gaan met de verfijnde instrumentele benadering van Bagchus (1996). Deze 

benadering biedt de meeste aanknopingspunten om een antwoord te geven op de hoofdvraag van dit 

onderzoek. Op basis van deze benadering wordt een analysekader ontwikkeld dat in het empirisch 

onderzoek getoetst zal worden. 

 Hoofdstuk vier zal bestaan uit de methodologie voor dit onderzoek. Hierin worden de 

gehanteerde begrippen uit het theoretische hoofdstuk (nogmaals) gedefinieerd. Vervolgens zal in dit 

hoofdstuk de operationalisering van de begrippen uit de theorie van Bagchus (1996) worden 

uitgevoerd, waarna uiteindelijk het analysekader wordt gepresenteerd. Ook komen de methoden van 

onderzoeken en de technieken voor het verzamelen van data aan de orde. Tot slot zal er een 

verantwoording van de keuze van de te onderzoeken cases plaatsvinden.  

 

Empirisch onderzoek 

Het empirische onderzoek in hoofdstuk vijf zal bestaan uit vier casussen. Aan de hand van de 

casussen wordt gestreefd inzicht te krijgen in waarom een bepaald beleidsinstrument in de 

betreffende case / situatie is ingezet. Het ontwikkelde analysekader, dat bestaat uit een aantal 

condities welke bepalend zijn voor een succesvol instrument in een bepaalde situatie, zal in deze 

casestudies worden getoetst. Het toetsten van het analysekader zal worden uitgevoerd door middel 

van het afnemen van interviews.  

 

Conclusie 

Het laatste hoofdstuk van dit onderzoek, hoofdstuk zes, zal voorzien in een antwoord op de 

hoofdvraag. Op deze manier kan bekeken worden of de doelstelling van het onderzoek is behaald. In 

de conclusie zal een toetsingskader / handleiding voor waterbeheerders worden aangeboden.  

 Om af te sluiten zal er terug worden gekeken op de gebruikte theorie en methodologie van 

het onderzoek in een reflecterende paragraaf van dit hoofdstuk. 

Het onderzoek is hieronder weergegeven in een model, figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Onderzoeksmodel 
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2. WATERBERGING IN HET LANDELIJK GEBIED 

Meervoudig ruimtegebruik in relatie tot waterbeheer in het landelijke gebied is vooral terug te 

vinden in de vorm van het bergen van water op gronden die ook voor een andere functie dienen. In 

het landelijke gebied komt dit veelal neer op het bergen van water op agrarische gronden. Zoals in 

hoofdstuk één al is aangeven, wordt met meervoudig ruimtegebruik in relatie tot waterbeheer dan 

ook waterberging op landbouwgronden bedoeld. In dit hoofdstuk zal een omschrijving worden 

gegeven van het begrip waterberging en in welke hoedanigheden waterberging kan voorkomen. 

Daarna zullen bepaalde eigenschappen van waterberging worden besproken. Tot slot zullen een 

zevental beleidsinstrumenten worden uitgelicht die ingezet kunnen worden voor waterberging.  

2.1 INLEIDING  

Het combineren van het ruimtegebruik is de oplossingsrichting voor de toenemende ruimteclaim van 

water. De opgave ligt er om ruimte te vinden voor water. In de ‘PKB Ruimte voor de Rivier’ 

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005) moet er ruimte worden gevonden op nationaal niveau 

om de vergrote rivierafvoeren op te kunnen vangen. Op regionale basis gaat het voornamelijk om het 

vergroten van het waterbergend vermogen om op die manier het probleem van wateroverlast te 

verminderen. Het bestaande landgebruik zal ruimte moeten bieden om grote hoeveelheden neerslag 

tijdelijk op te kunnen vangen (Hoekstra & Nijburg, 2009). 

 In Nederland is het watersysteem dusdanig ingericht dat wateroverschotten zo snel mogelijk 

worden afgevoerd. De achterliggende gedachte is dat een teveel aan water leidt tot problemen. In de 

hogere delen van ons land vindt de waterafvoer op natuurlijke wijze plaats, maar in de lagere delen is 

dat gereguleerd door middel van bemaling1. Wanneer er een overschot aan neerslag valt, wordt het 

water in eerste instantie geborgen in de bodem en in het watersysteem. Is daar geen capaciteit meer 

voor, dan komt er water boven het maaiveld2 van percelen te staan. Het bergen van water leidt dan tot 

overlast en schade (Hoekstra & Nijburg, 2009).  

2.2 KENMERKEN VAN WATERBERGING 

Hoekstra & Nijburg (2009, p. 92) omschrijven een waterberging als volgt: “Het tijdelijk opslaan van 

water in een gebied”. Op basis van deze definitie zijn vier vormen van waterberging te 

onderscheiden.  

1. Voorraadberging: Er wordt getracht het water zo lang mogelijk vast te houden binnen een 

gebied. Dit is gericht om eventuele tekorten aan water in de zomertijden op te vangen.  

2. Seizoensberging: Er wordt getracht het water zo lang mogelijk vast te houden in de 

wintermaanden om er op die manier gebruik van te kunnen maken in het voorjaar of in de 

zomer. 

                                                           
1 Bemalen is het beheren van het oppervlakte – en grondwater peil. Het gebruik van pompen of een ‘gemaal’ maakt het mogelijk het water in 

een gebied te reguleren.  

2 Het maaiveld wordt gezien als het grondoppervlak. De hoogte van het maaiveld wordt vaak gemeten ten opzichte van het nul – niveau, het 

N.A.P.  
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3. Piekberging: Het tijdelijk bergen van water om wateroverlast elders te voorkomen.  

4. Calamiteitenberging: Het bergen van water uit een hoofdsysteem om gevaarlijke 

waterstanden te voorkomen. 

Voorraadberging en seizoensberging komen voornamelijk voor in combinatie met natuurgebieden. 

Piekberging komt regelmatig voor in regionale systemen. Water wordt dan voornamelijk geborgen op 

laaggelegen gronden in beekdalen. Dit heeft vaak nadelige gevolgen voor het grondgebruik.  

 In dit onderzoek zal de aandacht uitgaan naar het bergen van water in de vorm van 

piekberging op landbouwpercelen. Doordat landbouwpercelen inunderen3 boven het maaiveld, 

ontstaat er schade aan de percelen en aan het grondgebruik (Hoekstra, Well, van & Bos, 2003). 

2.2.1 SCHADE EN KOSTENPOSTEN 

In een studie ‘boeren met water’ (Hoekstra, Gorter & Boland, 2002) is onderzoek gedaan naar de 

gevolgen van waterberging in samenwerking en overleg met boeren. Op basis van dit onderzoek met 

grondeigenaren en grondgebruikers kan er onderscheid worden gemaakt in drie typen schade, 

namelijk; directe schade effecten, indirecte schade effecten en waardedaling (Hoekstra, Gorter & 

Boland, 2002). Bij directe effecten moet gedacht worden aan bijvoorbeeld afname van de melkgift, 

afname ruwvoer, afname kwaliteit van het gras of oogstproduct, hoeveelheid aan oogstproduct, 

schade aan stallen en inrichting. Bij indirecte effecten wordt gesproken over de toenamen van 

veeziekten, plantenziekten en structuurschade. Directe- en indirecte schade worden door Hoekstra, 

Well, van & Bos (2003) benoemd als ‘actuele schade’. Een lagere gebruikswaarde van de grond en 

de toename van de vervuilingklasse door slib zijn voorbeelden van waardedaling (Hoekstra, Gorter & 

Boland, 2002). Hoekstra, Well, van & Bos (2003) benoemen deze waardaling van de grond als 

aanwijzingsschade. In dit geval is er sprake van een planologische aanwijzing tot 

waterbergingsgebied. Zie bijlage A voor een volledig overzicht van effecten en gevolgen.  

De functie van het bergen van water kan eisen stellen aan het gebruik van de locatie waar 

berging is voorzien. Bebouwing van en grondwerkzaamheden op een perceel aangewezen voor 

waterberging, mogen zodanig plaatsvinden dat deze de functie van bergen niet in de weg staan. 

Andersom mag de berging van water niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering van nu en in de 

toekomst. Dit betekent dat de grootte van het bedrijf, de verkavelingsituatie en eventuele 

vergoedingen na berging dusdanig van aard moeten zijn, dat deze situatie gehandhaafd blijft. 

Hiernaast wordt nog gekeken naar de aanwezige natuur- en landschapswaarden, welke beide geen 

blijvende schade mogen ondervinden van de bergingsfunctie (Terwan, 2006).  

Ook Terwan (2006) heeft in zijn verkenning naar piekberging van water op landbouwgrond 

een overzicht gemaakt van ‘mogelijke’ kostenposten bij waterberging. Het onderscheid dat Terwan 

(2006) maakt in kostenposten bij waterberging is als volgt en is vergelijkbaar met het onderscheid dat 

Hoekstra, van Well & Bos (2003) eerder maakten, zie tabel 1.  

 

 

 

                                                           
3 Het onder water laten lopen van (landbouw) percelen. 
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Tabel 1: Onderscheid in kostenposten waterberging 

Onderscheid in kostenposten waterberging 

Hoekstra, van Well & Bos (2003) Terwan (2006) 

Aanwijzingsschade 

Waardevermindering 

Kosten die gepaard gaan met de inrichting als 

bergingsgebied 

Onderhoud van de bergingsvoorzieningen 

Eventuele ‘planschade’ of ‘ toekomstschade’ 

Directe schade Directe kosten van waterberging 

Indirecte schade Indirecte kosten van waterberging 

 

Terwan (2006) maakt onderscheid in waardevermindering, kosten voor inrichting, kosten voor 

onderhoud en eventuele planschade of toekomstschade. Deze vier posten worden door Hoekstra, van 

Well & Bos (2003) onder aanwijzingsschade geschaard. Voor directe- en indirecte schade bestaan er 

geen verschillen in opvatting.  

 De zes kostenposten, zoals aangedragen door Terwan (2006), zullen vergoed moeten 

worden. Het waterschap wordt hiervoor op bijna alle punten verantwoordelijk gesteld. Alle posten, 

behalve de inrichtingskosten van de berging vormen een onderdeel van een eventuele overeenkomst 

die wordt opgesteld. De inrichtingskosten worden namelijk rechtstreeks betaald door het waterschap. 

Wanneer er sprake is van ontwikkelingsschade in de vorm van planschade, komt dit voor rekening 

van de gemeente.  

 

Waardevermindering 

Wanneer gesproken wordt over waardevermindering, dan blijft in principe de daadwerkelijke of 

economische waarde van de grond in stand. De vermindering van waarde is terug te vinden in de 

zogenoemde ‘beleggingswaarde’ van de grond. Voor een groot deel bestaat dit uit ‘imagoschade’ 

(Terwan, 2006).  

 

Planschade en / of toekomstschade 

Wanneer er sprake is van het vastleggen van een waterbergingsgebied op planologische wijze, dus in 

het bestemmingsplan, kan er sprake zijn van ‘planschade’. Of er daadwerkelijk sprake is van 

planschade hangt af van de functies die planologisch in het gebied zijn toegekend en in welke mate 

dit belemmeringen met zich meebrengt, waardoor economische schade kan ontstaan.  

Ook wanneer de bergingsfunctie niet planologisch wordt vastgelegd, kunnen er gevolgen ontstaan 

voor bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden of flexibiliteit van bedrijven. In dit geval is er sprake 

van ‘toekomstschade’ (Terwan, 2006). Doordat het lastig vast te stellen is wanneer er sprake is van 

planschade of toekomstschade, moet dit in veel gevallen door middel van deskundig advies of een 

proefproces worden bepaald (Hoekstra & Bos, 2003).  
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Inrichtingskosten 

De maatregelen die genomen moeten worden om een bergingsgebied in te richten, komen veelal neer 

op het afgraven van de percelen. De kosten die hieruit voortkomen zijn het grondverzet, vernatting 

van het perceel en extra productiekosten vanwege de vernatting. Vervolgens moet er worden 

geïnvesteerd in de voorzieningen om te kunnen bergen. Hierbij moet worden gedacht aan dijkjes, in- 

en uitlaatvoorzieningen, extra sloten, pompen etc. (Terwan, 2006).  

 

Onderhoud van bergingsvoorzieningen 

De invulling van de overeenkomst of het in te zetten beleidsinstrument bepaalt of een agrariër het 

onderhoud van het waterbergingsgebied op zich neemt of niet. Neemt een agrariër het onderhoud op 

zich, dan kunnen de kosten die worden gemaakt worden opgenomen in de overeenkomst.  

 

Directe kosten / effecten waterberging 

Een overzicht van deze kosten en effecten is opgenomen in bijlage A. Bij deze posten moet rekening 

worden gehouden met de bedrijfstechnische- en bedrijfseconomische situatie van het bedrijf. Het 

geeft nogal een aanzienlijk verschil wanneer een bedrijf een groot of een klein deel van het eigendom 

in het waterbergingsgebied heeft liggen. De systematiek van vergoeden zal hier rekening mee moeten 

houden.  

 

Indirecte kosten / effecten waterberging 

Deze effecten wordt ook wel vervolgschade genoemd. Een overzicht van deze effecten is  

opgenomen in bijlage A.  

2.2.2 MATE VAN OVERSTROMEN 

Omdat nog niet geheel duidelijk is hoe vaak een bergingsgebied zal overstromen, wordt in veel 

gevallen de normering uit het Nationaal Bestuursakkoord Water, artikel 13, aangehouden (NBW, 

2004), zie tabel 2.  
Tabel 2: Geaccepteerde mate van inunderen (Bron: NBW, 2004) 

Frequentie van inunderen en geaccepteerde overschrijding van de frequentie 

Functie / Grondgebruik Frequentie inundatie Criterium voor het maaiveld* 

Grasland 1 / 10 jaar 5 % 

Akkerbouw 1 / 25 jaar 1 % 

Tuinbouw 1 / 50 jaar 1 % 

Stedelijk gebied 1 / 100 jaar 0 % 
*Acceptatie van vaker inunderen in percentages land dan de norm aangeeft 

 

Voor vergoedingen op grasland geldt nu dat de laagste 5% van het grasland wordt gezien als de te 

accepteren wateroverlast en zal dus niet worden uitbetaald. Waterberging kan jaarlijks voorkomen, 

maar kan ook dusdanig van aard zijn dat er maar een overstroming van eens in de honderd jaar 

plaatsvindt.  
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 Naast de frequentie van overstromen is ook de duur van overstromen een bepalende factor 

voor de schades en kosten die optreden. Piekberging is als het ware het bergen van de ergste pieken. 

In veel gevallen staan de landbouwpercelen daarom maar enkele dagen onder water, maar het kan 

voorkomen dat dit enkele weken betreft (Hoekstra & Nijburg, 2009).  

 In het regenseizoen is er sprake van de meeste wateroverlast. Piekberging komt dan ook in 

veel gevallen voor in de winterperioden. Tegenwoordig komt er ook in de zomerperioden hevige 

neerslag voor. Het bergen van water in de winter of in de zomer maakt verschil in schade en kosten. 

Dit heeft te maken met het feit dat in de zomermaanden het groeiseizoen van gewassen is 

aangebroken. In de wintermaanden speelt de aanwezigheid van gewassen in veel mindere mate een 

rol van betekenis (Hoekstra en Nijburg, 2009).  

2.3 BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR WATERBERGING 

Voor het maken van afspraken met betrekking tot schade voortkomend uit waterberging zijn een 

aantal instrumenten te benoemen (Hoekstra, Well, van, Bos, 2003; Hoekstra & Nijburg, 2009; 

Bommel et al., 2002).  
       Tabel 3: Beleidsinstrumenten voor waterberging 

Overzicht van beleidsinstrumenten voor waterberging 

1. Aankoop van de grond 

2. Schadevergoeding op basis van taxatie 

3. Eenmalig afkoop van schade 

4. Beheersovereenkomst 

5. Differentiatie van waterschapslasten 

6. Grondbank en grondmobiliteit 

7. Waterschade verzekering 

 

Het eerste genoemde beleidsinstrument dat voor waterberging ingezet kan worden is de ‘aankoop van 

de grond’. Wanneer dit beleidsinstrument ingezet wordt door waterbeheerders, raakt de betreffende 

grond in eigendom van de waterbeheerder. Het is dan niet meer noodzakelijk om schade en kosten te 

vergoeden, waardoor de andere zes genoemde beleidsinstrumenten niet ingezet hoeven te worden. 

 Achtereenvolgens vormen de instrumenten ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ en 

‘waterschadeverzekeringen’, vergoedingen voor actuele schade, ‘eenmalig afkoop’ en de ‘grondbank 

en grondmobiliteit’ vergoedingen van aanwijzingsschade en ‘beheersovereenkomsten’ en 

‘differentiatie van de waterschapslasten’ kunnen worden gezien als beloningen voor diensten.  

 In het rapport ‘instrumenten voor waterberging’ (Hoekstra, Well, van & Bos, 2003) wordt 

een afweging gemaakt van bovenstaande instrumenten waarbij wordt gekeken naar kansrijke en 

kansloze instrumenten om in te zetten voor waterberging. De voor- en nadelen voor zowel 

waterbeheerders als grondeigenaren zijn hiervoor geanalyseerd en dit heeft geleid tot een overzicht 

van voor- en nadelen welke volledig zijn terug te vinden in bijlage B. Uit de analyse kan worden 

geconcludeerd dat een viertal instrumenten als kansrijk gezien worden voor het maken van afspraken 

omtrent waterberging en het verhalen van schade. Deze beleidsinstrumenten worden in de praktijk 
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ook het meeste toegepast en zullen dan ook in dit onderzoek als belangrijkste instrumenten voor 

waterberging bezien worden. Het betreft hier de instrumenten ‘aankoop van grond’, 

‘schadevergoedingen’, ‘eenmalige afkoop van schade’ en ‘beheersovereenkomst’.  

Voor de instrumenten die niet snel in aanmerking komen voor waterberging geldt het 

volgende: Voor de ‘differentiatie van de waterschapslasten’ geldt dat deze juridisch onhaalbaar wordt 

geacht. “Het tast de beginselen van het financieringsstelsel van het waterschap aan”. (Hoekstra, 

Well, van & Bos, 2003, p. 17). Het financieringstelsel wordt aangetast vanwege het feit dat de 

financiële gevolgen van waterberging worden gecompenseerd met lagere belastingtarieven. Daarnaast 

biedt dit instrument niet genoeg compensatie voor schades aan de grondeigenaren. Het volgende 

instrument, het inzetten van de ‘grondbank en de grondmobiliteit’ valt af vanwege de goede werking 

op lokale schaal maar niet op regionale schaal. Tegenwoordig zijn de waterbergingsgebieden 

dusdanig van omvang en ook frequenter nodig, dat waterschappen het niet wenselijk achten zich op 

de grondmarkt te gaan profileren. Waterschappen zouden dan de actieve partij worden op de 

grondmarkt, wat financiële risico`s met zich meebrengt. Het derde en laatste instrument dat niet in 

aanmerking komt is de ‘waterschadeverzekering’. Dit instrument wordt simpelweg niet gehanteerd 

vanwege de beperkte mogelijkheden die voorhanden zijn om dit op regionale schaal toe te passen. De 

hoge uitvoeringskosten zoals het opstellen van het premiestelsel en de taxaties vormen een 

belemmering. Daarnaast is er geen praktijkervaring van ‘waterschadeverzekering’ op regionale 

schaal, waardoor een initiatief uit blijft. (Hoekstra, Well, van, Bos, 2003). 

Onderstaande figuur, figuur 2, geeft een overzicht van instrumenten die een waterbeheerder 

kan inzetten om waterberging te realiseren. Allereerst kan een waterbeheerder beslissen op welke 

manier zij te werk wil gaan. Dit kan in principe op drie manieren, waarbij één optie leidt tot meerdere 

instrumenten die onderverdeeld worden in typen compensaties. Vervolgens is daaronder de verdeling 

naar typen instrumenten te vinden. De gekleurde instrumenten, oranje, worden zoals aangegeven 

diepgaander behandeld in dit onderzoek. 

De drie instrumenten die in het vervolg behandeld zullen worden, verschillen op basis van 

de indeling naar soorten vergoeding. ‘Schadevergoeding op basis van taxatie’, ‘eenmalige afkoop van 

schade’ en ‘beheersovereenkomsten’ zijn respectievelijk in te delen in actuele schadevergoeding, 

vergoeding voor aanwijzing en als beloning voor diensten (Hoekstra, Well, van, Bos, 2003). 
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De aankoop van gronden past niet binnen de indeling van vergoedingen naar actuele schade, 

vergoedingen voor aanwijzing of als beloning voor een dienst. De beslissing of er grond aangekocht 

gaat worden, bepaalt als het ware of er een keuze gemaakt dient te worden tussen een 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’, ‘eenmalige afkoop van schade’ of een 

‘beheersovereenkomst’. Wanneer er dus geen gebruik wordt gemaakt van aankoop van gronden 

kunnen laatstgenoemde instrumenten worden ingezet. Om deze reden zal in dit onderzoek dan ook 

geen aandacht besteed worden aan de aankoop van gronden.  

2.3.1 SCHADEVERGOEDING OP BASIS VAN TAXATIE 

Door het toepassen van waterberging op agrarische gronden kan schade ontstaan aan de productie en 

aan de kwaliteit van de gronden. In de Waterwet 2009, Artikel 7.14, bijlage C, staat aangegeven dat 

iedereen recht heeft op een vergoedingsregeling wanneer er sprake is van (geleden) schade als gevolg 

van rechtmatige uitvoering van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer. Artikel 

Figuur 2: Overzicht instrumenten voor een waterbeheerder 
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7.15 gaat specifiek in op de schade die verband houdt met een overstroming of het vergroten van de 

bergingscapaciteit van watersystemen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Het waterschap 

dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer is dus ook verantwoordelijk voor een 

vergoedingsregeling. Aan de hand van schadevergoedingen wordt voor een deel de opgelopen schade 

vergoed. Van een volledige schadevergoeding is vaak geen sprake, vanwege het feit dat 

waterbeheerders een zorgplicht hebben om wateroverlast tot een bepaald niveau te voorkomen. 

Daarbij komt nog kijken dat het niet altijd geheel duidelijk is wat nu de precieze vergoeding dient te 

zijn. (Bommel et al., 2002).  

 ‘Schadevergoedingen op basis van taxatie’ worden altijd achteraf uitgekeerd, pas wanneer 

waterberging heeft plaatsgevonden. Gespecialiseerde schade experts worden ingezet om de actuele 

schades te taxeren (Hoekstra & Nijburg, 2009). 

 

Praktijkervaringen 

De Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) is in Nederland van 

toepassing. Via deze wet is geregeld dat er onder andere tegemoet gekomen wordt wanneer er sprake 

is van wateroverlast door toedoen van een overstroming van zoet water. Artikel 1b 1e lid uit de WTS 

bepaalt in dit geval dat het moet gaan om hoge waterstanden, welke veroorzaakt zijn door een 

rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van 1 op 50 per jaar, voor zover het gaat om 

het gedeelte van de Maas waar geen gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn. Vervolgens 

geeft het 2e lid aan dat er sprake moet zijn van het buiten de oevers treden van anderen wateren 

binnen Nederland waar geen primaire of andere gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn. 

Bijlage D voorziet in artikel 1 WTS (WTS, 1998). 

 Niet alleen overstromingen veroorzaken schade; ook neerslag kan de oorzaak zijn. De WTS 

voorziet ook in het tegemoetkomen van die schade.  In het najaar van 1998 was dit het geval. Boeren 

kregen hier de oogstschade en waterschade gedeeltelijk vergoed. Het is duidelijk dat de WTS in dit 

geval een tegemoetkoming regelt en geen volledige schadevergoeding. Dit komt omdat de indirecte 

effecten en vervolgschades niet worden vergoed. Veel recente WTS uitkeringen hebben in de praktijk 

tot onvrede bij de boeren geleid. Veelal duurde de uitbetaling te lang en was er onenigheid over de 

taxaties.  
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Schadevergoeding waterberging Noord-Nederland 
Vanuit de Stuurgroep water 2000+ is onderzoek gedaan naar concrete maatregelen tegen 
wateroverlast in de provincies Groningen en Drenthe. Dit naar aanleiding van extreem 
hoog water door de hevige neerslag in 1998. Het uiteindelijke advies van de stuurgroep is 
het inrichten van een aantal waterbergingsgebieden en het verhogen van belangrijke 
kades.  
 Hieruit voorkomend hebben de eerder genoemde provincies in samenwerking met 
de provincies Friesland en Overijssel, en de betrokken waterschappen uit deze regio een 
gezamenlijke Schadevergoeding waterberging Noord-Nederland opgesteld. Het meeste 
belangrijkste punt uit deze regeling is dat de schade die ontstaat uit gecontroleerde 
overstromingen, volledig wordt vergoed. Er wordt geen schade uitgekeerd wanneer 
natuur met waterberging wordt gecombineerd en wanneer er geen bewoning of 
agrarische activiteiten in het gebied aanwezig zijn.  
 In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen planschade en 
schaduwschade. Schaduwschade wordt in principe niet uitgekeerd. In dit geval zou er, 
vóórdat het waterbergingsgebied wordt vastgelegd in het bestemmingsplan, al sprake 
kunnen zijn van schade. Op het moment dat een gebied wordt aangewezen als 
waterbergingsgebied in het bestemmingsplan kan er gesproken worden over planschade. 
Echter zijn veel gemeenten het niet eens met de uitkering van deze schadepost. Dit komt 
doordat de aanwijzing van zo`n gebied toevalligerwijs in de betreffende gemeente 
terechtkomt. Na overleg is besloten de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de 
verzoeker, in dit geval dus het waterschap.     
 (Hoekstra & Bos, 2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 EENMALIGE AFKOOP VAN SCHADE  

Bij ‘eenmalige afkoop van schade’ wordt rekening gehouden met de directe effecten, de indirecte 

effecten en de daling in waarde van de grond. Hier wordt een vergoeding voor berekend. Dit in 

tegenstelling tot de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ die achteraf wordt berekend. Vanuit 

gezamenlijke onderhandelingen tussen vrager van de grond en de eigenaar van de grond wordt de 

hoogte van de vergoeding bepaald (Bommel et al., 2002). Veelal is de reden dat gebruik wordt 

gemaakt van deze regeling het gevolg van de aanwijzing van het waterbergingsgebied. Dit leidt tot 

waardedalingen van de grond en ontroerend goed (Hoekstra & Nijburg, 2003). In het contract dat 

wordt opgesteld moet aangegeven worden voor welke periode de afkoopsom van toepassing is 

(Hoekstra, Well, van & Bos, 2003).  

 

Praktijkervaringen 

Het maken van afspraken tussen grondeigenaren en waterbeheerders over een afkoopsom van de 

schade die ontstaat door het aanwijzen van een waterbergingsgebied is nog maar beperkt in 

Nederland toegepast. Veelal heeft dit te maken met de lange onderhandelingen die plaatsvinden. 

Grondeigenaren en waterbeheerders onderhandelen dan over een afkoopsom voor de lagere 

gebruikswaarde van de grond. Afhankelijk van de frequentie waarmee het land inundeert, wordt de 

hoogte van de som bepaald. Waterschappen kunnen op basis van waterstanden en maaiveldhoogten 

Figuur 3: Praktijkvoorbeeld schadevergoeding 
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Eenmalig afkoop van schade bij Valleikanaal Vallei en Eem 
In dit praktijkvoorbeeld heeft het waterschap Vallei en Eem een regeling getroffen met 
grondeigenaren nabij het Valleikanaal. Deze schaderegeling is van toepassing op 675 
hectare aan gronden die regelmatig onder water stromen.  
 Voor alle gronden die meer dan eens in de honderd jaar of vaker inunderen, 
wordt een vooraf berekende schadevergoeding opgesteld. Het vaststellen van de 
schadevergoeding gebeurt op basis van de agrarische marktwaarde, welke elke vijf jaar 
wordt herzien. 
 De regeling bestaat uit een jaarlijkse vergoeding welke betrekking heeft op de 
schade aan gewassen en een eenmalige afkoop van de waardedaling van de grond. Op 
basis van de kans van inunderen is een differentiatie gemaakt in vergoedingen. De 
overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van 30 jaar (Hoekstra & Nijburg, 
2009). 

 
 

de kans en de frequentie berekenen waarmee percelen zullen onderlopen. Van daaruit kunnen dan 

schadecategorieën worden afgesproken.  

 Een bekend voorbeeld is het Valleikanaal bij waterschap Vallei en Eem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 BEHEERSOVEREENKOMST  

Waterbeheerders en grondeigenaren kunnen beheersovereenkomsten sluiten. Beheersovereenkomsten 

worden ook wel gezien als ‘blauwe diensten’. In veel gevallen hebben deze overeenkomsten 

betrekking op de waterkwaliteitsdoelstellingen vanwege het feit deze continu worden geleverd. 

Beheersovereenkomsten voor blauwe diensten zijn te vergelijken met de natuurbeheerpakketten van 

het Programma Beheer. Hierop aanvullend zijn dan ‘waterpakketten’ die het concept voor water en 

landbouw invullen.  

 Bij beheersovereenkomsten blijft de grondeigenaar de zeggenschap over de grond behouden. 

De waterbeheerders krijgen dan het recht op medegebruik in de vorm van waterberging. De 

planologische aanduiding van de grond blijft agrarisch, waarbij een nevenbestemming water wordt 

opgenomen (Bommel et al., 2003).  

 Wanneer waterberging kan optreden, van welke hoeveelheden sprake kan zijn en voor welke 

tijd waterberging kan voorkomen, moet in de beheersovereenkomst worden vastgelegd. Daarnaast 

kunnen specifieke voorwaarden en vergoedingen worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van de 

situatie (Hoekstra & Nijburg, 2009).  

 

Praktijkervaringen 

Een aanbeveling uit de praktijk is het laten regelen van beheersovereenkomsten tussen partijen door 

een intermediaire instantie. Vooral in het Agrarisch Natuurbeheer zijn de ervaringen goed. De 

programma`s die agrarische natuurverenigingen gebruiken kunnen worden uitgebreid met een water 

gedeelte. Het waterschap voorziet in financiële middelen door het storten in een regionaal fonds en de 

handhaving van de afspraken wordt door de agrarische natuurverenigingen uitgevoerd (Hoekstra, 

Gorter & Boland, 2002). 

Figuur 4: Praktijkvoorbeeld afkoop van schade 
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 In het agrarische natuurbeheer zijn beheersovereenkomsten de afgelopen jaren flink 

toegenomen. De vergoedingen zijn hier gekoppeld aan duidelijke meetbare prestaties. De agrariër kan 

uit de samengestelde pakketten die worden aangeboden kiezen welke het beste is voor zijn bedrijf. 

Echter de pakketten waterbeheer komen nog steeds niet van de grond. De Agrarische 

Natuurvereniging in Noord-Holland heeft studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 

waterbeheerpakketten, maar dit heeft nog niet tot veel animo geleid. Dit is vooral te danken aan de 

discussie die wordt gevoerd omtrent waterbeheer en peilbeheer (Hoekstra, Well, van & Bos, 2003).  

2.4 CONCLUSIE 

Via dit hoofdstuk zijn een drietal beleidsinstrumenten onder de loep genomen die bij kunnen dragen 

aan de realisatie van waterbergingsgebieden op agrarische gronden.  

Kiezen waterbeheerders voor het aankopen van grond, dan hoeft er geen keuze gemaakt te 

worden tussen de beschikbare beleidsinstrumenten voor waterberging. De gewenste 

eigendomssituatie is dan bereikt. Wanneer er niet wordt aangekocht dient er dus wel een keuze te 

worden gemaakt uit de beleidsinstrumenten voor waterberging. Voor elke specifieke situatie van 

waterberging wordt geacht het beste resultaat te bereiken. Het is dus noodzakelijk om het meest 

geschikte beleidsinstrument in te zetten voor de betreffende specifieke situatie. 

Het drietal beleidsinstrumenten, welke in het vervolg van dit onderzoek worden besproken, 

hebben betrekking op de realisatie van waterberging in de vorm van piekberging. Kenmerkend voor 

piekberging is dat het eens per jaar kan voorkomen, maar ook eens in de honderd jaar. Daarnaast gaat 

men er vanuit dat er voor enkele dagen water geborgen hoeft te worden. Afhankelijk van de 

hoeveelheid water kan dit ook enkele weken zijn. Gebieden die worden aangewezen voor 

piekberging zijn veelal agrarisch van aard. Agrarische functies moeten in dit geval met de functie 

water worden gecombineerd. De schades en kosten die ontstaan, moeten worden vergoed. De 

beleidsinstrumenten ‘schadevergoeding op basis van taxatie, ‘eenmalige afkoop van schade’ en 

‘beheersovereenkomst’ worden hiervoor als meest geschikt gezien.  
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3. THEORETISCH KADER 

Dit theoretische hoofdstuk is geschreven om uiteindelijk tot een analysekader te komen voor het 

empirische onderzoek. Allereerst zullen de theoretische invalshoeken van het concept meervoudig 

ruimtegebruik worden besproken en vervolgens zal de theorie over beleidsinstrumenten worden 

behandeld. Daarna volgt een vergelijking van een drietal instrumententheorieën. Op basis van de 

vergelijking wordt een keuze gemaakt op welke wijze het analysekader ingevuld zal worden.  

3.1 MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK 

Zoals al eerder in hoofdstuk één is belicht, heeft Habiforum veel kennis en informatie geleverd op het 

gebied van meervoudig ruimtegebruik. De organisatie is dan ook nauw bij de ontwikkeling van het 

concept betrokken geweest en heeft als belangrijkste taak het voorkomen van ruimteverspilling. In 

veel ruimtelijke plannen, zoals de 5e Nota Ruimtelijke ordening (VROM, 2001), Nota Ruimte 

(VROM, 2006), Waterhuishoudingplan 21e eeuw (V & W, 2000) en het Nationaal Waterplan 

(VROM, 2009) is dit concept opgenomen. Vooral in provinciale- en gemeentelijke plannen wordt 

meervoudig ruimtegebruik dan ook gezien als het doel van ruimtelijk beleid (Ark, van,  2005, p. 17).  

 Iedere provincie of gemeente geeft een eigen invulling aan het concept; veelal komen deze 

invullingen grotendeels overeen. Meervoudig ruimtegebruik is daarom geen begrip dat volledig 

inzichtelijk is (Hoekstra, Sijmons & Feddes, 2001). Ruimtegebruik als zodanig zal daarom eerst 

besproken worden.  

 Harts, Maat & Zeijlmans van Emmichoven (1999) maken onderscheid in functioneel 

ruimtegebruik en morfologisch ruimtegebruik. Doordat mensen activiteiten willen uitvoeren, maken 

zij gebruik van de ruimte, waardoor zichtbare objecten ontstaan. De activiteiten van mensen zoals: 

werken, wonen, recreëren en verplaatsen worden als functioneel ruimtegebruik gezien. De objecten in 

deze ruimte die worden gebruikt door de activiteiten worden gezien als morfologisch ruimtegebruik. 

Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, parken en infrastructuur. In veel gevallen is er sprake van een 

relatie tussen functioneel- en morfologisch ruimtegebruik. Namelijk de ruimte waarin de activiteiten  

zich voordoen, is ook als zodanig ingericht (Harts, et al., 1999).  

 Meervoudigheid wordt niet alleen door de verhouding tussen functies bepaald, maar ook 

door het aantal functies, ofwel ‘verscheidenheid’ (Harts, et al., 1999, p. 9). Een landelijk gebied 

waarin natuur, landbouw en recreatie voorkomt is verscheidender dan een landelijk gebied dat alleen 

voor landbouw wordt gebruikt. De keuze van het aantal functies bepaalt voor een groot deel het 

gebruik van de ruimte. In de literatuur over stedelijk ruimtegebruik wordt veelal een verdeling van 

functies gemaakt naar wonen, werken, winkels en voorzieningen. Voor het landelijk gebied gebruikt 

Harts (et al., 1999, p. 12) de omschrijving van Van den Berg (et al., 1996). Van den Berg (et al., 

1996) ziet het stedelijk gebied als een aaneengesloten vorm van bebouwing van woongebieden en 

bedrijventerreinen. Andere vormen van het gebruik van ruimte, zoals intensieve recreatie, 

begraafplaatsen, vuilstortplaatsen, worden ook hiertoe gerekend, mits ze zijn opgenomen in de 

aaneengesloten vormen van bebouwing. Het landelijke gebied vormt dan de ruimte daarbuiten en 

wordt voor een groot deel gezien met functies als land- en tuinbouw, visserij, natuurgebieden en 
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extensieve recreatie. Bij een verdere verdeling in subfuncties kan er van meervoudig ruimtegebruik 

worden gesproken. 

Het concept meervoudig ruimtegebruik wordt in de literatuur op verschillende wijzen 

omschreven. Een nietszeggende definitie is die van Van Assche (2003, p. 14): “Meervoudig 

ruimtegebruik is gebruik van de ruimte op een meervoudige manier”. Op deze wijze kan hij elk 

begrip – gebruik, ruimte en meervoudig - in de definitie apart beschrijven. Vervolgens formuleert 

Van Assche (2003, p. 14) nogmaals het concept, namelijk: “Het combineren van verschillende 

functies in eenzelfde gebied, met gebied als een vlak op een kaart in een beleidsdocument”. De in dit 

onderzoek gehanteerde definitie van meervoudig ruimtegebruik komt hiermee overeen. Goosen, 

Lasage, Hisschemoller & Grijp, van der (2002, p.4), omschrijven het concept als volgt: “Het 

combineren van meerdere functies in een bepaalde ruimte”. Deze definitie heeft een direct verband 

met waterberging in het landelijk gebied. Om water te kunnen bergen moet er ruimte beschikbaar 

zijn. Voornamelijk landbouwpercelen voorzien in die ruimte. De landbouwpercelen worden in het 

geval van waterberging niet alleen meer gebruikt voor agrarische activiteiten, maar ook voor de 

functie water. De functies landbouw en water worden in dit geval gecombineerd in een bepaald 

ruimte. 

Voorafgaand aan het denken in combineren van functies werd er, voornamelijk in het 

waterbeheer, vooral op het scheiden van functies ingezet. Water werd nauwgezet gescheiden van het 

land, waardoor er aparte systemen en regulering ontstonden (Goosen et al., 2002). Meervoudig 

ruimtegebruik vanuit het zoeken naar ruimte voor water is daarom ook geen doel, maar een middel 

om de schaarse ruimte in combinatie met water op te vangen. Tevens wordt hierdoor de kwaliteit van 

deze ruimten verbeterd of versterkt (Slootweg, 2002).  

 Lagendijk & der Nederlanden (2001, p. 9) beschrijven meervoudig ruimtegebruik als een 

concept dat uitgaat van de veronderstelling dat er door het stapelen van functies een duurzamere en 

veiligere ruimte wordt ingericht en gebruikt. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer kwaliteit vanwege 

de grotere samenhang in het gebruik. Dit sluit aan op de doelstelling van meer veiligheid bij hoog 

water waarbij meervoudig ruimtegebruik als één van de middelen is om dit bereiken.  

Verweving van functies is de meest voorkomende vorm van functiecombinaties in het 

landelijke gebied. De andere vormen, intensivering, derde dimensie en vierde dimensie zijn vaker 

terug te vinden wanneer er gesproken wordt over urbane en industriële functiecombinaties, zoals 

bedrijventerreinen en woninghuisvesting. In relatie tot het waterbeheer komt de vierde dimensie, 

vaak ook aangeduid in het veranderen van functies in de tijd, vaker voor. Hier wordt gedoeld op het 

volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimte door meerdere functies. De uiterwaarden zijn hiervan het 

meest voor de hand liggende voorbeeld. In het voorjaar vervult het bij hoog water een watervoerende 

functie en voor de rest van het jaar is het veelal in gebruik als landbouwgebied (Lagendijk & 

Nederlanden, der, 2001).  
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3.2 BELEIDSINSTRUMENTEN 

In 1976 omschreef de Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse (COBA) een 

beleidsinstrument als “een middel waarmee beleidsvoerders processen trachten te beïnvloeden 

teneinde een gewenste situatie te bereiken” (Jong, de & Korsten, 1993, p. 1). Er werden ook andere 

omschrijvingen gegeven in die tijd, echter veelal werd een beleidsinstrument getypeerd als een 

‘middel’ voor de overheid. Voor 1976 waren er al wat studies naar beleidsinstrumenten uitgevoerd. 

Deze werden vooral op basis van intensiteit van inwerking op de besluitvorming van de burger 

ingedeeld, maar in de periode tussen 1983 en 1991 kwamen de grote studies naar beleidsinstrumenten 

van de grond. Er werd veel gepubliceerd en er ontstonden nieuwe discussies (Jong, de & Korsten, 

1993).  

Wat betreft de wetenschappelijke opvatting over beleidsinstrumenten is na de periode tussen 

1983 en 1991 weinig veranderd. Het afbakenen en de wijze van definiëren leveren nog steeds 

discussies op (Bakker, 1985).  

Ook nu worden instrumenten nog gezien als ‘middel’. Bressers & Klok (2008) stellen dat 

middelen aangrijpingspunten kunnen vormen in het beleidsveld, ofwel in bepaalde sectoren van de 

maatschappij waarin beleidsprocessen zich afspelen. Een doel kan dan worden nagestreefd door 

verschillende onderdelen van het beleidsveld te beïnvloeden, dit dus aan de hand van meerdere 

middelen. Vervolgens maken Bruijn, de & Hufen (1992) onderscheid in de typering van een 

instrument. De benoeming van een instrument als ‘ding’ duidt op een formele vorm aanpak, waar een 

benoeming als ‘activiteit’ hier juist het tegenovergestelde van is. Ringeling (1983, p. 7) definieert een 

instrument als ‘activiteit’ als volgt: “een verzameling van beleidsactiviteiten die overeenkomstige 

kenmerken vertonen die zijn gericht op de beïnvloeding van bestuurlijke en maatschappelijke 

processen”. Het voordeel hiervan is dat een instrument eenvoudiger aan een informele activiteit kan 

worden gekoppeld. In dit geval praten we over activiteiten zoals: omkopen en overhalen. Echter 

wordt op deze manier onduidelijkheid gecreëerd binnen de relatie tussen beleid en beleidsinstrument, 

waardoor beleidsinstrumenten niet meer gedefinieerd kunnen worden. De benoeming van een 

instrument als ‘ding’ heeft als voordeel dat het bepaald kan worden aan de hand van een definitie, 

maar het verliest hierdoor wel het dynamische karakter van een instrument (Bruijn, de & Hufen 

(1992). 

Fenger & Klok (2008) hanteren een andere indeling. Zij onderscheiden directe- en indirecte 

instrumenten. Bij eerstgenoemde is er geen sprake van inmenging van andere instrumenten die een 

bijdrage zouden kunnen leveren aan het bereiken van een doelstelling, bijvoorbeeld het instellen van 

een parkeerverbod. Dit type instrument wordt ook wel benoemd als ‘overheidsproductie’ of 

‘overheidsvoorziening’. Het indirecte beleidsinstrument daarentegen is een instrument dat wordt 

gebruik om een ander instrument toe te kunnen passen, bijvoorbeeld het aanstellen van een 

uitvoerende kracht. Het resultaat dat bereikt moet worden is dus van belang en vaak gebeurt dit door 

middel van beïnvloeding van het gedrag van burgers, bedrijven en andere actoren. (Fenger & klok, 

2008).  

 Een andere gangbare indeling is die tussen ‘formele-‘ en ‘informele’ instrumenten. Formele 

instrumenten worden gezien als de ingeburgerde instrumenten, ze worden geaccepteerd door de 



  

28 

28 

maatschappij. Hiertoe gerekend zijn voornamelijk operationele instrumenten zoals wetgeving en 

voorlichting. Naast operationele instrumenten zijn er strategische instrumenten. Deze worden 

gerekend tot de informele categorie. In de ergste vorm is dit bijvoorbeeld bedrog, oorlog, 

informatieonthouding of dwang om tot een bepaald doel te komen (Heuvel, van den, 2005). 

 In het algemeen worden beleidsinstrumenten gebruikt door één of meerdere actoren om 

bepaalde doeleinden te bereiken (Fenger & Klok, 2008). Vaak zullen deze doeleinden alleen worden 

bereikt door enige vorm van beïnvloeding van de actoren die betrokken zijn in het beleidsveld. Zo 

hanteert ook Van den Heuvel (2005, p. 23) een soortgelijke beschrijving van een instrument: “Een 

middel dat een beleidsactor aanwendt om een bepaalde sturingsprestatie (goederen of diensten) of 

een beoogd sturingseffect (bij een doelgroep) te bereiken”.  

 Omdat het begrip beleidsinstrument op verschillende manieren ingevuld kan worden en 

verschillende benaderingen van beleid ook tot andere omschrijvingen leiden, wordt geen begrensde 

definitie gehanteerd door Bakker (1985). Hij spreekt over een ‘abstract containerbegrip’ voor 

beleidsinstrumenten. In dit onderzoek wordt aangesloten bij de definitie van Bakker (1985, p. 5), 

namelijk: “Alles dat door de overheid wordt ingezet en ondernomen ter realisatie van 

overheidsdoeleinden, ofwel ter beïnvloeding van bestuurlijke en maatschappelijke processen”.  

3.2.1 BELEIDSINSTRUMENTEN GECATEGORISEERD 

In de literatuur worden verschillende indelingen om beleidsinstrumenten te categoriseren gehanteerd. 

Een veelgebruikte indeling is het communicatieve-, economische- en juridische sturingsmodel van 

Van der Doelen (1989). Van den Heuvel (2005) spreekt, wanneer het gaat om dit model, over 

instrumenten die de overheid gebruikt om de activiteiten – het gedrag – van de doelgroep op een 

doelgerichte manier te sturen. De typologie van deze instrumenten biedt verschillende varianten die 

de gedragsmogelijkheden van de te sturen actoren beperken of verruimen (Bruijn, de & Hufen, 1992). 

Fenger & Klok (2008) die de typologie van Van der Doelen (1989) ook bestudeerd hebben, spreken 

over een tweetal dimensies welke kunnen worden toegepast. Een onderverdeling kan gemaakt 

worden tussen algemene en individuele instrumenten en als tweede tussen beperkende en 

verruimende instrumenten. Van der Doelen (1989) zelf voegt hier nog een dimensie aan toe, namelijk 

een onderverdeling tussen dirigerende en constituerende instrumenten. Tabel 4, geeft dit 

overzichtelijk weer.  

Deze verdeling in dimensies is volgens Van der Doelen (1989) noodzakelijk omdat een 

driedeling van communicatief, economisch en juridisch te globaal is. Doordat er grote 

verscheidenheid van concrete beleidsinstrumenten bestaan in het beleidsveld, moeten de 

sturingsmodellen verfijnd worden. 
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Tabel 4: Typologie van beleidsinstrumenten (bron: Doelen, van der, 1989). 
Typologie van beleidsinstrumenten 

Beleidsinstrument Communicatief Economisch Juridisch 

Verruimend/stimulerend Voorlichting Subsidie, beloning Convenant, rechten 

Beperkend/repressief Propaganda Heffing Gebod, verbod 

Generiek/algemeen Massamedia Belasting Wet 

Specifiek/ individueel Brief, advies Heffing, subsidie Vergunning 

Dirigerend Voorlichting Prijsregulering Gebod, verbod 

Constituerend Onderwijs Infrastructurele werken Grondwet 

3.2.2 COMMUNICATIEVE STURINGSMODEL 

Één van de belangrijkste kenmerken van het communicatieve sturingsmodel is dat aan de hand van 

overdracht van informatie het gedrag van burgers of organisaties gewijzigd zou moeten worden. Dit 

door middel van het wijzigen van de keuzemogelijkheden.  

 Op basis van het al dan niet actief verkrijgen van de benodigde informatie door burgers of 

organisaties, kan de vorm van dit communicatieve model getypeerd worden in een beperkende of 

verruimende vorm. Hierdoor kunnen propaganda en voorlichting worden onderscheiden. 

Respectievelijk worden deze vormen opgedrongen door de overheid en aangevraagd door de burger.  

 De algemene vorm van het communicatieve model heeft betrekking op het benaderen van 

een groot publiek veelal via de krant of radio. Hierdoor betreft dit vaak een brede boodschap 

waardoor het ontvangende individu wordt beperkt in zijn of haar keuzemogelijkheden. Een groeps- of 

persoonsgebonden benadering waardoor keuzesituaties per ontvanger beïnvloedt kunnen worden 

ontstaat wanneer een beperkt aantal ontvangers wordt bereikt. Hierdoor kan terugkoppeling van 

informatie ontstaan.  

 Bij de constituerende vorm van het sturingsmodel gaat het om het beïnvloeden van een 

proces op lange termijn. De overheid fungeert hier als enige partij in het uitvoeringsproces. Een 

overheidsvoorziening wordt daarom gezien als een constitutie. Het gaat bij overheidsvoorzieningen 

in veel gevallen om collectieve goederen waarvan de productie niet te betalen is voor een individuele 

producent of waarvan de consumptie niet te verdelen is naar individuele consumenten. Landelijke 

laboratoria, het onderwijs, de nationale veiligheid en de sociale zekerheid zijn hier voorbeelden van. 

Wanneer het gaat om de dirigerende vorm binnen het sturingsmodel dan kan dit worden opgevat als 

het initiatief van de overheid om te beïnvloeden. Voorlichting is een instrument dat veel gebruikt 

wordt (Doelen, van der, 1989). 

3.2.3 ECONOMISCHE STURINGSMODEL 

Ook bij het economische sturingsmodel wordt getracht de keuzemogelijkheden te wijzigen. Dit aan 

de hand van financiële ingrepen en financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden.  

 Beperkend of verruimend gezien geven de ‘prikkels’, heffingen en subsidies, een duidelijk 

beeld. Heffingen beperken in dit geval de keuzemogelijkheid doordat de kosten van een bepaald 

gedragsalternatief worden verhoogd, een subsidie verruimt in dit geval de mogelijkheid.  
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 De aangegeven ‘prikkel’, belasting, aangegeven in tabel 4, vormt de algemene vorm voor het 

economische model. Deze wijze van het reguleren van de prijs geldt voor iedereen. Het product en de 

keuzemogelijkheden worden voor iedereen op dezelfde manier beïnvloed. Individueel gezien zijn 

heffingen of subsidies van toepassing. Per actor kan worden beoordeeld of deze al dan niet wordt 

toegekend.  

 De constituerende vorm in dit sturingsmodel heeft vooral te maken met goederen en diensten 

die voorkomen in het publieke domein. Eigendomsrechten van deze goederen en diensten zijn niet 

toegekend aan particulieren of private partijen. Hierdoor is er geen markt voor deze goederen en moet 

de overheid de financierende taak op zich nemen. Vandaar dat infrastructurele werken zoals bruggen 

en dijken, maar ook de sociale zekerheid in het beheer van de overheid zijn (Doelen, van der, 1989).  

3.2.4 JURIDISCHE STURINGSMODEL 

Waarden en normen worden meegenomen in regels, waardoor bepaald gedrag vertoond behoort te 

worden. Hieruit volgt dat individuen of groepen aanspraak kunnen maken op bepaald gedrag of 

verplicht worden tot bepaald gedrag.  

 Het privaatrechtelijke- en het strafrechtelijke systeem zijn binnen het juridische model te 

relateren aan voorschriften die gehandhaafd dienen te worden. Geboden en verboden zijn in dit geval 

de beperkende factor. Voor de verruimende vorm moet gedacht worden aan overeenkomsten of 

convenanten, waarbij de keuzemogelijkheden voor burgers en organisaties vergroot worden.  

 Ook in dit sturingmodel kan een algemene en een individuele vorm onderscheiden worden. 

De algemene maatregelen van bestuur en de wetten die gelden in Nederland zijn hierin duidelijke 

voorbeelden van algemene juridische voorschriften die gelden voor zo goed als iedereen. Wanneer 

gesproken wordt over een uitzondering van een wet, bijvoorbeeld een vergunning, kan gesproken 

worden van een individuele vorm in het sturingsmodel.  

 De grondwet is de meest duidelijke constitutionele vorm van het juridische sturingsmodel. 

De overheid heeft hierin als het ware een afbakening van de normen en waarden die gelden voor 

geheel Nederland gemaakt. De machtenscheiding is hiervan een voorbeeld. Keuzemogelijkheden 

voor de burger worden in dit opzicht op de lange termijn beïnvloed (Doelen, van der, 1989). 

3.2.5 BELEIDSINSTRUMENTEN & WATERBERGING 

De beleidsinstrumenten die als meest kansrijk worden gezien voor waterberging in landelijk gebied, 

hoofdstuk twee, sluiten aan bij de definitie zoals deze wordt gehanteerd in dit onderzoek, namelijk; 

“Alles dat door de overheid wordt ingezet en ondernomen ter realisatie van overheidsdoeleinden, 

ofwel ter beïnvloeding van bestuurlijke en maatschappelijke processen” (Bakker, 1985, p. 5). Het 

doel van deze beleidsinstrumenten is de realisatie van waterberging. Waterbeheerders, overheden en 

grondeigenaren doorlopen processen om waterberging in combinatie met het gekozen 

beleidsinstrument te realiseren.  

 In de theorie over beleidsinstrumenten wordt inzichtelijk gemaakt dat er onderscheid is in 

een communicatief-, economisch- en juridische beleidsinstrument. De achterliggende waarden van de 

instrumenten, ofwel de intrinsieke waarden, bepalen in welke categorie een instrument kan worden 
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ingedeeld. De beleidsinstrumenten die in dit onderzoek centraal staan zijn de ‘schadevergoeding op 

basis van taxatie, ‘eenmalig afkoop van schade’ en ‘beheersovereenkomst’.  

 ‘Schadevergoeding op basis van taxatie’ voor waterberging is het financieel compenseren 

van de opgelopen schade welke is opgetreden doordat er tijdelijk water heeft gestaan op de 

landbouwgronden. Financieel compenseren kan in het theoretische opzicht van beleidsinstrumenten 

als een economisch beleidsinstrument dat individueel en stimulerend van aard worden gezien. Bij 

waterberging gaat het om gronden die in eigendom zijn van particulieren. Niet elke stuk grond is 

hetzelfde en wordt voor dezelfde agrarische doeleinden gebruikt. Daarom geldt dat 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ specifiek / individueel van aard is.  

 Voor het beleidsinstrument ‘eenmalig afkoop van schade’ geldt hetzelfde als voor de 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Ook hier geldt dat er op financiële wijze schade wordt 

gecompenseerd. Echter vindt het tijdstip van uitkeren en de wijze van uitkeren op een andere manier 

plaats. Voorafgaand aan het ontstaan van de schades en kosten wordt een overeenkomst of convenant 

op gesteld waarin het bedrag wordt vastgesteld. Dit geldt voor een bepaalde periode. Het 

beleidsinstrument ‘eenmalig afkoop van schade’ kan daarom geschaard worden onder een juridisch 

instrument. Echter de werking van het instrument is economisch van aard en heeft in zijn 

algemeenheid betrekking op het gehele waterbergingsgebied, maar de eenmalige afkoop kan per 

individu afzonderlijk geregeld worden. Omdat voor het individu de financiële compensatie het 

belangrijkste is, wordt dit instrument geschaard onder een economisch beleidsinstrument dat 

individueel van aard is.  

 Het laatste beleidsinstrument, ‘beheersovereenkomst’, wordt ook wel gezien als een blauwe 

dienst. Wanneer agrariërs deze dienst leveren ontvangen zij hiervoor een vergoeding. Deze dienst kan 

simpelweg gezien worden als een economisch beleidsinstrument dat stimulerend van aard is. Zoals 

ook terug te vinden is in tabel 4, waarin de kenmerken van beleidsinstrumenten worden weergegeven, 

wordt een beloning als economisch en stimulerend getypeerd.  

3.3 DRIE INSTRUMENTENTHEORIEEN 

In het algemeen wordt een instrumententheorie als een geheel van uitspraken over de effectiviteit van 

verschillende beleidinstrumenten opgevat. Om deze uitspraken te kunnen doen zijn 

instrumententypologieën noodzakelijk (Doelen, van der, 1989). Verder bevat een dergelijke 

instrumententheorie uitspraken over de effectiviteit van de verschillende instrumenttypen waardoor er 

uitspraak gedaan kan worden over de effectiviteit van het instrument. In deze paragraaf worden een 

drietal instrumentele benaderingen besproken.  

3.3.1 INSTRUMENTENTHEORIE VAN KLOK 

De beschrijving van een instrumententheorie zoals hierboven beschreven, is volgens Klok (1991) 

veel gecompliceerder. 

Klok (1991) omschrijft een drietal conclusies die als basis dienen voor de formulering van 

zijn instrumententheorie. Allereerst gaat hij er van uit dat voor de bepaling van de effectiviteit van 

beleidsinstrumenten flink wat factoren of omstandigheden te benoemen zijn die van invloed kunnen 
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zijn op de effectiviteit. Hierbij moet gedacht worden aan omstandigheden waaronder een 

beleidsinstrument wordt toegepast. Vervolgens wordt aangegeven dat de benoemde omstandigheden 

niet onafhankelijk van elkaar van invloed zijn op de effectiviteit van het beleidsinstrument. Hiermee 

wordt bedoeld dat één bepaalde vorm van omstandigheid van invloed kan zijn op de andere vormen 

van omstandigheden die op hun beurt ook van invloed zijn op de effectiviteit van het 

beleidsinstrument. Klok (1991, p. 30) spreekt in dit geval over “interactie van de verschillende 

verklarende variabelen”. Een derde conclusie is de oneindigheid van het aantal relevante 

omstandigheden, waardoor er een complexiteitsprobleem ontstaat. De combinaties van 

omstandigheden die de effectiviteit van beleidsinstrumenten beïnvloeden zijn hier de oorzaak van. 

Wat ten slotte ook van invloed is op de complexiteit van de omstandigheden, is het gedrag de 

wenselijk wordt geacht. Er zijn verschillende soorten gedragingen te onderscheiden. Omdat een 

beleidsinstrument op verschillende manieren kan worden vormgegeven is hier ook een grote variatie 

in te vinden. Hierdoor is ook de effectiviteit van een instrument niet alleen afhankelijk van de 

omstandigheden waaronder het wordt toegepast, maar ook van de kenmerken van het instrument zelf 

(Klok, 1991). 

 Wat volgt uit bovenstaande is dat het eigenlijk alleen mogelijk is verklaringen te geven en 

uitspraken te doen over de effectiviteit van beleidsinstrumenten op concreet niveau, dit vanwege de 

oneindige variatie aan instrumenten, omstandigheden en gedragsmogelijkheden. Klok (1991, p. 33) 

concludeert als volgt: “Een algemene instrumententheorie biedt daarmee zelf geen uitspraken over 

de effectiviteit van concrete beleidsinstrumenten, maar biedt een structuur waarmee dergelijke 

uitspraken kunnen worden geformuleerd”. Een groot deel van de omstandigheden waaronder een 

beleidsinstrument kan worden toegepast, kan als een causale relatie worden gezien. Een weergave 

van deze relaties vormt een probleem voor het formuleren van de instrumententheorie. De eerder 

genoemde complexiteit neemt hier toe door de variatie in omstandigheden die betrokken dienen te 

worden. Vervolgens speelt de grafische weergave van de causale relaties een rol. Vanwege het aantal 

verschillende variabelen en combinaties wordt de representativiteit in het geding gebracht. Om tot 

een oplossing van deze problemen te komen wordt er vanuit gegaan dat causale relaties altijd 

ontstaan in processen. Klok (1991) spreekt dan ook van een ‘procesbenadering’. 
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Figuur 5: Procesmodel (bron: Klok, 1991, p. 40) 
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Om het probleem van de complexiteit op te lossen wordt getracht een aantal centrale causale factoren 

te benoemen. De rol van de centrale causale factoren is het verklaren het proces op een hoog 

abstractieniveau. Vanuit de procesbenadering gekeken zijn er veel causale factoren die van invloed 

zijn in het proces op de relatie tussen de instrumenten, de input, en de bereiking van het doel, de 

output. Het aantal centrale causale factoren dat onderscheiden wordt, bepaalt de structuur van de 

complexiteit en daarmee ook het verloop van het proces. De overige factoren, de instrumenten en de 

overige ‘externe’ omstandigheden, bepalen welke mogelijke combinaties zullen ontstaan om tot 

doelbereiking te kunnen komen. In onderstaand model wordt dit schematisch weergegeven en noemt 

Klok (1991) de causale factoren ook wel ‘kernomstandigheden’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer over een beleidsuitvoeringsproces wordt gesproken, kan dit als het proces waarin de 

toepassing van de gekozen beleidsinstrumenten plaatsvindt worden opgevat. Echter leveren de vorm 

en de inhoud vaak discussies op. De instrumenten die de inhoud van het beleid vormen, zijn voor 

deze instrumententheorie van Klok (1991) dan ook de uitgangspositie. Het uitvoeringsproces vormt 

het eerste proces waarin de instrumenten worden toegepast en dit is van belang voor de effectiviteit 

van het instrument.  

De instrumententheorie van Klok (1991) richt zich op de instrumenten die een 

gedragsverandering trachten te bereiken bij actoren die betrokken zijn in het beleidsveld. Voor de 

hand liggend zijn dan de besluitvormingsprocessen, die zich afspelen in dit beleidsveld, van invloed 

op de effectiviteit van de beleidsinstrumenten. Het beleidsuitvoeringsproces, waarin de instrumenten 

worden toegepast, vormt hier als het ware de input voor het besluitvormingsproces die van invloed 

zijn op het gedrag van de betrokken actoren (Klok, 1991).  

 

Conclusie 

De instrumententheorie van Klok (1991) richt zich dus op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van 

verschillende beleidsinstrumenten onder verschillende omstandigheden, waarvoor een verklaring 
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Figuur 6: Instrumenten, kernomstandigheden en externe omstandigheden in een procesmodel (bron: Klok, 1991, p. 43) 
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gezocht wordt. Hierbij komt nog kijken dat de ene omstandigheid die van invloed is op de 

effectiviteit weer beïnvloed kan worden door andere omstandigheden. Wat van belang is, en dat volgt 

ook uit onderstaande paragrafen waarin een beschrijving van de Verfijnde - instrumentele benadering 

naar voren komt, is dat er rekening moet worden gehouden met contingenties. Daarmee doelt 

Bressers (1990) op het gegeven dat niet de invloed van elke omstandigheid apart moet worden 

behandeld, maar als een geheel van omstandigheden die van invloed zijn. Vanwege het feit dat er 

veel verschillende omstandigheden en combinaties te onderscheiden zijn, zou een dergelijke 

theorievorming onbegonnen werk zijn. De oplossing wordt hier dus gezocht in een beperkt aantal 

kernomstandigheden (Klok, 1991).  

3.3.2 TRADITIONEEL - INSTRUMENTELE BENADERING 

Met de Traditioneel - instrumentele benadering worden beleidsinstrumenten gezien als een precieze 

doel-middel beredenering. Hierin worden de instrumenten neutraal gewaardeerd waardoor waarden 

en normen niet in beschouwing worden genomen. De beleidsinstrumenten bezitten bovendien ook 

geen intrinsieke eigenschappen. Deze worden bepaald aan de hand van het beoogde doel. Aan de 

hand van intrinsieke eigenschappen kunnen instrumententypologieën worden ontwikkeld, zie Van der 

Doelen (1989, paragraaf 3.2.1. Vervolgens wordt er binnen deze benadering geringe aandacht aan de 

context waarbinnen het beleidsinstrument wordt toegepast of tot stand komt geschonken. Doordat de 

context ontbreekt, staat het beleidsinstrument meer centraal. Als gevolg van centrale sturing met 

beleidsinstrumenten is er weinig aandacht voor de kenmerken van de doelgroep en de omgeving waar 

toepassing van het instrument plaatsvindt. Door de rationele insteek worden eerst de doeleinden los 

van het beleidsinstrument bepaald en wordt er vervolgens een geschikt instrument bij gezocht. Echter 

heeft de centrale actor in deze benadering de beschikking over alternatieve beleidsinstrumenten, 

waardoor, afhankelijk van de doeleinden, een keuze wordt gemaakt. Stapsgewijs geldt hiervoor het 

volgende, ontleend aan Bagchus (1996, p. 39):  

1. Specificeer alle doeleinden. 

2. Onderzoek alle mogelijke beleidsinstrumenten waarmee deze doelstelling kan worden 

bereikt. 

3. Onderzoek de consequenties van alle mogelijke alternatieve beleidsinstrumenten. 

4. Kies het beleidsinstrument dat het doel met de grootste zekerheid zal bereiken, in grootste 

mate of met de minste moeite.   

Als laatste is de waardering van de beleidsinstrumenten sterk op de effectiviteit van het instrument 

gericht. De instrumenten worden in dit geval beoordeeld aan de hand van hun effecten (Bagchus, 

1996).  

 

Conclusie 

De Traditioneel - instrumentele benadering richt zich dus op het beleidinstrument dat op basis van 

effectiviteit wordt beoordeeld. Er wordt geen rekening gehouden met de situatie waarvoor het 

instrument ingezet dient te worden. Er worden doelen opgesteld en aan de hand daarvan wordt 

gezocht naar een geschikt beleidinstrument.  
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3.3.3 VERFIJNDE - INSTRUMENTELE BENADERING 

In principe vormt de Verfijnde - instrumentele benadering een aangepaste versie van de Traditioneel - 

instrumentele benadering. De uitgangspunten worden voor een groot deel overgenomen en op enkele 

punten vinden er verfijningen, ofwel bijstellingen, plaats. Op basis van een vijftal thema`s (Bagchus, 

1996) zoals hieronder beschreven, worden deze verfijningen besproken. Vandaar ook de Verfijnde - 

instrumentele benadering.  

 

Beleidsinstrumenten 

In de Traditioneel - instrumentele benadering worden de achterliggende waarden en normen niet in 

ogenschouw genomen. In de Verfijnde - instrumentele benadering wordt hier meer aandacht aan 

geschonken door de relatie van sturing en instrumenten enerzijds en de waarden, normen en ethische 

waarden anderzijds, uit te diepen. Vervolgens is er een verfijning bij de toekenning van de intrinsieke 

eigenschappen van het beleidsinstrument. Binnen de Verfijnde - instrumentele benadering wordt 

namelijk wel getracht eigenschappen aan het instrument toe te kennen, waardoor typologieën kunnen 

worden ontwikkeld (zie: Doelen, van der,1989). 

 

Context en het beleidsinstrument 

Zoals eerder aangegeven wordt er weinig aandacht besteed aan de context van het beleidsinstrument 

in de Traditioneel - instrumentele benadering. In de Verfijnde - instrumentele benadering wordt hier 

juist het accent op gelegd. Met de context kan in dit geval worden bedoeld de doelgroep van een 

beleidsinstrument of een kenmerk van de organisatie die het instrument inzet. In de Verfijnde - 

instrumentele benadering wordt gezocht naar een mate van ‘passendheid’ tussen de kenmerken die de 

context vormen.  

 

Betekenis van de beleidsinstrumenten 

De gedachtegang van de Traditioneel - instrumentele benadering is gebaseerd op het uitgangspunt dat 

de maatschappij centraal dient te worden gestuurd. Dit mechanische karakter, waarbij er van wordt 

uitgegaan dat de maatschappij stuurbaar is vanuit een centrum, moet door middel van het betrekken 

van andere en ook meerdere actoren in het beleidsproces plaats maken voor maatschappelijke 

dynamiek. De Verfijnde - instrumentele benadering creëert hiermee de ‘context’. De ontwikkeling 

van een beleidsinstrument wordt gezien als een interactie tussen betrokken actoren met ieder hun 

eigen percepties. Daar de context steeds belangrijker wordt in de Verfijnde - instrumentele 

benadering om de selectie, toepassing en doorwerking van beleidsinstrumenten te bepalen, kan 

inzicht verkregen worden in welke situaties beleidsinstrumenten al dan niet effectief zijn.  

 

Keuze van beleidsinstrumenten 

Het stappenplan voor het ontwerpen van een effectief beleidsinstrument, eerder genoemd in vorige 

paragraaf, dat voor de Traditioneel - instrumentele benadering wordt gehanteerd, geldt in principe 

ook voor de Verfijnde - instrumentele benadering. Echter zit het verschil in de beschikbaarheid van 

de alternatieven. In laatstgenoemde gedachtegang wordt uitgegaan van een beperkt aantal 
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mogelijkheden voor de ontwerper, waarbij de beschikbaarheid van de alternatieven samenhangt met 

andere factoren. Er wordt nu vanuit gegaan dat: (Bagchus, 1996, p. 42) ”de actor een keuze maakt uit 

de volgens hem beschikbare alternatieve beleidsinstrumenten, door de te verwachten consequenties 

van de alternatieven tegen elkaar af te wegen”. Gebaseerd op eigen oordeel en afweging, betrekt de 

actor dus de alternatieve beleidsinstrumenten. Hieruit volgt dat in de Traditioneel - instrumentele 

benadering wordt uitgegaan van de keuze van een optimaal beleidsinstrument in tegenstelling tot de 

Verfijnde - instrumentele benadering, waar de keuze valt op een suboptimaal beleidsinstrument. Er 

wordt vanuit gegaan dat: “(…) de actor een keuze maakt uit de volgens hem beschikbare alternatieve 

beleidsinstrumenten, door de te verwachten consequenties van de alternatieven tegen elkaar af te 

wegen”. (Bagchus, 1996, p. 42). Op basis van eigen oordeel en afweging betrekt de actor dus 

alternatieve beleidsinstrumenten, waardoor een beperking van keuzemogelijkheden ontstaat.  

 Om tot goed beleid te komen is er meer nodig dan alleen kennis van de beschikbare 

alternatieve beleidsinstrumenten. Ook maatstaven zoals de uitvoerbaarheid, financiële haalbaarheid 

en de aandacht voor effectiviteit, legitimiteit en bepaalde positieve en negatieve neveneffecten, spelen 

een rol (Hoogerwerf, 1992).  

 

Waardering van beleidsinstrumenten 

Om beleidsinstrumenten te kunnen waarderen moet een maatstaaf worden gebruikt. Evenals in de 

Traditioneel - instrumentele benadering wordt ook in de Verfijnde - instrumentele benadering gebruik 

gemaakt van de maatstaaf ‘effectiviteit’. Negatieve en positieve effecten worden op een rijtje gezet en 

hieruit kan worden opgemaakt of een instrument al dan niet moet worden aangepast of bijgesteld. De 

verfijnde benadering gaat er van uit dat (Bagchus, 1996, p. 43) “de effecten die beleidsinstrumenten 

teweeg brengen niet alleen verklaard kunnen worden uit de beleidsinstrumenten zelf, maar dat ook de 

context een rol speelt. Ondanks dat blijft de dominante maatstaaf ‘effectiviteit”. 

 

Conclusie 

In de Verfijnde - instrumentele benadering wordt de Traditioneel – instrumentele benadering als basis 

aangehouden. Op verschillende punten worden nuanceringen in denken aangebracht. Hierdoor wordt 

verondersteld dat met name de context waarin het beleidsinstrument wordt ingezet van belang is. De 

kenmerken van ‘omstandigheden’ (Klok, 1991) of de ‘context’ (Bagchus, 1996) moeten in een 

bepaalde mate bij elkaar ‘passen’.  

3.4 KRITISCHE BESCHOUWING INSTRUMENTENTHEORIEEN 

In onderstaande tabel, tabel 5, zijn de eerder besproken benaderingen overzichtelijk weergegeven.  

Er wordt geconstateerd dat er vergelijkingen te trekken zijn, maar dat er ook duidelijk onderscheid te 

maken is in benaderingen. De instrumententheorie van Klok (1991) is hierin het meest verschillend 

vergeleken met de beide instrumentele benaderingen. Dit is ook logisch gezien de Verfijnde - 

instrumentele benadering ook een nuancering is van de Traditioneel - instrumentele benadering.  
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Tabel 5: Instrumentele benaderingen naast elkaar (ged. Bron: Bagchus, 1996, p. 63) 
Instrumentele benaderingen naast elkaar 

Vormen van benaderen Instrumententheorie 

Klok (1991) 

Traditioneel -

instrumentele 

benadering 

Verfijnde - 

instrumentele 

benadering 

Visie op 

beleidsinstrumenten 

Middel om doel te 

bereiken 

Beleidsinstrument heeft 

eigen kenmerken 

Middel om doel te 

bereiken 

Kenmerken 

beleidsinstrument 

afhankelijk van doel 

Middel om doel te 

bereiken 

Beleidinstrumenten 

hebben intrinsieke 

eigenschappen 

Relatie tussen omgeving 

en beleidsinstrument 

Causale relaties van 

factoren 

Het benoemen van 

kernomstandigheden 

- Streven naar passendheid 

en samenhang van 

contingenties 

Betekenis van de 

instrumenten 

Procesbenadering 

Relatie tussen het 

uitvoeringsproces en de 

selectiekeuze van het 

instrument 

Centrale sturing vanuit 

maakbaarheidgedachte 

Relatie tussen ontwerpen 

van beleid en selectie van 

instrument 

Maatschappelijke 

dynamiek en sturing 

vanuit één centrum 

d.m.v. contextuele 

variabelen 

Relatie tussen 

implementatie van beleid 

en het ontwerpen van 

instrument 

Keuze van de 

instrumenten 

Meerdere 

beleidsinstrumenten voor 

meerdere situaties op 

basis van oneindigheid 

aan omstandigheden  

 

Keuze wordt beperkt: één 

beleidsinstrument op 

basis van het doel maar 

onafhankelijk van de 

omstandigheden 

Afweging van alle 

alternatieven en 

consequenties 

Keuze wordt beperkt: één 

beleidsinstrument voor 

een bepaalde situatie op 

basis van bepaalde 

doeleinden en 

omstandigheden 

Afweging van mogelijke 

alternatieven 

Waardering van de 

instrumenten 

Effectiviteit 

Gedragsverandering 

Effectiviteit 

Doelgericht 

Effectiviteit 

Passendheid 

 
In bovenstaande tabel zijn de drie instrumentele benaderingen met elkaar vergeleken. Hieruit valt op 

te maken dat de beleidinstrumenten als een middel om een doel te bereiken worden bezien, maar dat 

het beleidsinstrument als zodanig anders wordt beschouwd. In de Traditioneel - instrumentele 

benadering wordt namelijk het beleidsinstrument centraal gesteld, terwijl in andere benaderingen de 

kenmerken of eigenschappen van het beleidsinstrument van belang zijn om het doel te bereiken.  

Met name omdat er bij de instrumententheorie van Klok (1991) en de Verfijnde - 

instrumentele benadering wordt uitgegaan van de omgeving waarin het beleidsinstrument wordt 
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ingezet, is hier een relatie te vinden met de hoofdvraag van dit onderzoek. De omgeving die past bij 

het instrument wordt in de hoofdvraag omschreven als ‘de situatie’. In de Traditioneel - instrumentele 

benadering wordt geen rekening gehouden met de omgeving / context. Wat tevens grote aandacht 

verdient, is het onderscheid in het gebruik van causale relaties wat tot kernomstandigheden leidt in de 

benadering van Klok (1991) en het streven naar passende contingenties in de verfijnde instrumentele 

benadering. Dit verschil geeft aan dat er in laatstgenoemde benadering de omstandigheden als één 

geheel behandeld worden om zo ‘passendheid’ te creëren, terwijl in de benadering van Klok (1991) 

alleen een beperkt aantal kernomstandigheden benoemd worden.  

 Aan de hand van de hoofdvraag van dit onderzoek kan gezegd worden dat er gezocht wordt 

naar een ‘geschikt’ of ‘passend’ instrument voor een situatie. De Verfijnde - instrumentele 

benadering sluit hier op aan door uit te gaan van één meest geschikt beleidsinstrument dat gevonden 

is op basis van bepaalde doeleinden en de ‘passendheid’ van de omstandigheden. Het afwegen van 

mogelijke alternatieven is wel mogelijk.  

 De keuze om in dit onderzoek verder te gaan met de Verfijnde - instrumentele benadering 

heeft te maken met het feit dat deze dus het beste aansluit op de hoofdvraag van dit onderzoek. Het 

onderzoek naar een geschikt instrument voor een bepaalde situatie kan op basis van de relatie tussen 

context en het beleidinstrument beoordeel worden op ‘passendheid’.  

3.5 VERFIJNDE INSTRUMENTELE BENADERING IN DIT ONDERZOEK 

Zoals in de vorige paragraaf is besproken, zal in dit onderzoek de Verfijnde - instrumentele 

benadering in ogenschouw worden genomen. Deze benadering zal dienen als basis voor het opstellen 

van het analysekader voor het empirische onderzoek. Omdat er voor gekozen is de situatie / context / 

omgeving / waarvoor een beleidsinstrument wordt ingezet, te onderzoeken, wordt er gezocht naar een 

mate van ‘passendheid’ tussen deze situatie en het beleidsinstrument. Voornamelijk het theoretische 

aspect met betrekking tot ‘passendheid’ in relatie tot de Verfijnde - instrumentele benadering zal in 

deze paragraaf worden behandeld. Tot slot zal de relatie worden gelegd met het uiteindelijke doel van 

dit onderzoek, het opstellen van een handleiding / toetsingskader. 

3.5.1 CONTINGENTIE EN PASSENDHEID 

Om ‘passendheid’ in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van de contingentie benadering. 

Volgens Donaldson (2001) is de effectiviteit van een activiteit het resultaat van de mate van ‘fitting’ 

van de karakteristieken van de betreffende organisatie. Veel organisaties streven naar ‘optimale  

passendheid’ omdat ‘passendheid’ veelal leidt tot betere prestaties en resultaten. Overeenkomend met 

Donaldson (2001), stelt Bagchus (1996) in relatie tot de Verfijnde - instrumentele benadering, dat er 

‘passendheid’ wordt gezocht tussen de beleidsinstrumenten en de context. Aan de ene kant wordt er 

een verband gelegd tussen de kenmerken van beleidsinstrumenten en de kenmerken van de context, 

aan de andere kant tussen de kenmerken van beleidsinstrumenten en de kenmerken van issues, 

doelstellingen of doelgroepen. Ook De Bruijn & Hufen (1992) zien dat de werking van instrumenten 

te verklaren zijn vanuit “zowel de kenmerken van instrumenten als variabelen uit de ‘context’ waarin 
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deze worden toegepast” (p. 74). Essentiële variabelen zijn in dit geval de uitvoerende organisatie, de 

doelgroep en de andere instrumenten en kenmerken van een beleidsveld.  

Bagchus (1996) noemt in zijn proefschrift ‘Waardevolle instrumenten’ (p. 45) vier 

verschillende contingenten, ofwel factoren die de effectiviteit van beleidsinstrumenten kunnen 

beïnvloeden.  

A. Kenmerken van het beleidsinstrument. 

B. Kenmerken van het probleem of doeleinden (issue). 

C. Kenmerken van de context. 

D. Kenmerken van de doelgroep. 

Verondersteld wordt dat, wanneer de kenmerken van de beleidsinstrumenten goed op de contextuele 

kenmerken zijn afgestemd, de kenmerken van het probleem en de kenmerken van de doelgroep, 

beleidsinstrumenten effectief kunnen zijn. Wanneer dit niet het geval is, moet de oorzaak gezocht 

worden in de afstemming van de factoren. ‘Optimale passendheid’ is bereikt wanneer de effectiviteit 

van het beleidsinstrument optimaal is. De relatie van de kenmerken is als volgt weergegeven in figuur 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 PASSENDHEID & DOELSTELLING 

‘Passendheid’ kan als volgt in relatie worden gebracht met de doelstelling van dit onderzoek, het 

opstellen van een handleiding / toetsingskader waardoor een waterbeheerder op een juiste manier een 

beslissing kan nemen over de inzet van een bepaald beleidsinstrument in een bepaalde situatie voor 

waterberging.  

1. Om op een juiste manier een beslissing te kunnen nemen of het beleidsinstrument geschikt is 

voor de situatie, dient er een mate van ‘passendheid’ aanwezig te zijn tussen het 

beleidinstrument en de situatie. 

Kenmerken van 
het beleidsissue 

(B) 

Kenmerken van 
de context (C) 

 
Kenmerken van 
de doelgroep (D) 

 

 

Kenmerken van het 
beleidsinstrument (A) 

Figuur 7: Contingenties en passendheid (bron: Bagchus, 1996, p. 46) 

In dit onderzoek wordt er naar passendheid tussen de situatie en het beleidinstrument gezocht. 

De situatie bestaat uit de kenmerken van het issue, de kenmerken van de context, en de kenmerken van de 

doelgroep. Wanneer passendheid tussen deze kenmerken is gevonden, kan er vanuit gegaan worden dat 

het beleidsinstrument dus ‘past’ bij de situatie. Er kan dan in termen van de hoofdvraag gezegd worden dat 

het een juist instrument is voor de situatie. 
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2. Aan de hand van de handleiding / toetsingskader kan het meest ‘passende’ beleidsinstrument 

voor de situatie gekozen worden. 

3. De handleiding / toetsingskader zal bestaan uit de kenmerken die de mate van ‘passendheid’ 

bepalen, waardoor uiteindelijk voor het meest juiste ‘passende’ beleidsinstrument gekozen 

kan worden.  

Om tot een geschikte handleiding / toetsingkader te komen, zal voorafgaand aan het empirische 

onderzoek een eerste toets van het analysekader worden uitgevoerd waarin de kenmerken van het 

issue, context, doelgroep en het beleidsinstrument op passendheid worden beoordeeld. Deze toets kan 

als de hypothese worden gezien waarop het empirisch onderzoek al dan niet een bevestiging zou 

moeten geven. De hypothese wordt dus ook ‘getoetst’ gedurende het empirische onderzoek en waar 

nodig bijgesteld. In onderstaand model, figuur 8, is de relatie tussen de doelstelling, het hoofdstuk 

waterberging en de theorie met betrekking tot passendheid weergegeven.  
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Terugkoppeling 
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Figuur 8: Relatiemodel 
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4. METHODOLOGIE 

In dit methodologisch hoofdstuk wordt aangeven welke wetenschappelijke methoden er nodig zijn om aan de 

gewenste kennis en informatie te komen. Er zal daarom allereerst besproken worden om wat voor type 

onderzoek het gaat, waarna de gehanteerde strategie uiteen wordt gezet. Er wordt in deze paragraaf (4.1) 

aandacht geschonken aan de casestudie strategie en aan de selectie van de cases. In een volgende paragraaf 

(4.2) vindt de operationalisering van de begrippen uit het theoretische kader plaats. Daaropvolgend zal het 

analysekader – hypothese – voor dit onderzoek worden gepresenteerd . In de laatste paragraaf (4.3) zal 

worden beschreven hoe de gewenste data verkregen gaan worden en of deze data als valide en betrouwbaar 

gezien kunnen worden. 

4.1 ONDERZOEKSTYPE EN STRATEGIE 

Dit planologische onderzoek is praktijkgericht en kwalitatief van aard. Om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden zal daarom getracht worden antwoord te geven op vragen zoals ‘hoe’ en ‘waarom’. De 

strategie die gehanteerd wordt, is het onderzoeken van casestudies. Verschuren & Doorewaard (2007, 

p. 183) omschrijven een casestudie als volgt: “Een casestudy is een onderzoek waarbij de 

onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijke 

begrensde objecten of processen. Deze objecten of processen kunnen zijn een lokale omroep, een 

bedrijf, de totstandkoming van een bepaalde wet, de locatiekeuze voor een stortplaats, enzovoort”. 

Belangrijke kenmerken voor een casestudie zijn een klein aantal onderzoekseenheden, 

arbeidsintensieve dataverzameling, diepte onderzoek, selectieve steekproef, kwalitatief onderzoek en 

open waarneming op locatie (Verschuren & Doorewaard, 2007). Één van de redenen waarom 

casestudies vaak worden toegepast in planologisch onderzoek heeft te maken met het feit dat deze 

vaak plaatsvinden in hun natuurlijke situatie. Ook het praktijkgerichte karakter van het onderzoek 

speelt mee in de populariteit van casestudies. Op deze manier kan een onderzoeker een aandeel 

leveren bij een concreet maatschappelijke kwestie (Thiel, van, 2007).  

4.1.1 CASESTUDIESTRATEGIE  

Om tot de doelstelling van dit onderzoek, het opstellen van een handleiding / toetsingskader, te 

komen zal een hypothese in de vorm van het analysekader worden opgesteld in paragraaf 4.2.3. Dit 

kader dient door middel van empirisch onderzoek, wetenschappelijk onderbouwd te worden. De 

strategie die hiervoor gehanteerd wordt is de casestudiestrategie.  

 Het uitvoeren van casestudies houdt in dat er een aantal kleine praktijkstudies uit wordt 

gevoerd en dat aan hand van de resultaten uitspraken gedaan kunnen worden over de doelstelling, in 

dit geval de gewenste handleiding / toetsingskader (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

 Het analysekader dat op basis van de theorie van Bagchus (1996) en de literatuurstudie in 

hoofdstuk twee zal worden opgesteld, vormt de basisgedachte voor de keuze van het uitvoeren van 

casestudies. Casestudies worden in dit onderzoek gezien als de methode om het analysekader in de 

praktijk te ‘toetsen’. Zoals bekend zijn er voor dit onderzoek een drietal beleidsinstrumenten 

geselecteerd welke in combinatie met de kenmerken van het issue, de context en de doelgroep terug 
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te vinden zullen zijn in het analysekader. Het is dus van belang dat ieder beleidsinstrument 

afzonderlijk in de praktijk wordt onderzocht zodat voor elk beleidsinstrument een uitspraak gedaan 

kan worden over de relatie met de kenmerken.  

4.1.2 CASESELECTIE 

Om tot een selectie van cases te komen is gebruik gemaakt van de literatuur over beleidsinstrumenten 

uit hoofdstuk twee en drie. Hieruit is gebleken dat er dus een drietal beleidsinstrumenten voor 

waterberging interessant zijn voor dit onderzoek, namelijk ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, 

‘eenmalige afkoop van schade’ en ‘beheersovereenkomst’. De selectie van de cases is op basis van 

deze instrumenten gebaseerd. Vervolgens speelt het stadium waarin het beleidsinstrument zich 

bevindt mee in de selectie van de cases. Er wordt gedoeld op cases waarin het beleidsinstrument ook 

daadwerkelijk is toegepast of ingezet. Naast deze twee punten van criteria is het van belang dat het 

beleidsinstrument, waarvoor gekozen is in de case, ook echt geschikt is geweest voor de situatie. Er 

wordt daarom voor succescasussen gekozen. Aan de hand van het empirisch onderzoek kan bevestigd 

worden of de geselecteerde casussen ook daadwerkelijk succesvol zijn, waarvoor de theorie over 

passendheid al dan niet als verklaring kan worden gezien. De mate van passendheid tussen het 

beleidsinstrument en de situatie kan hierdoor worden beoordeeld. 

Na een verkennende inventarisatie naar geschikte casussen is geconcludeerd dat de keuze 

beperkt is. Waterbergingsprojecten in combinatie met de geselecteerde beleidsinstrumenten zijn nog 

tamelijk jong en komen daarom nog niet veel voor in Nederland. Vandaar dat voor de selectie van de 

casussen alleen is uitgegaan van de drie bovengenoemde punten van criteria.  

 Oorspronkelijk is op drie casestudies ingezet, maar tijdens het uitvoeren van case 1 werd 

ontdekt dat het betreffende beleidsinstrument nog niet in de praktijk was ingezet. Tevens bleek dat 

het te onderzoeken beleidsinstrument niet voldeed aan de beschrijving van de geselecteerde 

beleidsinstrumenten die in dit onderzoek zouden worden behandeld. Er is daarom besloten een case 

toe te voegen waarin het betreffende beleidsinstrument wel is ingezet. Uiteindelijk zijn in dit 

onderzoek vier casestudies geanalyseerd, waarvan case 1 en 2, zie onderstaande tabel, worden 

geschaard onder het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’.  
Tabel 6: Case selectie 

 
 
 
 

Case selectie 

Beleidsinstrument Schadevergoeding op basis van taxatie Eenmalige afkoop 

van schade 

Beheers –

overeenkomst 

Case  1 2 3 4 

Stadium Niet ingezet Ingezet ingezet  ingezet  

Benaming 

praktijkstudie 

Waterbergings- 

gebied  

Ham - Havelt 

Waterbergings-

gebied  

Diesdonk 

Bestuursverklaring 

Dinkeldal 2000 

Overeenkomst 

afwaardering 

Groot Salland 
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4.1.3 DOEL VAN CASESTUDIE 

Aan de hand van de te onderzoeken casestudies wordt getracht kennis te vergaren over de 

opvattingen en redeneringen die een rol spelen bij de keuze en inzet van beleidsinstrumenten voor 

waterberging in een bepaalde situatie. Om hier inzicht in te verkrijgen zullen verschillende 

onderwerpen worden besproken met de respondenten. Allereerst zal inzicht verkregen moeten 

worden in de totstandkoming van de keuze van een beleidsinstrument. Ten tweede zal moeten 

worden nagegaan of dit wel echt als de juiste keuze wordt gezien en welke andere mogelijkheden er 

zijn geweest of nog steeds zijn. Ten derde zal moeten worden nagegaan wat de positieve en negatieve 

ervaringen zijn met het beleidsinstrument. Op basis van deze drie stappen kan bepaald worden of dat 

de betreffende casestudie al dan niet als succesvol wordt ervaren. Wat vervolgens interessant is, is 

inzicht verkrijgen in welke mate respondenten de kenmerken van de situatie als belangrijk ervaren 

voor de keuze van een beleidsinstrument.  
Tabel 7: Opzet en doel casestudies 

Opzet en doel casestudies 

Gewenst(e) kennis / doel? Invulling en opzet Bruikbaarheid 

Inzicht in de totstandkoming 

van de keuze voor een 

beleidsinstrument.  

 

 

 

 

 

 

 

A. 

 Factoren die van invloed 

zijn geweest 

 Concrete redenen voor 

keuze 

 Belangrijke overwegingen 

 Gebeurtenissen en 

besluiten uit het verleden 

die van invloed zijn 

geweest 

 Rol van andere partijen / 

actoren 

 Wanneer een aanzienlijk 

aantal respondenten dezelfde 

factoren, redenen, 

overwegingen etc. aangeven 

die voor de tot-standkoming 

hebben gezorgd, kunnen deze 

punten worden meegenomen 

bij het opstellen van de 

handleiding / toetsingkader.  

Is de keuze voor het 

beleidsinstrument een juiste 

keuze geweest of niet? 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 Nadelen van het gekozen 

instrument 

 Voordelen van het 

gekozen instrument 

 Succesfactoren 

 Faalfactoren 

 Voordelen, nadelen, 

successen en faalfactoren 

kunnen typerend zijn voor 

een bepaalde situatie. Deze 

informatie kan bruikbaar zijn 

voor eventuele aanbevelingen 

met betrekking tot de 

handleiding / toetsingskader. 

Op deze manier kan in de 

toekomst rekening gehouden 

worden met bepaalde 

omstandigheden.  
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Inzicht in andere mogelijkheden 

of combinaties voor de aanpak 

van het betreffende 

waterbergingsproject. 

 

 

 

 

C. 

 Combinaties van 

instrumenten 

 Differentiatie van 

instrumenten 

 Totaal andere 

instrumenten die inzetbaar 

zouden kunnen zijn 

 Op deze manier kan het 

secundaire onderzoek naar 

beleidsinstrumenten voor 

waterberging worden 

aangevuld. Ook kunnen 

meerdere mogelijkheden 

worden toegevoegd aan de op 

te stellen handleiding / 

toetsingskader.  

Ervaringen met het 

beleidsinstrument.  

 

 

 

 

 

 

D. 

 Positieve ervaringen de 

afgelopen jaren  

 Negatieve ervaringen de 

afgelopen jaren 

 Ondervonden knelpunten 

voor de toekomst 

 Ondervonden kansen voor 

de toekomst 

 Inzicht in de positieve en 

negatieve ervaringen van een 

instrument dragen bij aan het 

secundaire onderzoek naar 

beleidsinstrumenten voor 

waterberging. Daarnaast kan 

deze kennis van toegevoegde 

waarde zijn voor de conclusie 

en eventuele aanbevelingen 

uit het onderzoek.  

Inzicht in de mate van 

belangrijkheid over de 

opgestelde kenmerken van de 

situatie in het analysekader.  

 

 

 

E. 

 Kenmerken van issue 

toetsen 

 Kenmerken van context 

toetsen 

 Kenmerken van doelgroep 

toetsen 

 Wanneer blijkt uit de 

beoordelingen van de 

respondenten dat bepaalde 

kenmerken belangrijk of niet 

belangrijk worden geacht, kan 

dit worden meegenomen in de 

vervolgstap, namelijk het 

opstellen van de handleiding / 

toetsingskader. 

 

4.2 OPERATIONALISERING 

Een operationalisering vormt de overgang van de theorie naar het empirisch onderzoek. Deze fase in 

het onderzoek wordt ook wel het waarneembaar of ‘meetbaar’ maken van theoretische begrippen 

genoemd. Dit betekent niet dat alle relevante begrippen moeten worden omgezet in kwantitatieve 

maatstaven, maar het vertelt ‘wat’ er onderzocht gaat worden en ‘hoe’ dat gaat gebeuren (Thiel, van, 

2007).  

4.2.1 DEFINITIES  

Theoretische begrippen zijn vaak complex en veelomvattend. Hierdoor is het belangrijk dat er een 

goede afbakening  wordt gemaakt van hetgeen onderzocht gaat worden.  
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Meervoudig ruimtegebruik 

De definitie, zoals eerder beschreven voor meervoudig ruimtegebruik, is als volgt: “Het combineren 

van meerdere functies in een bepaalde ruimte.” (Goosen et al., 2002, p.4). Wanneer het gaat om 

meerdere functies dan kunnen die voorkomen als verwevend of in de vierde dimensie (tijd). Voor 

deze definitie geldt dat een bepaalde ruimte gezien kan worden als een waterbergingsgebied. In het 

landelijke gebied komt dit veelal neer op het bergen van water op agrarische gronden. In dit 

onderzoek is dan ook het onderwerp waterberging op landbouwgronden gehanteerd. 

 

Beleidsinstrumenten 

Voor beleidsinstrumenten zijn in de literatuur verschillende definities te vinden, zoals beschreven in 

het theoretische kader, hoofdstuk drie. Als vermeld in dit hoofdstuk wordt in dit onderzoek uitgegaan 

van de definitie zoals beschreven door Bakker (1985, p. 5) namelijk: “Alles dat door de overheid 

wordt ingezet en ondernomen ter realisatie van overheidsdoeleinden, ofwel ter beïnvloeding van 

bestuurlijke en maatschappelijke processen”. De realisatie van overheidsdoeleinden kan in dit geval 

gezien worden als de realisatie van waterberging. 

 

Passendheid 

In dit onderzoek kan ‘passendheid’ worden omschreven als een zoektocht naar een geschikt 

instrument dat aansluit of ‘past’ bij een bepaalde situatie. De situatie kan hier worden gezien als het 

geheel van kenmerken van het issue, de context, de doelgroep en het beleidsinstrument. Afhankelijk 

van de relatie tussen beleidsinstrument en de situatie kan dus de mate van ‘passendheid’ worden 

beoordeeld. De contingentiebenadering vormt hierin de helpende hand omdat via deze benadering 

inzicht wordt verkregen of er sprake is van ‘fit’ tussen beleidsinstrument en situatie.  

4.2.2 MEETBAARHEID VAN DE DEFINITIES 

Het meetbaar maken van de definities is een belangrijk onderdeel in dit methodologisch hoofdstuk. 

Op deze manier worden de vraag- en doelstelling concreter gemaakt.  

 

Passendheid 

Om ‘passendheid’ in dit onderzoek te beoordelen zijn een aantal contingenties noodzakelijk. Deze 

zijn in een eerder hoofdstuk behandeld en betreffen de kenmerken van het beleidsinstrument, 

kenmerken van de context, kenmerken van de doelgroep en kenmerken van het issue. Deze 

contingenties mogen niet los van elkaar worden gezien, maar moeten worden gezien als een 

samenhangend geheel. Wat deze contingenties precies inhouden, op welke manier deze gemeten 

kunnen worden en hun onderlinge samenhang zal hieronder worden behandeld.  

 

A. Kenmerken van de beleidsinstrumenten 

In de Verfijnde - instrumentele benadering van Bagchus (1996) worden beleidsinstrumenten vooral 

gezien als manipuleerbare variabelen van beleid. Andere kenmerken, die van het issue, de context en 

van de doelgroep worden dan ook vaak als gegeven beschouwd.  
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 De intrinsieke kenmerken van een instrument worden door Bagchus (1996) als de 

belangrijkste eigenschappen gezien. Het gaat hier om de achterliggende waarden van het instrument. 

Deze zijn volledig specifiek voor dát instrument. Het zijn de kenmerken van het instrument die je 

altijd zult tegenkomen. Aan de hand van de intrinsieke eigenschappen kunnen 

instrumententypologieën worden ontwikkeld. Van der doelen (1989) noemt communicatieve, 

economische en juridische instrumenten welke reeds genoemd en beschreven zijn in het theoretische 

hoofdstuk.  

 Het tweede kenmerk van een beleidsinstrument is de (beoogde) werking van het instrument. 

Zoals in het theoretische hoofdstuk door Van der Doelen (1989) is aangegeven, blijkt een driedeling 

in communicatieve, economische en juridische instrumenten te globaal. De waarden die deze 

werkende mechanismen kunnen aannemen zijn algemeen / individueel, beperkend / verruimend en 

dirigerend / constituerend. De beleidsinstrumenten die voor dit onderzoek relevant zijn, kunnen 

worden beoordeeld op basis van deze indeling.  

 In hoofdstuk twee en drie is reeds vastgesteld welke beleidinstrumenten onderzocht worden 

in dit onderzoek. Tevens heeft ook de beoordeling van deze beleidinstrumenten plaatsgevonden in het 

theoretische kader. Hieruit is gebleken dat de intrinsieke eigenschappen voor ieder beleidsinstrument 

gelijkwaardig zijn. Dit heeft geleid tot onderstaand overzicht, tabel 8, met daarin de 

beleidinstrumenten en hun kenmerken voor dit onderzoek. 
Tabel 8: Kenmerken van de beleidsinstrumenten 

Kenmerken van de beleidsinstrumenten 

Beleidsinstrument Intrinsieke eigenschappen 

Schadevergoeding op basis van taxatie Economisch – Individueel - Stimulerend 

Eenmalige afkoop van schade Economisch – Individueel - Stimulerend 

Beheersovereenkomst Economisch – Individueel - Stimulerend 

 

B. Kenmerken van het beleidsissue 

De contingentie, kenmerken van het beleidsissue, creëert in de Verfijnde - instrumentele benadering 

als het ware de aanleiding om te komen tot een bepaald beleidsinstrument. Het issue is in dit geval 

een probleem of een te bereiken doelstelling. De kenmerken die hieraan toe behoren hebben 

betrekking op de keuze van het beleidsinstrument.  

 Het probleem dat zich voordoet wanneer waterberging op landbouwgronden wordt toegepast 

is terug te vinden in de schade en kostenposten die ontstaan aan de percelen en aan eventuele 

gewassen, wat eerder beschreven is in hoofdstuk twee. Belangrijke kenmerken die in deze studie 

onderzocht gaan worden zijn het type schade en de soorten kosten. In hoofdstuk twee wordt 

onderscheid gemaakt in directe – en indirecte schade (Hoekstra, Gorter & Boland, 2002). 

Kostenposten zijn onder te verdelen in waardevermindering van de grond, planschade of 

toekomstschade, inrichtingskosten en kosten voor het onderhoud. (Terwan, 2006). 

 De waarderingen die gebruikt worden om de kenmerken van het beleidissue te typeren zijn 

weergegeven in onderstaande tabel, tabel 9.  



  

47 

47 

Tabel 9: Kenmerken van het beleidsissue 
Kenmerken van het beleidsissue 

Issue / probleem Kenmerken 

Schadeposten  Optreden van directe schade 

 Optreden van indirecte schade 

Kostenposten  Optreden van waardevermindering 

 Optreden van planschade of toekomstschade 

 Optreden van inrichtingskosten 

 Optreden van onderhoudskosten 

 

C. Kenmerken van de context   

De context wordt in relatie tot waterberging gezien als de algemene situatie en omstandigheden waarvoor 

waterberging wordt ingezet. Deze omstandigheden kunnen in dit onderzoek gekoppeld worden aan de 

kenmerken van waterberging wat in hoofdstuk twee is beschreven. Terwan (2006) beschrijft dat frequentie, duur 

en tijdstip van overstromen belangrijke elementen zijn waarmee rekening gehouden dient te worden wanneer 

men het over waterberging heeft. Het achterliggende doel van waterberging wordt ook gezien als een belangrijke 

omstandigheid welke van invloed kan zijn op de keuze van een passend beleidsinstrument.  

 De kenmerken van de context die gelden voor dit onderzoek zijn het doel, frequentie, tijdstip en duur 

van waterberging. In onderstaand overzicht, tabel 10, zijn de waarderingen van de kenmerken van de context 

weergegeven.  
Tabel 10: Kenmerken van de context 

Kenmerken van de context  

Kenmerk Waarderingen 

Doel Voorkomen overlast economisch waardevolle 

gebieden 

Realisatie natuurwaarden 

Frequentie Elk jaar: 

Minimaal eens per 

jaar  

(> = 1/jr) 

Vaak:  

Eens per 1 tot 10 

jaar 

(1/jr – 1/10 jr) 

Regelmatig: 

Eens per 10 tot 100 

jaar 

(1/10 jr – 1/100 jr) 

Zelden:  

Minder dan eens 

per 100 jaar 

(<1/100 jr) 

Tijdstip Binnen groeiseizoen 

 

Buiten groeiseizoen 

 

Duur Dagen Weken Maanden 

 

D. Kenmerken van de doelgroep 

Wanneer waterberging op landbouwgronden beoogd wordt, is het vanzelfsprekend dat de 

grondeigenaren van die landbouwgronden kunnen worden aangemerkt als de doelgroep waarmee een 

beleidsinstrument afgestemd dient te worden. Agrarische gronden of landbouwgronden kunnen 

onderscheiden worden in gronden in gebruik geschikt voor gras, akkerbouw of tuinbouw. Dit zijn 

tevens de meest voorkomende vormen van landgebruik in het landelijke gebied. Het grondgebruik 

bepaalt de economische waarde van de grond. Deze vormen van landgebruik kunnen worden ingezet 

om een waardering toe te kennen aan de grondeigenaren. Voor deze waardering geldt dat grasland als 
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kapitaalextensief gezien kan worden en akkerbouwland en tuinbouwland als kapitaalintensief. De 

kenmerken van de doelgroep zijn in drie verschillende waarden te onderscheiden, namelijk als 

grondeigenaar van grasland, grondeigenaar van akkerbouwland en grondeigenaar van tuinbouwland, 

zoals te zien in tabel 11. 
Tabel 11: Kenmerken van de doelgroep 

Kenmerken van de doelgroep 

Doelgroep Kenmerken 

Kapitaalextensieve grondeigenaar  Grasland 

Kapitaalintensieve grondeigenaar  Akkerbouwland 

 Tuinbouwland 

 

Meetbaarheid van de waarderingen 

De te onderzoeken kenmerken van het issue, context, doelgroep en het beleidsinstrument zijn in 

bovenstaande tabellen weergeven. De waarderingen die zijn toegekend aan ieder kenmerk worden in 

het empirisch onderzoek gemeten. Dit zal uitgevoerd worden aan de hand van interviews. Baarda & 

de Goede (1993) geven aan dat het interview de aangewezen manier is om data te verzamelen 

wanneer je iets wilt weten over kennis of opinies. Het analysekader, zie de volgende paragraaf, 

paragraaf 4.2.3, voorziet in het overzicht aan kenmerken die van invloed kunnen zijn op de keuze 

voor een beleidsinstrument. Respondenten wordt gevraagd deze kenmerken te beoordelen. Een 

concrete beoordeling is niet voldoende, er wordt getracht inzicht te krijgen in de argumentatie voor 

een bepaalde keuze. De kennis van respondenten die hier gevraagd wordt, is alleen door middel van 

interviews te achterhalen.  

Middels interviews wordt getracht te achterhalen wat de reden is voor het gekozen 

beleidsinstrument in een bepaalde situatie, zie tabel 7, paragraaf 4.1.3. Met betrekking tot de 

kenmerken wordt respondenten gevraagd in welke mate een kenmerk belangrijk is geweest voor het 

maken van de keuze voor het betreffende beleidsinstrument. De beoordeling van de respondenten 

gebeurt aan de hand van een drie- punt Likertschaal (Baarda & de Goede, 1993), namelijk; 

‘belangrijk’, ‘belangrijk – niet belangrijk’ en ‘niet belangrijk’. ‘Belangrijk’ betekent dat het kenmerk 

van grote invloed is geweest op de keuze van het beleidsinstrument. Voor ‘Niet belangrijk’ geldt 

natuurlijk het omgekeerde. Wanneer de beoordeling ‘belangrijk – niet belangrijk’ wordt aangegeven 

door de betreffende respondent betekent dit dat het kenmerk wel een rol heeft gespeeld in de keuze 

van het beleidsinstrument, maar niet als zodanig relevant beschouwd moet worden. Wanneer 

laatstgenoemde beoordeling wordt gemaakt door de respondent, is het noodzakelijk dat verdere 

vragen duidelijkheid geven over de redenen die hier achter zitten. Doorvragen is overigens gedurende 

het gehele interview van belang voor het vergaren van meer kennis over het onderwerp en de redenen 

voor een bepaalde keuze. Ook bij de categorieën ‘belangrijk’ en ‘niet belangrijk’ is het dus van 

belang dieper in te gaan op de keuze van de respondent.  
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4.2.3 ANALYSEKADER VOOR HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

De hypothesen van dit onderzoek zijn verwerkt in het analysekader. Dit kader zal worden ‘getoetst’ 

gedurende het empirische onderzoek en waar nodig bijgesteld. Het analysekader vormt de basis voor 

het doel van dit onderzoek, het opstellen van de handleiding / toetsingskader voor waterbeheerders. 

De geoperationaliseerde kenmerken van het beleidsissue, beleidscontext en doelgroep zijn tegenover 

de geselecteerde beleidsinstrumenten gezet. Op basis van de literatuur uit hoofdstuk twee en nog een 

tweede aanvullende studie is het analysekader ingevuld. Kenmerken die passend worden geacht voor 

het betreffende beleidsinstrument zijn aangemerkt. Allereerst volgt een beschrijving van de keuzes 

die gemaakt zijn en vervolgens volgt het analysekader, tabel 12.  

 

Kenmerken issue en beleidsinstrumenten 

Inzake het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ worden de opgelopen schades 

achteraf uitgekeerd. In dit geval worden de schades getaxeerd nadat waterberging heeft 

plaatsgevonden. De schades die worden getaxeerd gaan op basis van actuele schade. Hierdoor zijn 

voor het issue het ‘optreden van directe schade’ en het ‘optreden van indirecte schade’ van 

toepassing. De ‘eenmalige afkoop van schade’ wordt bepaald vanuit de onderhandeling tussen vrager 

van de grond en de eigenaar van de grond. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van 

aanwijzingsschade. Bij ‘beheersovereenkomsten’ wordt er uitgegaan dat er een dienst wordt verleend. 

De vergoeding die wordt uitgekeerd is vanwege het beschikbaar stellen van de grond. De hoogte van 

de inkomstenderving wordt bepaald uit de berekeningen die gehanteerd worden voor grasland, welke 

bestaan uit directe- en indirecte vormen van schadevergoeding. ‘Beheersovereenkomsten’ zijn alleen 

mogelijk in combinatie met grasland ( Hoekstra, Well, van & Bos, 2003).   

 

Kenmerken context en beleidsinstrumenten 

De hoogte van de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ hangt sterk af van het tijdstip waarop 

inundatie plaatsvindt en van de tijdsduur. De hoogte van de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

wordt dan ook berekend op basis van deze gegevens. Dit beleidsinstrument is voornamelijk geschikt 

voor laagfrequente gebeurtenissen. Door middel van ‘eenmalige afkoop van schade’ wordt de 

verwachte geleden inkomstenderving door waterberging eenmalig, met een afkoopsom voor een 

langere periode vergoed. Hier wordt uitgegaan van een periode van 30 jaar, waarbij één gebeurtenis 

per jaar in ogenschouw wordt genomen. De frequentie is hiermee gesteld op ‘eens per jaar’, maar dit 

mag natuurlijk ook minder vaak voorkomen. Omdat het tijdstip en de duur van waterberging niet 

goed te voorspellen is, wordt er bij dit instrument vanuit gegaan dat bij waterberging op het 

betreffende perceel alle inkomsten verloren gaan. (Hoekstra, Well, van & Bos, 2003). Hierdoor is de 

waarde ‘duur’ bij dit instrument niet van belang. ‘Beheersovereenkomsten’ zijn overeenkomsten 

waarbij contracten worden afgesloten. Deze contracten worden vaak op jaarbasis verstrekt en kunnen 

na elk jaar weer veranderd worden. ‘Beheersovereenkomsten’ zijn alleen mogelijk in combinatie met 

grasland omdat het belangrijk is dat een grondeigenaar zo snel mogelijk weer gebruik kan maken van 

zijn grond. Frequentie en duur worden daarom laag aangehouden.  
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Kenmerken doelgroep en beleidsinstrumenten 

Voor nu is er nog geen inzicht in de kenmerken van de doelgroep in combinatie met het 

beleidsinstrument. De vergoedingen worden bepaald op basis van taxaties. Hierdoor is het voor de 

hand liggend dat alle typen grondeigenaren hiervoor in aanmerking komen. Dit geldt ook voor 

‘eenmalige afkoop van schade’. Zoals eerder is vermeld, worden ‘beheersovereenkomsten’ alleen 

afgesloten in combinatie met grasland. Hierdoor kan alleen de waarde ‘grondeigenaar van grasland’ 

worden aangemerkt.  
       Tabel 12: Analysekader voor het empirisch onderzoek 

Analyse kader voor het empirisch onderzoek (hypothese) 
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K
en

m
er

ke
n 

is
su

e 

Kostenposten en schade    
Optreden van waardevermindering  0  

Optreden van planschade of 
toekomstschade    

Kosten van inrichting 
 G* G* G* 

Optreden van directe schade 
 0  0 

Optreden van indirecte schade 
 0  0 

Onderhoud van bergingsvoorziening   0 

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel    
Doel als voorkomen overlast 

economisch waardevolle gebieden    

Realisatie natuurwaarden    

Frequentie    
(> = 1/jr)  0 0 

(1/jr – 1/10 jr)  0 0 
(1/10 jr – 1/100 jr) 0   

(<1/100 jr) 0   
Tijdstip    

Binnen het groeiseizoen 
 0   

Buiten het groeiseizoen 
 0   

Duur    
Waterberging voor periode van dagen  0 0 

Waterberging voor periode van 
weken   0 

Waterberging voor periode van 
maanden    
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K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar    
Grondeigenaar van grasland 0 0 0 

Grondeigenaar van akkerbouwland 0 0  
Grondeigenaar van tuinbouwland 0 0  

* G = Gemeente 

4.3 DATAVERZAMELING 

De methoden die gehanteerd worden voor het verzamelen van data voor dit onderzoek zijn te 

onderscheiden in het uitvoeren van een documentstudie en het afnemen van interviews. Deze twee 

methoden zullen in deze paragaaf worden besproken. Hierna zal aandacht worden geschonken aan de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  

 

Documentstudie 

De documentstudie die in dit onderzoek wordt uitgevoerd heeft betrekking op meerdere onderdelen 

van het onderzoek. Ten eerste diende de documentstudie als achtergrondinformatie om de kenmerken 

van de beleidsinstrumenten te bepalen. Vervolgens kon doormiddel van deze studie het analysekader 

worden opgesteld. Voor het empirisch onderzoek geldt dat de documentstudie voorziet in 

achtergrondinformatie op de cases. Daarnaast fungeert de documentstudie als ondersteuning in de 

uitwerking van de cases. Data wordt voornamelijk vergaard uit stukken op internet, tijdschriften en 

boekwerken. Het gaat hier voornamelijk om rapporten, artikelen, voorlichtingsmateriaal en 

presentaties.  

 

Interview  

De interviews zijn gericht op het vergaren van de gewenste informatie uit de praktijk, het empirisch 

onderzoek. Aan de hand van het afnemen van interviews wordt getracht inzicht te krijgen waarom de 

betreffende beleidsinstrumenten zijn ingezet in deze betreffende case. Vervolgens wordt door middel 

van de interviews het vooraf opgestelde analysekader ‘getoetst’.  

  Het karakter van de interviews is semigestructureerd. Dit houdt in dat de interviews 

plaatsvinden aan de hand van een vooraf opgestelde interviewhandleiding, zie bijlage E. Tabel 7 in 

paragraaf 4.1.3 heeft als basis gediend voor de interviewhandleiding. In deze handleiding zal een 

leidraad en de definitie van een aantal belangrijke begrippen ervoor zorgen dat bepaalde onderwerpen 

in ieder geval aan de orde komen.  

 Voor aanvang van het interview zal gevraagd worden of er geluidsopnames gemaakt mogen 

worden. Op deze manier kan ik, de onderzoeker, me beter richten op het interview. Er is nu geen tijd 

nodig voor het maken van aantekeningen. Vervolgens kan op deze manier een letterlijke overname 

van bewoordingen plaatsvinden. Van elk interview zal een verslag worden gemaakt.  

 

Betrouwbaarheid 

In het algemeen zijn er een aantal toevallige factoren bekend die de betrouwbaarheid van het 

onderzoek kunnen beïnvloeden. Baarda & de Goede (1993) noemen de omgeving, concentratie en 
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stemming van de respondent, de interviewer en de vragenlijst. Met deze toevalligheden moet 

rekening gehouden worden tijdens het interview. Deze toevalligheden zijn echter niet vooraf te 

bepalen en te beïnvloeden.  

 Het meten van de kenmerken dient zo nauwkeurig mogelijk te verlopen. Het is daarom 

belangrijk dat er duidelijk onderscheid bestaat tussen de verschillende waarden van de kenmerken 

(Thiel, van, 2007). De operationalisering in dit hoofdstuk heeft de verschillende waarden dan ook 

meetbaar gemaakt, door verschillende indicatoren te benoemen. Aan de hand van de documentstudie 

en de interviews worden de indicatoren achterhaald. De interviewhandleiding, waarin deze 

kenmerken en waarden zijn opgenomen, moet hierbij helpen.  

 Het instemmen van de respondenten over het maken van geluidsopnames van de interviews 

draagt bij aan het vaststellen van de beoordeling die de respondenten hebben gegeven van de 

kenmerken die belangrijk worden geacht voor de keuze van het beleidsinstrument. Zodoende kunnen 

deze beoordelingen letterlijk worden uitgewerkt.  

 Vanwege het feit er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van beoordelingen van 

respondenten is het lastig om over consistente bevindingen te spreken (Thiel, van, 2007). Iedere 

respondent spreekt vanuit zijn perceptie en zijn manier van denken. Hierdoor kunnen metingen onder 

respondenten onder dezelfde omstandigheden leiden tot andere bevindingen. Om de consistentie van 

dit onderzoek te waarborgen wordt daarom bij iedere case gesproken met drie belangrijke actoren.  

 

Validiteit 

Naast betrouwbaarheid is ook validiteit van belang voor dit onderzoek. Het gaat hierbij om de vraag 

of de onderzoeker ook daadwerkelijk meet wat hij of zij graag wil meten (Thiel, van, 2007).  

 De operationalisering in dit onderzoek geeft aan wat er gemeten gaat worden om zo een 

antwoord te geven op de hoofdvraag en om aan de doelstelling te voldoen. Voor de waarden van de 

kenmerken geldt dat hier wordt uitgegaan van het inzicht en kennis van de respondent. De 

beoordeling van de respondent is subjectief van aard. Zoals aangegeven wordt bij elke beoordeling 

van de respondent van de gelegenheid gebruik gemaakt te achterhalen wat de reden is voor het 

invullen van deze beoordeling. Echter kan dan nog niet volledig uitgesloten worden dat er niets 

anders gemeten wordt dan de mate van belangrijkheid van het kenmerk voor de keuze van het 

beleidsinstrument.   

Met betrekking tot de interviews wordt er getracht zoveel mogelijk de validiteit van het 

onderzoek te waarborgen. De semigestructureerde interviews worden, aan de hand van een 

interviewhandleiding, waarin de belangrijkste definities beschreven staan en de punten die aan orde 

komen, gebruikt om de validiteit te vergroten. Om de validiteit van het onderzoek nog wat te 

vergroten wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende casussen. Deze casussen 

verschillen in situatie en in het beleidinstrument dat is toegepast.  
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5. CASESTUDIES 

Dit hoofdstuk voorziet in de uitwerkingen van de casestudies. De uitwerkingen van de cases zijn 

voornamelijk gebaseerd op de kennis en informatie welke verkregen is uit de interviews met de 

respondenten. Belangrijke respondenten die zijn benaderd voor de interviews zijn werkzaam bij 

waterschappen, provincies, gemeenten, land- en tuinbouworganisaties. Daarnaast zijn ook 

grondeigenaren benaderd. De uitwerkingen van de interviews zijn terug te vinden in een 

achtergronddocument (interviewbundel) behorende bij dit onderzoek. 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten uit de interviews en de documentstudie van de vier onderzochte 

casussen worden weergegeven. De casussen die behandeld zullen worden in dit hoofdstuk zijn: Case 

1: Waterbergingsgebied Ham – Havelt, Case 2: Waterbergingsgebied Diesdonk, Case 3: 

Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 en Case 4: Overeenkomst afwaardering Groot Salland.  

De vier cases worden afzonderlijk uitgewerkt. Per case wordt een gebiedsbeschrijving 

gegeven waarin de achtergrond en de situering van het waterbergingsgebied aan de orde komt. 

Daaropvolgend wordt het beleidsinstrument dat is gehanteerd uitgebreid besproken. In het laatste 

onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze van 

het betreffende instrument. Er zal in dit onderdeel aandacht geschonken worden aan de 

totstandkoming van het beleidsinstrument en de voor- en nadelen die respondenten ervaren. Op basis 

van deze twee laatstgenoemde stappen wordt bepaald of dat de inzet van het gekozen 

beleidsinstrument in deze situatie al dan niet als succesvol ervaren wordt. Tot slot zal besproken 

worden welke kenmerken de keuze van het betreffende beleidsinstrument verklaren.  

Zoals vermeld in het voorgaande hoofdstuk worden de cases 1 en 2 geschaard onder het 

beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, waar in dit hoofdstuk paragraaf 5.2 in 

voorziet. Voor case 3 geldt dat er sprake is van ‘eenmalige afkoop van schade’ (5.3) en voor case 4 

geldt een ‘beheersovereenkomst’ (5.4)  

5.2 SCHADEVERGOEDING OP BASIS VAN TAXATIE:  

WATERBERGINGSGEBIED HAM – HAVELT & DIESDONK 

5.2.1 CASE 1: WATERBERGINGSGEBIED HAM - HAVELT 

Het gebied Ham – Havelt, nabij Veghel, is één van de aangewezen gebieden voor waterberging 

vanuit het Reconstructieplan Peel en Maas. Mede doordat er in dit plan uitgegaan wordt van 

klimatologische veranderingen in de toekomst wordt voor de rivier de Aa een toename van de 

piekafvoeren met 10 à 20 procent verwacht. Uit metingen blijkt ook dat de schade die ontstaat door 

de overlast aan water, toe neemt. Dit komt grotendeels doordat óók de omvang van de getroffen 

economische waarden groter zijn. Het beleid dat in het Reconstructieplan Peel en Maas is 

geformuleerd geeft dan ook aan dat het aantal knelpunten waar wateroverlast optreedt én de 

frequentie waarmee wateroverlast optreedt, niet mag toenemen (Provincie Noord-Brabant, 2005a).  
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Waterberging is in veel gevallen gekoppeld aan de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur 

(EHS). De realisatie van EHS gebieden in Nederland verloopt langzaam. De verwachting is dat de 

realisatie van waterberging ook langzaam op gang zal komen. De berekeningen die zijn uitgevoerd 

door de waterschappen om te bepalen hoeveel van de 3.275 hectare zoekgebieden regionale 

waterberging in Peel en Maas gerealiseerd dienen te worden, brachten kansrijke locaties voor 

waterberging met zich mee. Het beekdal van de Aa nabij Veghel is één van deze gebieden (Provincie 

Noord-Brabant, 2005a).   

5.2.2 BESCHRIJVING VAN HET WATERBERGINGSGEBIED 

Ten zuiden van Veghel wordt het gebied Ham – Havelt ingericht voor het bergen van water. Dit 

waterbergingsgebied, ter grootte van 62 hectare, moet er voor zorgen dat de rivier de Aa haar water 

kwijt kan in tijden van dreiging. Dit is noodzakelijk om de kern Veghel te beschermen tegen hoog 

water (Gemeente Veghel, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanleiding voor de aanleg van dit waterbergingsgebied heeft te maken met de wateroverlast van 

januari 2003. De rivier de Aa was toen flink buiten haar oevers getreden. Hierop volgend werd het  

Masterplan Veghel geschreven waarin fase II de inrichting van het waterbergingsgebied Ham – 

Havelt omvatte (Gemeente Veghel & Waterschap Aa en Maas, 2004). Voordat het 

waterbergingsgebied kon worden aangelegd, moest er een inrichtingsplan geschreven worden. Dit 

‘Inrichtingsplan Aa Veghel Waterberging Ham – Havelt’ is uiteindelijk door samenwerking van de 

gemeente Veghel en het waterschap Aa en Maas opgesteld. (Waterschap Aa en Maas & Gemeente 

Veghel, 2009) 

Voordat er daadwerkelijk een inrichtingsplan opgesteld kon worden moest er veldwerk 

worden uitgevoerd. Vervolgens hebben er brainstormsessies plaatsgevonden met deskundigen van de 

gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas. Het doel van deze sessies was om de eisen en wensen 

voor de waterberging in kaart te brengen. In april 2008 is er een informatieavond geweest voor de 

betrokken grondeigenaren. Op basis van deze avond is het inrichtingsontwerp uitgewerkt en tevens 

Figuur 9: Waterbergingsgebied Ham – Havelt (Bron: Gemeente Veghel, 2010). 
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gepresenteerd aan een klankbordgroep in november 2008 (Waterschap Aa en Maas & Gemeente 

Veghel, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De genoemde partijen, de gemeente Veghel, waterschap Aa en Maas en de grondeigenaren vormen 

tevens de belangrijkste actoren met betrekking tot het waterbergingsgebied Ham – Havelt. De 

gemeente en het waterschap zijn initiatiefnemers van het plan. De grondeigenaren worden 

vertegenwoordigd door de ZLTO regio Veghel. Naast bovenstaande actoren is ook de provincie 

Noord-Brabant betrokken bij de inrichting van het waterbergingsgebied. Zij financiert een klein deel 

van de inrichting en heeft vooral belang bij het beleidsdoel met betrekking tot de aanleg van de EHS 

binnen dit gebied. (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011).  

5.2.3 DE BELEIDSINSTRUMENTATIE 

Het waterbergingsgebied Ham – Havelt bestaat vooral uit landbouwgronden. Wanneer 

overstromingen plaatsvinden, brengt dit dus vooral effecten met zich mee voor de agrarische sector. 

Van oudsher kwamen er al overstromingen voor in het gebied. Nu het waterbergingsgebied is 

aangelegd zal dit nog steeds gebeuren, maar in mindere mate. De effecten op de agrarische sector 

zullen daarom onveranderd blijven. Doordat er inundatie plaatsvindt, leidt dit wel tot een reductie aan 

opbrengsten van de gewassen en daardoor tot economische schade. Mede hierdoor wordt door het 

waterschap Aa en Maas voorzien in een ‘overeenkomst vergoeding inundatieschade landbouw’ 

(Waterschap Aa en Maas & Gemeente Veghel, 2009). Naast het aangaan van deze overeenkomst 

bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor een schadevergoedingsregeling die in werking treedt 

nadat waterberging heeft plaatsgevonden (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Deze 

systematiek van vergoeden is vastgelegd in de Waterwet 2009 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

2009).  

 

Schadevergoeding op basis van taxatie 

Zoals eerder besproken in hoofdstuk twee, mag er van de vergoedingsregeling door een ieder gebruik 

worden gemaakt mits er, zie Artikel 7.14 uit de waterwet bijlage C, sprake is van (geleden) schade als 

Figuur 10: Waterbergingsgebied Ham – Havelt wateroverlast januari 2003 (Bron: 
Gemeente Veghel & Waterschap Aa en Maas, 2004). 
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gevolg van rechtmatige uitvoering van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer. 

Artikel 7.15 gaat specifiek in op de schade die verband houdt met een overstroming of het vergroten 

van de bergingscapaciteit van watersystemen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Een 

schadevergoedingsregeling als zodanig is door waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta 

en waterschap de Dommel uitgewerkt in de verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas, 

zie bijlage F (Waterschap Aa en Maas, 2011a). Vanaf 1 januari 2011 is de verordening in werking 

getreden en vanaf dat moment bestaat er één onafhankelijke adviescommissie die de 

schadevergoeding bepaalt. Deze commissie bestaat uit een schade-expert, taxateurs, een hydroloog en 

een vertegenwoordiger namens de ZLTO (Waterschap Aa en Maas, 2010).  

 De systematiek die gehanteerd wordt betreffende de schadevergoeding zoals beschreven in 

de verordening bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moet er een verzoek ingediend worden, het 

verzoek wordt behandeld en vervolgens beoordeelt een adviescommissie de vergoeding en brengt 

advies uit. Het indienen van het verzoek moet schriftelijk gebeuren bij het bestuur van het 

waterschap. Hierin dient aangegeven te worden, voor zover mogelijk, wat de aard en omvang van de 

schade is. Het verzoek wordt bevestigd wanneer aan alle eisen is voldaan door de verzoeker met 

betrekking tot het indieningverzoek, zoals beschreven in de verordening. Vervolgens geeft het 

bestuur een oordeel over het verzoek en de procedure die hiervoor gevolgd is. Dit oordeel of besluit 

moet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek weer teruggekoppeld zijn aan de verzoeker. 

Naar het oordeel van het bestuur wordt het verzoek of voorgelegd aan de adviescommissie of 

afgehandeld zonder inschakeling van de adviescommissie. Afhankelijk van de aard en omvang, maar 

ook van de complexiteit en de al dan niet aanwezige formulering van beleid dat toepasbaar is op de 

situatie, wordt bepaald of een adviescommissie ingeschakeld dient te worden. Het bestuur stelt een 

commissie samen die onafhankelijk onderzoek uitvoert en adviseert over de verzoeken om 

schadevergoeding. Het advies dat gegeven wordt over het verzoek om schadevergoeding heeft in het 

algemeen betrekking op het causale verband tussen de schade en de schadeoorzaak, de omvang van 

de schade en de hoogte van de schadevergoeding. Wanneer de situatie zich ervoor leent, kan de 

adviescommissie maatregelen in natura voorstellen, bijvoorbeeld het aanbieden van compenserende 

gronden, die geschikt zijn om het nadeel te beperken of ongedaan te maken. Uiterlijk binnen zes 

weken na ontvangst van het definitieve advies van de commissie door het bestuur, wordt de 

verzoeker de beslissing toegezonden (Waterschap Aa en Maas, 2011a).  

 

Overeenkomst vergoeding inundatieschade landbouw 

De ‘overeenkomst vergoeding inundatieschade landbouw’ is door het waterschap Aa en Maas 

opgesteld met de achterliggende gedachte dat dit een eenvoudigere en praktischere manier zou zijn 

voor het regelen van de schadevergoedingen ten opzichte van de ‘schadevergoeding op basis van 

taxatie’. Alvorens het tekenen van de overeenkomst worden met de grondeigenaren afspraken 

gemaakt over hoe er met de schade wordt omgegaan en wanneer dit zich voordoet. Ook worden 

procedurele afspraken vastgelegd, dus op welke wijze er een vergoeding geclaimd kan worden en 

waarop de vergoeding van toepassing is. Op basis van deze overeenkomst kan er, wanneer 

waterberging plaatsvindt, direct worden vergoed (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-
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2011). Projectleider Oomens (2011) voorziet deze vorm van een vergoedingsregeling als dé methode 

voor het afhandelen van schade in het waterbergingsgebied Ham – Havelt. Vanuit het waterschap Aa 

en Maas is dan ook regelmatig deze methode aangedragen bij de grondeigenaren. Echter wordt dit 

nog niet enthousiast ontvangen en er wordt een afwachtende houding aangenomen. Oomens (2011) 

omschrijft de gedachtegang van de grondeigenaren als volgt: “We kijken wel wat er gebeurt en als er 

waterberging wordt ingezet, kunnen we alsnog claimen”.  

 De systematiek die gehanteerd wordt betreffende de overeenkomst wordt als volgt 

omschreven door waterschap Aa en Maas (2011b). De schaderegeling is opgezet om de schade aan 

gewassen te compenseren. Voor deelname aan deze regeling moet er een overeenkomst getekend 

worden. Hierin staat het volgende: 

 Schade die door het bergen van water opgelopen wordt, wordt vergoed. 

 Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt voor de vergoeding is het gewas dat geteeld werd 

tijdens waterberging. Hierbij wordt getoetst of dit een gangbaar gewas is voor het betreffende 

perceel.  

 De vergoeding vindt achteraf plaats en gaat uit van concrete schade. 

 Omdat het een overeenkomst betreft, bestaat er de mogelijkheid tot andere afspraken. Ook 

een voorschot is mogelijk.  

De bedragen die worden gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding zijn 

vastgesteld door het bestuur en openbaar gemaakt. De normbedragen houden rekening met de 

verminderde opbrengst van het gewas. Verder zit hierin verwerkt de extra tijd die nodig is voor 

inspectie en registratie van de schade aan de gewassen. Ook de kosten voor extra grondbewerking en 

het opruimen van vuil zijn onderdeel van de vergoeding. Er vindt een jaarlijkse actualisatie plaats van 

de normbedragen (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011; Waterschap Aa en Maas, 

2011b).  

 De kwantitatieve informatie Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt 2009 (Schreuder & 

Hendriks-Goossens, 2009) en de kwantitatieve informatie veehouderij 2009-2010 (Vermeij, Bosma, 

Evers, Harlaar & Vink, 2009) hebben gediend als het uitgangspunt voor het vaststellen van de 

normbedragen. Deze publicaties worden gezien als dé hulpmiddelen en naslagwerken voor het 

opstellen van begrotingen en het doorrekenen van effecten die voortkomen uit beleidsmaatregelen. 

De normen in deze publicaties vormen een richtlijn, maar hiervoor is wel veel draagvlak aanwezig. 

Dit komt omdat de cijfers zijn vastgesteld en afgestemd met afgevaardigden uit de betreffende 

sectoren. De berekeningen voor de schaden aan gewassen zijn door het waterschap Aa en Maas 

uitgevoerd voor vijf typen gewassen, namelijk; grasland, maïsland, suikerbieten, 

consumptieaardappelen en wintertarwe. Grasland is de meest voorkomende vorm van agrarisch 

grondgebruik waar waterberging op wordt toegepast. Een beknopte omschrijving van de manier 

waarop de hoogte van de schade voor grasland wordt bepaald is in het volgende kader, figuur 11, 

weergegeven. Het verliezen van de grassnede4 vormt hierbij de grootse schadepost. Bijlage G 

                                                           
4 De eerste grassnede kan omschreven worden als de eerste oogst die van het grasland wordt gehaald in het voorjaar. De eerste snede wordt 
veelal gebruikt om in te kuilen. Dit betekent dat het gemaaide gras wordt opgeslagen en afgedekt in een betonnen sleuf om zo later in het jaar 
het jaar het vee te kunnen voorzien van ‘kuilgras’.  
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Normbedragen schadevergoeding grasland 
Bij schade aan grasland door inundatie wordt uitgegaan van normbedragen die zijn 
vastgesteld per hectare. Onder schade wordt in dit geval verstaan:  

1. Opbrengstenderving door verloren gaan grassnede    € 2.308,00  
2. Opbrengstenderving door grasvernieuwing (voorjaarsinzaai)  € 2.308,00  
3. Opbrengstenderving door minder bemesting    € 920, 00  
4. Extra kosten graslandvernieuwing     € 310, 00 
5. Extra kosten graslandverbetering     € 70, 00 
6. Kosten onkruidbestrijding      € 34,25  
7. Afvoer van onbruikbaar gewas     € 160,00  
8. Efficiency verlies (20% van bewerkingskosten)   20% v.b.k.  

Bovenstaande bedragen betreffen totaalbedragen van het totale verlies aan opbrengsten 
per hectare. Een totaal verlies aan opbrengsten zal bij een overstroming van enkele dagen 
niet van toepassing zijn. Daarom is er ook onderscheid gemaakt in periodes en 
aanwezigheid van de grassnede op het land en bemesting van het land. Er wordt 
onderscheid gemaakt in de maand oktober, de periode 1 november tot 15 februari, de 
periode 15 februari tot 15 april, de periode 15 april tot 1 juni en de periode 1 juni tot 1 
oktober.  
 
Aan de hand van de periodes, de aanwezigheid van de grassneden en de bemesting van 
het land zijn er differentiaties aangebracht in de hoogte van de schadevergoeding. Zo is 
het laagst uitgekeerde bedrag dat geldt voor de periode oktober zonder snede op het land 
€ 255, 75 en het hoogst uit te keren bedrag dat geldt voor de periode 15 april tot 1 juni 
waarbij de eerste snede verloren is gegaan € 1.468, 95. 

 
 

 

voorziet in een volledig overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd worden voor het gewas 

grasland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schadevergoeding op basis van taxatie of overeenkomst vergoeding inundatie landbouw? 

Het waterschap Aa en Maas hanteert wanneer het gaat om schadevergoedingen voor waterberging 

dus twee typen regelingen. Voor deze case 1: waterbergingsgebied Ham – Havelt, wordt de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ gehanteerd. Case 2: waterbergingsgebied Diesdonk 

voorziet in de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’.  

 Voor de in deze case gehanteerde regeling ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ 

zijn de onderhandelingen over de toepassing van het instrument in volle gang. Het instrument is dus 

nog niet ingezet. Zoals aangegeven in paragraaf 5.1 is daarom Case 2: waterbergingsgebied Diesdonk 

in ogenschouw genomen. Genoemde regelingen zijn vergelijkbaar te noemen, maar op het gebied van 

aanpak en opzet kan er toch onderscheid gemaakt worden.  

Oomens (2011) voorziet het grootste verschil op praktisch gebied. Niet alleen voor het 

waterschap geldt dat er minder tijdrovende procedures aangegaan moeten worden, maar ook voor de 

grondeigenaar. Vervolgens wordt er door middel van de ‘overeenkomst vergoeding inundatie 

landbouw’ duidelijkheid gecreëerd. Het opstellen van de overeenkomst gebeurt in overleg met beide 

partijen, daarnaast worden er data vastgelegd en weet bijvoorbeeld de grondeigenaar exact wanneer 

schadevergoeding verwacht kan worden. Doordat een overeenkomst nog niet vaststaat voordat er 

ondertekend is, kunnen er praktische aanpassingen aangebracht worden. Het ontvangen van een 

Figuur 11: Normbedragen schadevergoeding grasland 
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voorschot op de schade zoals deze zal voorkomen eens in de toekomst, kan bijvoorbeeld worden 

vastgelegd (Waterschap Aa en Maas, 2011b). Een belangrijk en niet te vergeten verschil tussen de 

overeenkomst en de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is dat voor een overeenkomst getekend 

moet worden voordat de daadwerkelijke schade bekend is. Het tekenen van een document geeft 

agrariërs het gevoel dat zij belemmerd kunnen worden in de bedrijfsvoering en daarmee vastzitten 

aan bepaalde regels. Vandaar de afwachtende houding en het niet aangaan van de overeenkomst tot 

nu toe in de praktijk (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). 

 De ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is zoals gezegd vastgelegd in de Waterwet 

(2009). Hierdoor kunnen er geen onderhandelingen gevoerd worden tussen het waterschap en de 

grondeigenaren. Wanneer dus geen overeenkomst wordt aangegaan met het waterschap en er wordt 

toch schade geleden doordat er waterberging is ingezet, kan er gemotiveerd gebruik worden gemaakt 

van de ‘schadevergoedingsregeling op basis van taxatie’ (Waterschap Aa en Maas, 2011b).  

5.2.4 DE KEUZE VAN HET BELEIDSINSTRUMENT 

Zoals in paragraaf 5.1 beschreven, wordt getracht inzicht te verkrijgen in welke situaties van 

waterberging welke instrumenten zijn ingezet. In deze case betreft het instrument dus de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’. Maar waarom nu voor dit instrument is gekozen 

blijft de vraag waarop antwoord gegeven dient te worden. Tijdens de interviews zijn een aantal 

onderwerpen aan bod gekomen die onder andere inzicht geven in de totstandkoming van het 

instrument, de ervaringen met het instrument nu en in de toekomst en de voor- en nadelen van het 

instrument. Vervolgens is besproken welke kenmerken van waterberging belangrijk worden geacht 

en van invloed zijn geweest op de keuze voor dit beleidinstrument.  

 

Totstandkoming van het instrument 

Het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ is een afgeleide van het 

bestaande instrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Het waterschap is verplicht om op een 

bepaalde manier om te gaan met schade en om dan burgers tegemoet te treden. Vandaar dat 

laatstgenoemde regeling is vastgelegd in de Waterwet 2009 (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 

4-11-2011; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Vanwege praktische redenen heeft het 

waterschap Aa en Maas er voor gekozen de ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ op te 

stellen. De overeenkomst brengt, in vergelijking met de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, het 

voordeel met zich mee dat er individuele afspraken gemaakt kunnen worden met de grondeigenaren. 

Het vaststellen van de hoogte van de schade blijft onveranderd.  

 De inzet van het beleidsinstrument voor waterbergingsgebied Ham – Havelt is dus nodig om 

burgers tegemoet te komen in de schade die zij lopen doordat water wordt geborgen op agrarische 

gronden. Van oudsher kwamen in het gebied al regelmatig overstromingen voor. Deze 

overstromingen waren toen natuurlijk en ongecontroleerd van aard. Door de aanleg van het 

waterbergingsgebied zal dit gestuurd gaan plaatsvinden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 

aanleg van kades, het ophogen van bestaande kades, de aanleg van duikers en de aanleg van een 

klepstuw. (Gemeente Veghel, 2010). Op deze manier heeft het waterschap Aa en Maas invloed op de 
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frequentie van overstromen, de hoogte van de overstroming en de duur van de overstroming. Daarom 

wordt gezocht naar een zo effectief mogelijke inzet van het gebied, waarbij wordt uitgegaan van 

daadwerkelijke inzet, wanneer dit echt niet anders kan. Doordat het gebied Ham – Havelt is ingericht 

als waterbergingsgebied, waarbij de overstromingen gestuurd worden door het waterschap Aa en 

Maas, geldt er dus de plicht de schade te compenseren.  

 De provincie Noord-Brabant (2005) heeft in Reconstructieplan Peel en Maas reeds 

aangegeven dat het waterbergingsgebied Ham – Havelt als een belangrijk gebied wordt gezien om 

water te bergen in de toekomst. Deze plannen werden destijds meegenomen in de structuurvisie van 

de gemeente Veghel en het Waterplan Veghel (Gemeente Veghel, 2002). Door het vastleggen van het 

waterbergingsgebied in het Waterplan (2002) kon er een project van gemaakt worden (E. Grentzius, 

persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Vervolgens is het waterbergingsgebied ook bestemd in het 

bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Veghel (Gemeente Veghel, 2010). In dit plan zijn de 

percelen, welke gelegen zijn in het aangewezen waterbergingsgebied, bestempeld met hoofdfunctie 

‘agrarisch’ en met nevenfunctie ‘waterberging en natuur’ (E. Grentzius, persoonlijke communicatie, 

4-11-2011). Doordat in beleidsplannen is vastgelegd dat het waterbergingsgebied Ham – Havelt er 

gaat komen, zullen er functiewijzigingen plaatsvinden van de betreffende percelen.  

 

Voordelen en nadelen 

Vanuit het waterschap Aa en Maas heerst het gevoel dat er niet zozeer bezwaren en klachten zijn over 

het beleidsinstrument, maar op de manier waarop het tot stand is gekomen. De manier waarop de 

schade wordt veroorzaakt, dus door inrichting van het waterbergingsgebied, is niet acceptabel. “Het 

waterschap doet iets met het gebied, waardoor er het recht ontstaat op het verhalen van schade” (P. 

Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Het nadelige effect waarvan op dit moment sprake 

is, is de terughoudendheid van de grondeigenaren ten opzichte van het aangaan van de overeenkomst. 

De grondeigenaren zien liever dat inundatie voorkomen wordt, waardoor er geen schadevergoeding 

toegepast hoeft te worden. Wanneer het specifiek draait om de vergoedingen voor de schade zijn de 

grondeigenaren niet negatief. Zij gaan er van uit dat het rendement wat gehaald kan worden uit de 

gronden wel gecompenseerd wordt. Echter voorzien zij dat de schade die ontstaat aan het vermogen 

hierdoor niet volledig wordt gedekt. De aanwijzing van de percelen als waterbergingsgebied zorgt er 

namelijk voor dat deze minder waard worden. (M. Thijssen, persoonlijke communicatie, 4-11-2011).  

 De bestemmingsplanwijziging die moet worden doorgevoerd voor de percelen die liggen 

binnen het aangewezen waterbergingsgebied wordt ook gezien als een groot nadeel. Thijssen (2011) 

voorziet dat “wanneer in het bestemmingsplan ook maar iets ten nadele veranderd met betrekking tot 

het agrarische gebied, er hierdoor ook verboden en regels komen die van invloed zijn op het telen 

van gewassen” (persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Daarbij overheerst het gevoel dat de 

bedrijven, welke gesitueerd zijn in het waterbergingsgebied Ham – Havelt, onverkoopbaar zullen 

worden in de toekomst. Thijssen (2011) voorziet geen gegadigden die dergelijke bedrijven willen 

overnemen.  
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel agrariërs als waterbeheerders voor- en nadelen 

ondervinden wanneer een ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ wordt toegepast bij waterberging. 

Op basis van het schema ontleend aan Hoekstra, Gorter & Boland (2002) is een overzicht van deze 

voor- en nadelen weergegeven. Onderzocht is of deze voor- en nadelen ook gelden voor de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’.  
Tabel 13: Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie bij waterberging 

Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Bij goede regelingen schept dit 

duidelijkheid. 

 Geeft dekking van de risico`s. 

 Ondernemingsrisico blijft bij de 

boer. 

  

 Vaststelling van de normen is 

discutabel. 

 Trage afhandeling / betaling. 

 Taxaties leveren onenigheid op. 

 Loopt een bepaald risico. 

 Vervolgschade wordt niet gedekt. 

 Bewijslast ligt bij de landbouw. 

 Twijfels over betrouwbaarheid van 

overheid. 

Water- 

Beheerders 

 Kunnen zich flexibel opstellen. 

 Differentiatie is mogelijk vanwege 

specifieke situaties die zich 

voordoen. 

 Kan het instrument inzetten 

wanneer nodig. 

 Voornamelijk geschikt voor 

calamiteiten (niet frequent).  

 Brengt tijdrovende procedures met 

zich mee. 

 Geen prikkel aanwezig tot 

medewerking van de 

grondeigenaren. 

 Onzekerheid over de te begroten 

kosten. 

 

De respondenten zijn tijdens het interview niet geconfronteerd met dit overzicht. Maar aan de hand 

van onderstaande vraagstellingen zijn verschillende voor- en nadelen toch benoemd in andere 

bewoordingen.  

 

 

 

 

 

 

Genoemde voordelen door de grondeigenaren komen vooral neer op de hoogte van het 

uitkeringsbedrag ten opzicht van de schade. “De bedragen die worden gehanteerd zijn niet 

onaangenaam” (Thijssen, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Een ander positief punt is dat de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ overzichtelijk is. De nadelen die voorzien worden 

door de grondeigenaren komen neer op het niet volledig dekken van de vervolgschade die ontstaat en 

1. Wat zijn voor- en nadelen met betrekking tot de overeenkomst vergoeding inundatie 

landbouw? 

2. Wat zijn succes- en faalfactoren met betrekking tot de overeenkomst vergoeding 

inundatie landbouw? 
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het risico van het telen van gewassen. Met betrekking tot de afhandeling en het volgen van de 

procedures kan op dit moment geen uitspraak gedaan worden. Dit omdat het instrument 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ nog niet is ingezet. Daarbij moet vermeld worden dat 

bovenstaand overzicht met voor- en nadelen is gebaseerd op het instrument ‘schadevergoeding op 

basis van taxaties’. Hierdoor worden sommige voor- of nadelen in deze case niet genoemd, Dit zal bij 

case 2: Diesdonk waarschijnlijk wel het geval zijn. 

 Waterbeheerders zien als grootste voordeel dat het instrument ‘overeenkomst vergoeding 

inundatie landbouw’ te allen tijde ingezet kan worden wanneer dat nodig is. Door de inrichting van 

het waterbergingsgebied kan gestuurde overstroming toegepast worden. Hierdoor kan de frequentie 

van overstromen bepaald worden. Daarnaast zien waterbeheerders dat zij specifiek voor elke situatie 

het beleidsinstrument in kunnen zetten. Geen enkele situatie is hetzelfde en moet apart worden 

beoordeeld. De overeenkomst is hier geschikt voor omdat deze vooraf in overleg met de 

grondeigenaar wordt opgesteld.  

De nadelen zoals geformuleerd in het overzicht, tabel 13, worden door middel van de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ deels opgelost. Zoals aangegeven wordt met de 

overeenkomst beoogd een snelle en praktische afhandeling van de schade te bewerkstelligen. 

Daarnaast wordt er, doordat er vooraf afspraken worden gemaakt met betrekking tot de afhandeling 

van de schade etc. duidelijkheid en zekerheid gecreëerd met betrekking tot de hoogte van de 

vergoeding die het waterschap zal moeten uitkeren. Een herkenbaar nadeel is het ontbreken van de 

prikkel om tot medewerking over te gaan. Zoals aangegeven heerst er terughoudendheid onder de 

grondeigenaren en zijn er nog geen overeenkomsten getekend.  

 Op basis van de informatie van de respondenten kan het volgende overzicht van voor- en 

nadelen met betrekking tot het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ 

gepresenteerd worden, tabel 14.  

Tabel 14: Overzicht voor- en nadelen overeenkomst vergoeding inundatie landbouw 
Overzicht voor- en nadelen overeenkomst vergoeding inundatie landbouw 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Geschikt compensatie-instrument 

 Bedragen die gehanteerd worden 

zijn niet onaangenaam 

 De regeling is overzichtelijk 

 Geen vermogenschade en 

vervolgschade meegenomen in de 

regeling 

 Wijziging van de bestemming 

 Bedrijven worden onverkoopbaar 

 Risico met het telen van gewassen 

Water- 

Beheerders 

 Instrument kan worden ingezet 

wanneer nodig 

 Kan zelf frequentie bepalen 

 Specifieke situaties kunnen 

afzonderlijk behandeld worden 

 Duidelijkheid en zekerheid over de 

uit te keren schade 

 Weinig enthousiasme onder de 

grondeigenaren om mee te werken 

 Voor zover zijn er nog geen 

overeenkomsten getekend 
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Verwachtingen  

De ervaringen met betrekking tot de inzet en het gebruik van het beleidsinstrument ‘overeenkomst 

vergoeding inundatie landbouw’ zijn summier. Wel zien de respondenten mogelijke knelpunten en 

kansen voor de toekomst.  

 Van oudsher komen in het gebied Ham – Havelt overstromingen voor. Deze natuurlijke 

overstromingen zorgden voor schade aan gewassen en kwam daarbij ook regelmatig voor. Er was 

toen der tijd ook geen sprake van een regeling die op een bepaalde manier de opgelopen schade 

compenseerde. De overstromingen en de schades die hieruit voortkwamen, werden als het ware 

geaccepteerd. (M. Thijssen, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Door de maatregelen die nu 

getroffen zijn om het waterbergingsgebied te realiseren, zijn de gronden niet slechter geworden. 

Tevens is de frequentie van overstromen afgenomen, maar bij volledige berging komt er veel meer 

water op de gronden, wordt de duur van overstroming langer en wordt er meer schade geleden. Voor 

laatstgenoemde situatie wordt dus wel een regeling aangeboden in de vorm de ‘overeenkomst 

vergoeding inundatie landbouw’. De grondeigenaren zien deze overeenkomst in de toekomst niet 

werken. Zoals aangegeven brengt de overeenkomst veel onzekerheid over de daadwerkelijke dekking 

van de geleden schade met zich mee. Een kans of eigenlijk een alternatieve oplossing om dit 

probleem weg te nemen is het aankopen van gronden door het waterschap of de gemeente (M. 

Thijssen, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Op deze manier zijn de gronden in handen van de 

overheid en kan men waterberging inzetten wanneer gewenst. Door het terug verpachten van de 

gronden aan de oorspronkelijke eigenaren tegen een aannemelijke prijs hoeft er geen 

schadevergoedingsregeling gehanteerd te worden. Grondeigenaren worden op hun beurt door de 

lagere pachtprijs gecompenseerd voor eventuele waterschade. Het risico ligt nu niet meer bij de 

grondeigenaren en het waterschap heeft geen verdere afhandelingprocedures (M. Thijssen, 

persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Gemeente en het waterschap ondervinden op deze manier 

natuurlijk veel meer kosten dan dat het geval is met de ‘overeenkomst vergoeding inundatie 

landbouw’ of de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-

11-2011).   

Ook wordt, voornamelijk vanuit de initiatiefnemers, de gemeente Veghel en het waterschap 

Aa en Maas, gesproken over het feit dat de aangeboden overeenkomst niet in goede aarde valt bij de 

grondeigenaren. Wanneer deze negatieve houding blijft bestaan, zal het instrument niet kunnen 

worden ingezet. Grentzius (2011) geeft aan dat de gemeente de rol als bemiddelaar kan vervullen om 

eventueel een overeenkomst tussen het waterschap en de grondeigenaren te bewerkstelligen. In het 

uiterste geval zullen de grondeigenaren en het waterschap toch gebruik moeten maken van de 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ zoals vastgesteld in de Waterwet 2009, wat dus om 

praktische redenen niet wenselijk wordt geacht.  

 

Beoordeling van kenmerken 

De opgestelde kenmerken van het beleidsissue, de beleidscontext en de doelgroep zijn voorgelegd 

aan de respondenten. Elk teken ‘x’ staat voor één respondent. Vervolgens is gevraagd in welke mate 

een kenmerk belangrijk is geweest voor het maken van de keuze voor het beleidsinstrument. 
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‘Belangrijk’ betekent dat het kenmerk van grote invloed is geweest op de keuze van het 

beleidsinstrument. Voor ‘Niet belangrijk’ geldt dat het kenmerk geen rol van betekenis heeft gespeeld 

in de keuze voor het beleidsinstrument. Wanneer de beoordeling ‘belangrijk – niet belangrijk’ wordt 

aangegeven door de betreffende respondent betekent dit dat het kenmerk wel van invloed is geweest 

op de keuze van het beleidsinstrument, maar niet doorslaggevend is geweest.  
                Tabel 15: Beoordeling kenmerken overeenkomst vergoeding inundatie landbouw 

Beoordeling kenmerken overeenkomst vergoeding inundatie landbouw 

 

Belangrijk voor keuze 

1. Belangrijk 
2. Belangrijk 

– Niet 
belangrijk 

3. Niet 
belangrijk 

Si
tu

at
ie

 

K
en

m
er

ke
n 

is
su

e 

Kostenposten   
Optreden van 

waardevermindering   xxx 

Optreden van planschade 
of toekomstschade   xxx 

Kosten van inrichting   xxx 
Onderhoud van 

bergingsvoorziening   xxx 

Schadeposten  
Optreden van directe 

schade xxx   

Optreden van indirecte 
schade  xx x 

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel  
Doel als voorkomen 
overlast economisch 

waardevolle gebieden 
xxx   

Realiseren natuurwaarden 
en tegengaan verdroging   xxx 

Frequentie  
(> = 1/jr)   xxx 

(1/jr – 1/10 jr)  xxx  
(1/10 jr – 1/100 jr) xxx   

(<1/100 jr) xxx   
Tijdstip  

Binnen het groeiseizoen   xxx 
Buiten het groeiseizoen   xxx 

Duur  
Waterberging voor 
periode van dagen xxx   

Waterberging voor 
periode van weken  xxx  

Waterberging voor 
periode van maanden   xxx 

K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar  
Grondeigenaar van 

grasland xxx   

Grondeigenaar van 
akkerbouwland  xxx  

Grondeigenaar van 
tuinbouwland   xxx 
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Uit het overzicht blijkt dat de schadepost als directe schade, het doel als bescherming van 

economische waardevolle gebieden, de frequentie van eens in de 100 jaar, de duur als in enkele 

dagen en de grondeigenaar van grasland, als belangrijkste kenmerken worden gezien voor de keuze 

van het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’.  

 De eerste kenmerken die onder het kopje kostenposten zijn geschaard, zijn door 

respondenten niet aangemerkt als kenmerk welke hebben meegespeeld in de keuze voor het 

beleidsinstrument. Het optreden van waardevermindering wordt gezien als planschade. Planschade 

wordt niet vergoed in de overeenkomst, maar is gekoppeld aan het bestemmingsplan. Het indienen 

van planschade moet dus gebeuren bij de gemeente. Vervolgens worden inrichting en onderhoud ook 

niet gezien als kenmerken die bepalend zijn voor de keuze van het beleidsinstrument. Voor deze 

kosten zijn namelijk het waterschap en de gemeente verantwoordelijk.  

 De kenmerken die opgesteld zijn onder schadeposten, zijn duidelijk wel relevant voor de 

keuze van het beleidsinstrument. Het vergoeden van schade, dat met het beleidsinstrument 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ wordt beoogd, maakt dit vanzelfsprekend. Directe 

schade, zoals schade aan gewassen en teelten, zijn dan ook concreet te bepalen zoals het voorbeeld 

van de normbedragen laat zien in paragraaf 5.2.3., figuur 11. Voor het kenmerk indirecte schade geldt 

onenigheid over de mate van belangrijkheid. De grondeigenaren zien dit kenmerk als een schadepost 

welke niet is meegenomen in de regeling. Met name het waterschap geeft aan dat dit deels wel het 

geval is. Zij zien indirecte schade als vervolgschade waaronder zij bijvoorbeeld extra zaaikosten 

scharen.  

 Als kenmerken van de context zijn het doel, de frequentie en de duur van waterberging in 

grote mate bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument. Het doel van het waterbergingsgebied 

Ham – Havelt is het beschermen van benedenstrooms economische waardevolle gebieden. Dit doel is 

daarom een belangrijk kenmerk voor de situatie waarvoor het beleidsinstrument wordt ingezet. De 

frequentie van inzet van het waterbergingsgebied is één van de belangrijkste kenmerken welke 

relevant is voor de keuze beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’. Hoe 

minder frequent de kans op overstromingen zal zijn, hoe interessanter het is om te kiezen voor de 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’. Wanneer de frequentie van overstromen hoog zou 

zijn, zou er vaker uitgekeerd moeten worden en zal er vaker gebruik gemaakt moeten worden van de 

regeling. De duur van het bergen van water is voor een gestuurd waterbergingsgebied gebaseerd op 

enkele dagen en bij uitzondering een enkele week. Dit kenmerk bepaalt voor een groot deel de hoogte 

van de schade die uitgekeerd dient te worden. Wanneer water langer dan enkele weken geborgen 

dient te worden, is er geen sprake meer van piekberging en valt de schade niet langer meer te dekken 

vanwege het langdurig niet in gebruik kunnen nemen van de agrarische gronden.  

 Het kenmerk van de doelgroep met als grondeigenaar grasland wordt ook gezien als een 

belangrijk kenmerk dat bepalend is voor de keuze van het beleidsinstrument. Overstromingen van 

grasland brengt en simpelweg de minste schade met zich mee. Grondeigenaren ondervinden op die 

manier geen hoge schadeposten en waterschappen hoeven geen hoge vergoedingen uit te keren.  

Naast bovenstaande kenmerken van het beleidsissue, beleidscontext en de doelgroep is een 

belangrijk nieuw kenmerk voortgekomen uit de interviews. Met name het waterschap heeft aangeven 
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dat ook het onderscheid tussen ‘gestuurde berging’ en ‘natuurlijke berging’ van invloed is geweest op 

de keuze van het beleidsinstrument (P. Oomens, persoonlijke communicatie, 4-11-2011). Voor het 

waterbergingsgebied Ham – Havelt geldt dat er gestuurde waterberging plaatsvindt. Doordat er 

gestuurd water geborgen kan worden is er sprake van invloed op de frequentie en duur van 

overstromen. Oomens (2011) omschrijft als volgt: “Doordat er gestuurde overstroming plaatsvindt, 

is er dus controle op het overstromen en dus ook op de frequentie van overstromen”. Vandaar dat de 

kenmerken frequentie en duur door respondenten zijn aangemerkt als ‘belangrijk’.  

Uit bovenstaande blijkt dat er dus een aantal kenmerken bepalend zijn voor de keuze van het 

beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’. De volgende tabel, tabel 16, geeft 

een overzicht van kenmerken die belangrijk zijn geweest voor het maken van de keuze voor dit 

beleidsinstrument.  
Tabel 16: Belangrijke kenmerken overeenkomst vergoeding inundatie landbouw 

Kenmerken die in belangrijke mate van invloed zijn geweest op de keuze van het beleidsinstrument 

‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’. 

Situatie Belangrijkste kenmerken 

Kenmerken issue  Er is sprake van directe schade 

Kenmerken context  Er is sprake van een lage frequentie voor het bergen van 

water 

 Er is sprake van een korte duur van het bergen van water 

Kenmerken doelgroep  Er is sprake van grondeigenaren met voornamelijk 

graslanden 

*  Er is sprake van gestuurde berging 

*Aangedragen belangrijk kenmerk uit interviews 

5.2.5 CASE 2: WATERBERGINSGEBIED DIESDONK 

In voorgaande case is het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ 

behandeld. Deze case gaat in op het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Wat 

blijkt uit de vergelijking van beide instrumenten in paragraaf 5.2.3, is dat de ‘overeenkomst 

vergoeding inundatie landbouw’ sterk afgeleid is van de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’.  

 In 2005 is het gebied Diesdonk, nabij Helmond en Asten, in het Reconstructieplan De Peel 

aangewezen als ‘zoekgebied regionale waterberging’. Voor de planperiode tot 2016 zou het 

waterbergingsgebied gerealiseerd moeten zijn. Met name in het beekdal van de rivier de Aa is er in 

tijden van overvloedige neerslag op veel plaatsen sprake van wateroverlast. Een toename van het 

areaal aan waterbergingsgebieden moet de grote hoeveelheden aan water kunnen opvangen. De eerste 

jaren zal het bergen van water langzaam op gang komen. Dit heeft te maken met de aankoop van 

gronden en met de realisatie van de EHS. De aanleg van EHS-gebieden wordt in veel gevallen 

gekoppeld aan waterbergingsgebieden. In totaal is 1.465 hectare aan zoekgebied voor waterberging 

vastgelegd. De waterschappen krijgen de taak te berekenen hoeveel van deze hectares daadwerkelijk 

gerealiseerd dient te worden. In ieder geval staat vast dat het waterbergingsgebied Diesdonk, ter 

grootte van 139 hectaren, hier invulling aan gaat geven (Provincie Noord - Brabant 2005b).  
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5.2.6 BESCHRIJVING VAN HET WATERBERGINGSGEBIED 

De grensgebieden van de gemeente Helmond, Deurne en Asten vormen het waterbergingsgebied 

Diesdonk. Dit aangewezen gebied voor waterberging is er primair op gericht om wateroverlast in het 

stedelijke gebied benedenstrooms te voorkomen. De steden Helmond en Den Bosch moeten tegen 

een teveel aan water worden beschermd (Planteijdt, 2008).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van oudsher, maar ook in het recente verleden, heeft het gebied ‘Diesdonk’ te maken gehad met 

overstromingen. De klimatologische veranderingen hebben de verwachting geschept dat de 

piekafvoeren van de Aa en de Astense Aa zullen toenemen. Een afvoersysteem met voldoende 

mogelijkheden tot het bergen van water is daarom noodzakelijk. Het punt waar de Astense Aa 

uitmondt in de Aa moet hierom gaan fungeren als Waterbergingsgebied Diesdonk.  

 De realisatie van het waterbergingsgebied dient hiervoor vastgelegd te worden in het 

bestemmingsplan. De vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Helmond, Asten en Deurne 

moeten daarom worden herzien. Mede omdat een deel van het waterbergingsgebied gelegen is binnen 

de EHS, heeft het waterschap Aa en Maas ervoor gekozen om een milieueffectrapportage procedure 

te doorlopen (Planteijdt, 2008). Een milieueffectrapportage (m.e.r.)5 wordt vaak gebruikt om 

besluiten te nemen over grote projecten of ingrepen. Het belang van milieu speelt tijdens de 

besluitvorming over de projecten of ingrepen de belangrijkste rol. Voorafgaand aan de 

‘milieueffectrapportage waterberging Diesdonk’ (MER) (Putten, van der, 2010) werd een ‘startnotitie 

milieueffectrapportage waterbergingsgebied Diesdonk’ (Planteijdt, 2008) geschreven. De MER wordt 

vervolgens opgesteld aan de hand van de richtlijnen uit de startnotitie, welke zijn goedgekeurd door 

de gemeenteraden van Helmond, Asten en Deurne (Putten, van der, 2010).  

 Alvorens het goedkeuren van de plannen, is er de mogelijkheid geweest tot het indienen van 

bezwaar. Voornamelijk grondeigenaren hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Naast de 

drie verschillende gemeenten, het waterschap Aa en Maas en de grondeigenaren is ook de provincie 

Noord-Brabant betrokken in het besluitvormingsproces (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke 

communicatie, 16-11-2011). De doelstellingen van de provincie zijn gericht op de aanleg en het 

                                                           
5 De afkorting m.e.r. wordt gehanteerd wanneer geschreven wordt over de wettelijke voorgeschreven procedure. In het milieueffectrapport 
(MER) worden de milieueffecten beschreven (Putten, van der, 2010). 

Figuur 12: Waterbergingsgebied Diesdonk (Bron: Planteijdt, 2008). 
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behoud van de EHS. Daarbij vormt het waterbergingsgebied Diesdonk een onderdeel uit het 

Reconstructieplan De Peel (Provincie Noord – Brabant, 2005). Formeel gezien is het gebied 

‘Diesdonk’ nog geen waterbergingsgebied omdat de bestemmingsplannen nog niet zijn vastgesteld. 

Ook zijn nog niet alle inrichtingsmaatregelen gerealiseerd ten behoeve van de waterberging zoals 

voorgelegd in de MER. Toch heeft het waterschap Aa en Maas de beslissing genomen het gebied 

onder water te laten stromen om zo de kassencomplexen nabij Helmond te beschermen (Limpt, van, 

& Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011).  

5.2.7 DE BELEIDSINSTRUMENTATIE 

Het waterbergingsgebied Diesdonk heeft zoals eerder besproken nog niet de officiële status van 

‘waterbergingsgebied’. Hierdoor zou na overstroming formeel gezien een schadevergoedingsregeling 

ook niet van kracht zijn geweest. Vanwege het feit dat het waterschap Aa en Maas ervoor heeft 

gezorgd dat het gebied in november 2010 voor een groot deel toch onder water heeft gestaan, zie 

figuur 13 en 14, moest er vanuit het waterschap Aa en Maas ook een oplossing komen om de schade 

te compenseren. Uiteindelijk heeft het bestuur toestemming gegeven om de afwikkeling van de 

schade te regelen via de schadevergoedingsregeling zoals die is opgesteld door het waterschap Aa en 

Maas, waterschap Brabantse Delta en waterschap de Dommel in de ‘verordening schadevergoeding 

Waterschap Aa en Maas’, zie bijlage F, (Waterschap Aa en Maas, 2011a). Deze verordening is 

opgesteld vanwege de waterwet 2009. Hierin staat dat een waterschap verplicht is tegemoet te komen 

in schade die is ontstaan in het kader van waterbeheer. De systematiek die hiervoor gehanteerd dient 

te worden (zie bijlage ‘verordening schadevergoeding Waterschap Aa en Maas’) en zoals eerder 

beschreven bij case 1, paragraaf 5.2.3., is echter niet op die wijze uitgevoerd. Vanwege het feit er 

voorafgaand aan de inzet van het waterbergingsgebied Diesdonk geen overeenkomst is aangeboden, 

zoals dit wel het geval is bij case 1 waar het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie 

landbouw’ is ingezet, zijn er op basis van taxaties schadevergoedingen opgesteld op initiatief van het 

waterschap Aa en Maas (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011). “Officieel 

voorziet de schadevergoeding op basis van taxatie niet in deze manier van afhandelen, maar zoals 

gezegd betrof dit een uitzonderlijke situatie” (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-

11-2011). Grondeigenaren zijn dus door het waterschap Aa en Maas benaderd en niet, zoals de 

systematiek van het beleidinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ voorschrijft, andersom. 

Vervolgens zijn de schades opgenomen en aan de hand daarvan zijn de schades uitgekeerd. De 

gehanteerde normbedragen zijn terug te vinden in bijlage G en een voorbeeld van gebruikte 

normbedragen van grasland is terug te vinden in figuur 11.  

Figuur 13: Overstroming in Diesdonk november 2010 (Bron: 
Horik, van, 2011). 

Figuur 14: Overstroming van maïsland in Diesdonk (Bron: 
Horik, van, 2011). 
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5.2.8 DE KEUZE VAN HET BELEIDSINSTRUMENT 

Zoals in paragraaf 5.1 beschreven, wordt getracht inzicht te verkrijgen in welke situaties van 

waterberging welke instrumenten zijn ingezet. In deze case betreft het instrument dus de 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Maar waarom nu voor dit instrument is gekozen blijft de 

vraag waarop antwoord gegeven dient te worden. Tijdens de interviews zijn een aantal onderwerpen 

aan bod gekomen die onder andere inzicht geven in de totstandkoming van het instrument, de 

ervaringen met het instrument nu en in de toekomst en de voor- en nadelen van het instrument. 

Vervolgens is besproken welke kenmerken van waterberging belangrijk worden geacht en van 

invloed zijn geweest op de keuze van het beleidinstrument. Op basis deze gegevens wordt 

overzichtelijk welke kenmerken van het waterbergingsgebied, of de situatie, passen bij het 

beleidsinstrument dat is ingezet.  

 

Totstandkoming van het instrument 

Het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is verankerd in de Waterwet 2009. Het 

waterschap is verplicht om op een bepaalde manier om te gaan met schade om zo burgers tegemoet te 

treden. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Het waterschap Aa en Maas heeft deze regeling 

zoals eerder gezegd, vastgelegd in de ‘Verordening schadevergoeding Waterschap Aa en Maas’ 

(Waterschap Aa en Maas 2011a). De inzet van het beleidsinstrument bij waterbergingsgebied 

Diesdonk is in dit geval dus nodig om de grondeigenaren tegemoet te komen in de schade die zij 

lopen doordat water geborgen wordt op agrarische gronden.  

 Overstromingen in het gebied Diesdonk zijn niet nieuw. Van oudsher komen daar 

natuurlijke overstromingen voor. Door de inrichtingsmaatregelen, zoals het verhogen van bestaande 

kades en wegen, het aanleggen van nieuwe kades, het aanbrengen van kwelschermen en damwanden 

en het installeren van een klepstuw, kan het gebied gecontroleerd en gestuurd onder water gezet 

worden. Het waterschap Aa en Maas heeft op deze manier invloed op de frequentie van overstromen, 

het aantal kubieke meters aan water dat ingelaten wordt en de duur van de overstroming. De inzet van 

het waterbergingsgebied Diesdonk gebeurt natuurlijk wanneer dit echt niet anders kan (Royal 

Haskoning, 2010). Vanwege de inrichting van gebied Diesdonk als waterbergingsgebied, waardoor er 

gestuurde overstromingen kunnen plaatsvinden door toedoen van het waterschap Aa en Maas, geldt 

er de plicht om opgelopen schade te vergoeden.  

 In 2005 heeft het waterschap Aa en Maas een analyse uit laten voeren om een 

schadesystematiek op te zetten voor een ander waterbergingsgebied genaamd ‘het dynamisch 

beekdal’. In deze diepgaande analyse zijn alle mogelijke varianten die als schadesystematiek zouden 

kunnen fungeren, bekeken. Voornamelijk het ‘afkopen van alle schade’ en een ‘jaarlijkse 

schadevergoeding op basis van overstroming’ werden toen gezien als een potentiële wijze van 

schadesystematiek. Vanuit Brussel kwam een reactie op deze vormen van vergoeden. Het bleek dat 

wanneer deze vormen van schadesystematiek zouden worden toegepast, dit een ongeoorloofde 

staatsteun zou zijn. De steun zou alleen van toepassing mogen zijn op de daadwerkelijke opgelopen 

schade. De wet liet het dus niet toe deze systematiek toe te passen en het waterschap Aa en Maas 

moest in een ander richting gaan denken. Allereerst werd aan de hand van de eerder opgestelde 
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analyse bekeken wat de mogelijkheden waren met het al dan niet volledig aankopen van de gronden 

en op welk moment. Uit de berekeningen kwam voort dat er gemiddeld tussen de frequentie van eens 

per jaar en eens in de vijf jaar een overstroming moest plaatsvinden. Tevens was dit nog afhankelijk 

van het gewas dat op dat moment geteeld werd. Op dit moment is deze systematiek deels vertaald in 

het beleid van het waterschap Aa en Maas. Hierin staat opgenomen dat percelen of gronden die vaker 

dan eens per jaar overstromen zullen worden aangekocht wanneer dit mogelijk is. Op percelen waar 

de overstromingen minder frequent voorkomen wordt de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

toegepast (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011).  

  

Voordelen en nadelen 

Evenals in voorgaande case, case 1: Waterbergingsgebied Ham – Havelt, heerst er bij het waterschap 

Aa en Maas het gevoel dat er met de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ niet veel mis is. Echter 

blijkt wederom dat de manier waarop de schade wordt veroorzaakt, dus door gestuurde waterberging, 

niet wordt geaccepteerd. Tijdens bijeenkomsten om grondeigenaren kennis te laten maken met de 

plannen voor het waterbergingsgebied Diesdonk en de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

kwamen dan ook negatieve reacties. (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-

2011). 

Vanwege het feit dat het waterbergingsgebied Diesdonk toch ingezet diende te worden, werd 

het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ van toepassing om zo opgelopen 

schades van de grondeigenaren te vergoeden. De afhandeling van de schade werd door 

grondeigenaren als zeer positief ervaren (Berlo, van, persoonlijke communicatie, 16-11-2011). “De 

regeling zoals deze nu dus wordt aangeboden is acceptabel. Ook andere agrariërs uit het gebied 

staan hier positief tegenover” (Berlo, van, persoonlijke communicatie, 16-11-2011). De manier 

waarop te werk is gegaan door het waterschap Aa en Maas, wordt door van Berlo (2011) als volgt 

omschreven. “Ongeveer een jaar geleden, 11 november 2010, werd door het waterschap aangegeven 

dat er verschillende agrarische gronden in het waterbergingsgebied Diesdonk onder water zouden 

komen te staan. Op 13 november 2011 was dit dan ook het geval. Nadat na enkele dagen het water 

weer weggetrokken was uit gebied, kon de schade worden opgemaakt. Natuurlijk werd dit in eerste 

instantie door mijzelf bekeken en ook door de andere agrariërs uit het gebied. Vervolgens werd de 

schade door het waterschap geïnventariseerd en gezamenlijk met de grondeigenaren besproken. Ook 

werden er afspraken gemaakt met betrekking tot de afhandeling van de opgelopen schade. Voor mij 

was er alleen wat natschade op graslanden, maar voor enkele andere agrariërs was de schade 

groter. Volledige oogsten waren verdronken. Op basis van vastgestelde normen voor de gewassen 

werd een vergoeding berekend door het waterschap. Deze vergoeding werd enkele weken later, 2 

februari, ontvangen. Voor mij bedroeg dit een bedrag van 1.175, 99 Euro. Dit bedrag bestond uit de 

compensatie voor de ondergelopen stukken grond, de extra behandelingskosten dat het onderlopen 

van het perceel met zich mee bracht en overige schade. Onder de overige schade valt onder andere 

het opnieuw inzaaien van het land met graszaad”.  

 Ook het waterschap spreekt positief over het proces van afhandeling van de schade. “De 

gesprekken die gevoerd zijn met de agrariërs waren niet altijd even gemakkelijk, maar over het 
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algemeen waren de reacties na afhandeling, positief” (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke 

communicatie, 16-11-2011).  

  Het totale bedrag dat is uitgekeerd voor de afwikkeling van de schade doordat waterberging 

is ingezet, is net onder de 30.000 euro gebleven. Het ging hier om vooral graslandpercelen die 

getroffen waren, maar ook delen maïsland, aardappelen en suikerbieten. Voor aardappelen was veruit 

de duurste vergoeding noodzakelijk. Uiteindelijk waren de suikerbieten heel goedkoop, deze waren 

nadat het water weer weggetrokken was, nog van goede kwaliteit en nog te rooien. De aller-

goedkoopste vergoedingen waren die voor percelen waarop maïs stond. De maïs was in dit geval al 

van het land. De schade is dan nihil. Het bedrag dat voor deze percelen was uitgekeerd bedroeg 

ongeveer 45 euro per hectare (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011). 

 Zowel voor het waterschap Aa en Maas als voor de grondeigenaren is het belangrijk geweest 

dat het besef van inzet van het waterbergingsgebied Diesdonk aanwezig is. Het waterschap Aa en 

Maas is opgelucht dat vanuit de grondeigenaren wordt ingezien dat het noodzakelijk is dat andere 

gebieden zoals het kassencomplex en het industriegebied van Helmond beschermd moeten worden 

tegen hoog water (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011; Berlo, van, 

persoonlijke communicatie, 16-11-2011). “Het gebied leent zich uitermate goed voor waterberging 

doordat het lager gelegen is, daarbij zijn er natuurlijke beschermwallen aanwezig” (Berlo, van, 

persoonlijke communicatie, 16-11-2011).  

 

Uit eerder onderzoek naar het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ zijn een 

aantal voor- en nadelen van het beleidsinstrument opgesteld. Het volgende schema, ontleend aan 

Hoekstra, Gorter & Boland (2002) geeft een overzicht van deze voor- en nadelen.6  
Tabel 17: Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie 

Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie  

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Bij goede regelingen schept dit 

duidelijkheid. 

 Geeft dekking van de risico`s. 

 Ondernemingsrisico blijft bij de 

boer. 

  

 Vaststelling van de normen is 

discutabel. 

 Trage afhandeling / betaling. 

 Taxaties leveren onenigheid op. 

 Loopt een bepaald risico. 

 Vervolgschade wordt niet gedekt. 

 Bewijslast ligt bij de landbouw. 

 Twijfels over betrouwbaarheid van 

overheid. 

Water- 

Beheerders 

 Kunnen zich flexibel opstellen. 

 Differentiatie is mogelijk vanwege 

specifieke situaties die zich 

voordoen. 

 Kan het instrument inzetten 

 Brengt tijdrovende procedures met 

zich mee. 

 Geen prikkel aanwezig tot 

medewerking van de 

grondeigenaren. 

                                                           
6 Dit overzicht is ook gehanteerd bij case 1: Waterbergingsgebied Ham – Havelt.  
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wanneer nodig. 

 Voornamelijk geschikt voor 

calamiteiten (niet frequent).  

 Onzekerheid over de te begroten 

kosten. 

 

De respondenten zijn tijdens het interview niet geconfronteerd met bovenstaand overzicht. Maar aan 

de hand van onderstaande vraagstellingen zijn verschillende voor- en nadelen toch benoemd in 

andere bewoordingen.  

   

 

 

.  

   

Voordelen die door de grondeigenaren genoemd worden komen vooral neer op het bedrag dat 

uitgekeerd wordt als compensatie voor de opgelopen schade. Daarnaast was ook de afhandeling van 

de schade snel geregeld. Echter blijkt uit tabel 17, dat de afhandeling als een nadeel wordt gezien in 

eerdere onderzoeken. Dit komt doordat er bij waterbergingsgebied Diesdonk de schades direct zijn 

uitgekeerd zoals dat ook bij de ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ gebeurd. Normaal 

gesproken dient bij het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ namelijk de 

grondeigenaar zelf aan te geven dat er sprake is van schade en dit wordt beoordeeld door een 

onafhankelijke adviescommissie. Van het nadeel van een trage afhandeling of betaling kan in dat 

geval wel sprake zijn.  

 Waterbeheerders zien als grootste voordeel dat het instrument altijd ingezet kan worden. 

Voor een groot deel heeft het waterschap Aa en Maas zelf in de hand wanneer het 

waterbergingsgebied ingezet gaat worden, hiermee hebben zij dus ook invloed op de inzet van het 

instrument. Omdat het waterschap pas gebruik maakt van het waterbergingsgebied wanneer dit echt 

nodig wordt geacht, is ook de frequentie van overstromen beperkt. Het vergoeden van schade op 

basis van taxatie kan, zoals eerder gezegd, enige tijd in beslag nemen. Vandaar dat een niet frequente 

inzet van het instrument gewenst is. Beide voordelen tonen overeenkomsten met de voordelen uit het 

overzicht, tabel 17.  

 De nadelen vanuit het opzicht van de waterbeheerder, zoals geformuleerd in het overzicht, 

tabel 17, zijn tijdens de interviews niet herkend door de respondenten. Met name tijdrovende 

procedures zijn niet van toepassing geweest. Dit heeft dus te maken met het feit dat de schades direct 

zijn uitgekeerd. Vervolgens is ook de afwezigheid van een prikkel tot medewerking niet herkend. 

Uiteindelijk was er ook geen andere mogelijkheid voor de grondeigenaren dan tot medewerking over 

te gaan, omdat het gebied Diesdonk uiteindelijk toch werd ingezet. 

 Op basis van de informatie van de respondenten kan het volgende overzicht van voor- en 

nadelen met betrekking tot het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

gepresenteerd worden, tabel 18. 

 

 

1. Wat zijn voor- en nadelen met betrekking tot de Schadevergoeding op basis van taxatie? 

2. Wat zijn succes- en faalfactoren met betrekking tot de Schadevergoeding op basis van 

taxatie? 
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Tabel 18: Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie door respondenten 
Overzicht voor- en nadelen schadevergoeding op basis van taxatie door respondenten 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Regeling zoals aangeboden is 

acceptabel 

 Geeft dekking van de risico`s. 

 Snelle en duidelijke 

afhandelingmethode 

 Bewustzijn aanwezig over de inzet 

van het waterbergingsgebied 

 Wijziging van de bestemming. 

 Inrichting van waterbergingsgebied 

betreft veel maatregelen 

 Twijfels over betrouwbaarheid van 

overheid 

Water- 

Beheerders 

 Bewustzijn bij agrariërs over de 

inzet van het waterbergingsgebied 

is aanwezig. 

 Kan het instrument inzetten 

wanneer nodig. 

 Niet frequente inzet is wenselijk 

 Onzekerheid over de kosten die 

gemaakt gaan worden 

 

Verwachtingen 

De ervaringen met het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ zijn, zoals eerder 

beschreven, aardig positief te noemen. Dit heeft, zoals bekend is, te maken met de afhandeling van de 

schade, welke niet op de wijze is uitgevoerd zoals beschreven in de Waterwet 2009.  

Vanuit het waterschap Aa en Maas zijn een tweetal punten benoemd waarvan zij denken te 

hebben geleerd om dit in de toekomst anders aan te pakken. Allereerst moet het waterschap zich meer 

laten zien in het gebied wanneer er hoog water dreigt en wanneer er ook daadwerkelijke overstroming 

wordt ingezet. Op deze manier kan tijdens de bezoeken aan de grondeigenaren beter meegepraat 

worden over de situatie. Een tweede punt dat uit de ervaring met het beleidsinstrument is gebleken, is 

dat aan de hand van de schaderegeling en de opgestelde normbedragen gemakkelijk en snel bepaald 

kan worden wat het uitkeringsbedrag dient te zijn. Maar juist bedragen die niet vanzelfsprekend zijn, 

bijvoorbeeld een elektriciteitskast dat is ondergelopen, staan niet verwerkt in het overzicht van 

normbedragen. Het opstellen van een overzicht met normbedragen waarin alles verwerkt zit, vereist 

nog enige mate van maatwerk. Hier moet aan gewerkt worden (Limpt, van, & Oomen, persoonlijke 

communicatie, 16-11-2011).  

 Doordat er steeds meer waterbergingsgebieden worden ingericht door waterschap Aa en 

Maas, moeten er ook steeds meer regelingen getroffen worden. Wanneer sprake is van een situatie 

waarin veel water geborgen moet worden en waar dus veel waterbergingsgebieden voor nodig zijn, 

wordt het ingewikkeld en lastig om een snelle inventarisatie en afhandeling van de schade uit te 

voeren. Een minder intensieve benadering van de grondeigenaren zal hiervan het gevolg zijn (Limpt, 

van, & Oomen, persoonlijke communicatie, 16-11-2011).  

 Doordat er in de toekomst de functie ‘waterberging’ op de percelen van de grondeigenaren 

komt te liggen, verwachten zij dat er veranderingen zullen ontstaan met betrekking tot de 
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schadeafhandeling. Zij verwachten namelijk dat dit op een andere manier zal worden uitgevoerd, 

waarbij de grondeigenaar benadeeld zal worden. Hiermee doelt van Berlo (2011) op het feit dat het 

risico van gewassenteelt bij de grondeigenaar komt te liggen.  

In een eerder onderdeel van deze casestudie is beschreven dat het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ niet volgens de systematiek die is vastgelegd in de 

‘Verordening schadevergoeding Waterschap Aa en Maas’ (Waterschap Aa en Maas 2011a) 

gehanteerd is. Dit had te maken met het feit dat het waterbergingsgebied Diesdonk nog niet officieel 

is aangewezen als waterbergingsgebied. Er is toen deels gebruik gemaakt van de systematiek die het 

beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ hanteert. Het waterschap Aa en 

Maas is er in dit geval vanuit gegaan dat iedere grondeigenaar uit het gebied Diesdonk een 

overeenkomst had getekend, waardoor zij recht hebben op de uitkering van de opgelopen schade. In 

werkelijkheid is die handtekening dus niet gezet. Vanwege het feit dat er niet getekend is, maar dat 

wel de schade is afgehandeld, is vanuit de grondeigenaren de suggestie gekomen om de afhandeling 

van schade altijd op deze manier uit te voeren. Het waterschap Aa en Maas vond deze suggestie 

terecht en is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe regeling waarvoor geen 

handtekening nodig is. De systematiek zal ongeveer hetzelfde blijven. Van Limpt & Oomen (2011) 

vinden dat “vanuit het oogpunt van ‘klantvriendelijkheid’ gekeken moet worden of deze manier van 

schade regelen toepasbaar is”.  

 

Beoordeling van kenmerken 

Onderstaande tabel is tot stand gekomen doordat de opgestelde kenmerken van het beleidsissue, de 

beleidscontext en de doelgroep zijn voorgelegd aan de respondenten. Elke teken ‘x’ staat voor een 

beoordeling van één respondent. Voor de beoordeling ‘belangrijk’ geldt dat het betreffende kenmerk 

van grote invloed is geweest op de keuze van het beleidinstrument. Voor ‘belangrijk – niet 

belangrijk’ geldt dat het kenmerk wel van invloed is geweest op de keuze van het beleidsinstrument, 

maar niet doorslaggevend is geweest. De beoordeling ‘niet belangrijk’ houdt in dat het kenmerk geen 

rol van betekenis heeft gespeeld in de keuze voor het beleidsinstrument.  
Tabel 19: Beoordeling kenmerken schadevergoeding op basis van taxatie 

Beoordeling kenmerken schadevergoeding op basis van taxatie 

 

Belangrijk voor keuze 

1. Belangrijk 
2. Belangrijk 

– niet 
belangrijk 

3. Niet 
belangrijk 

Si
tu

at
ie

 

K
en

m
er

ke
n 

is
su

e 

Kostenposten   
Optreden van 

waardevermindering   xxx 

Optreden van planschade 
of toekomstschade   xxx 

Kosten van inrichting   xxx 
Onderhoud van 

bergingsvoorziening   xxx 

Schadeposten  
Optreden van directe 

schade xxx   
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Optreden van indirecte 
schade  xxx  

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel  
Doel als voorkomen 
overlast economisch 

waardevolle gebieden 
xxx   

Realiseren natuurwaarden 
en tegengaan verdroging   xxx 

Frequentie  
(> = 1/jr)   xxx 

(1/jr – 1/10 jr)  xx x 
(1/10 jr – 1/100 jr) xxx   

(<1/100 jr) xxx   
Tijdstip  

Binnen het groeiseizoen   xxx 
Buiten het groeiseizoen  xx x 

Duur  
Waterberging voor 
periode van dagen xxx   

Waterberging voor 
periode van weken  xx x 

Waterberging voor 
periode van maanden   xxx 

K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar  
Grondeigenaar van 

grasland xxx   

Grondeigenaar van 
akkerbouwland xxx   

Grondeigenaar van 
tuinbouwland   xxx 

 

Uit het overzicht blijkt dat de schadepost als directe schade, het doel als bescherming van 

economische waardevolle gebieden, de frequentie tussen eens in de 100 jaar en minder dan eens in de 

100 jaar, de duur van de waterberging als in enkele dagen en de grondeigenaar van grasland en 

akkerbouwland, als belangrijkste kenmerken worden gezien die de keuze van het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ verklaren. 

 De kenmerken die onder het kopje kostenposten zijn geschaard, zijn door de respondenten 

niet aangemerkt als kenmerken die van invloed zijn geweest op de keuze van het beleidsinstrument. 

Planschade wordt niet gedekt in de schadevergoedingsregeling. Dit vormt een aparte procedure 

omdat planschade is geregeld in het bestemmingsplan. Planschade wordt gekoppeld aan de 

waardevermindering. Waardevermindering van gronden treedt pas op wanneer er sprake is van een 

functieverandering. Functieveranderingen moeten doormiddel van een bestemmingsplanwijziging 

geregeld worden. De kosten die gemaakt dienen te worden voor de inrichting en het onderhoud van 

het waterbergingsgebied komen met name voor rekening van het waterschap.  

 Directe kosten zijn duidelijk wel van belang geweest om tot de keuze van het 

beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ te komen. De hoogte van de schade wordt 

direct vastgesteld nadat het water na overstroming is weggetrokken. De bedragen die hiervoor 

worden uitgekeerd zijn vastgesteld doormiddel van normbedragen die ieder jaar geactualiseerd 
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worden. In paragraaf 5.2.3., figuur 11 is een voorbeeld van bedragen te vinden die worden gehanteerd 

voor grasland.  

Als kenmerken van de context zijn het doel, de frequentie en de duur van waterberging in 

grote mate bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument. Het doel van het waterbergingsgebied 

Ham – Havelt is het beschermen van het industriegebied van Helmond en de kassencomplexen. Dit 

doel is daarom een belangrijk kenmerk voor de situatie waarvoor het beleidsinstrument wordt 

ingezet. De lage frequentie van inzet van het waterbergingsgebied wordt door de respondenten als 

één van de belangrijkste kenmerken gezien, welke relevant is voor de keuze beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Hoe hoger de kans op overstromingen zal zijn, hoe minder 

interessant het is om te kiezen voor de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Dit heeft te maken 

met het feit dat er bij elke overstroming opnieuw geïnventariseerd moet worden wat de schade is. De 

duur van het bergen van water is voor een gestuurd waterbergingsgebied gebaseerd op enkele dagen 

en bij uitzondering een enkele week. Dit kenmerk bepaalt voor een groot deel de hoogte van de 

schade die uitgekeerd dient te worden. Wanneer water langer dan enkele weken geborgen dient te 

worden, is er geen sprake meer van piekberging en valt de schade niet langer meer te dekken 

vanwege het langdurig niet in gebruik kunnen nemen van het de agrarische gronden.  

Het grondgebruik grasland en het grondgebruik akkerbouwland worden beide gezien als een 

kenmerk dat relevant is voor de keuze van het beleidsinstrument. De regeling zoals deze is opgesteld 

voorziet in normbedragen voor zowel grasland, maïsland, aardappelen en suikerbieten. Hierdoor is 

het mogelijk het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is in te zetten voor beide 

typen grondgebruik.  

Evenals in voorgaande case, case 1: Waterbergingsgebied Ham – Havelt, is er vanuit het 

waterschap Aa en Maas aangegeven dat met name de ‘gestuurde berging’ van invloed is op de keuze 

van het beleidsinstrument. Doordat er gestuurde berging plaatsvindt, heeft het waterschap invloed op 

de frequentie van overstromen. De frequentie van overstromen is, zoals in bovenstaande tekst 

beschreven, een van de belangrijkste kenmerken die van invloed zijn op de keuze van het 

beleidsinstrument.  

Uit bovenstaande blijkt dat er dus een aantal kenmerken bepalend zijn voor de keuze van het 

beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. De volgende tabel, tabel 20, geeft een 

overzicht van kenmerken die belangrijk zijn geweest voor het maken van de keuze voor dit 

beleidsinstrument.  
Tabel 20: Belangrijke kenmerken schadevergoeding op basis van taxatie 

Kenmerken die in belangrijke mate van invloed zijn geweest op de keuze van het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’. 

Situatie Belangrijkste kenmerken 

Kenmerken issue  Er is sprake van directe schade 

Kenmerken context  Er is sprake van een lage frequentie voor het bergen van 

water 

 Er is sprake van een korte duur van het bergen van water 

 Er is sprake van een waterbergingsgebied met als doel de 
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bescherming van economisch waardevolle gebieden 

Kenmerken doelgroep  Er is sprake van grondeigenaren met voornamelijk 

graslanden en akkerbouwlanden 

*  Er is sprake van gestuurde berging 

*Aangedragen belangrijk kenmerk uit interviews 

5.2.9 VERGELIJKING CASE 1 & 2 

In deze paragraaf worden de resultaten van case 1: Waterbergingsgebied Ham – Havelt en case 2: 

Waterbergingsgebied Diesdonk besproken. Tijdens het afnemen van de interviews is gebleken dat het 

beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’, welke is besproken bij case 1, een 

afgeleide vorm is van het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, welke is 

besproken in case 2. Vervolgens werd ook duidelijk dat het beleidsinstrument bij case 1 nog niet was 

ingezet in de praktijk en dit was wel het geval voor het beleidsinstrument bij case 2. Deze twee 

punten met betrekking tot de vorm en de inzet van het beleidsinstrument heeft ertoe geleid dat de 

resultaten van beide cases gezamenlijk worden besproken in deze paragraaf. Allereerst zullen de 

verschillen en overeenkomsten tussen de betreffende beleidinstrumenten aan bod komen. Vervolgens 

wordt er aandacht besteed aan de kenmerken die bepalend zijn geweest voor de keuze van de 

beleidsinstrumenten. 

 

Verschillen en overeenkomsten 

Het beleidsinstrument ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ is zoals gezegd een afgeleide 

van het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Hierdoor zijn er duidelijk 

overeenkomsten te zien. Beide instrumenten zijn gericht op het tegemoet komen van de schade die is 

opgelopen door overstromingen waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Vervolgens geldt voor 

beide instrumenten dat de vergoedingen van de schade pas plaats vinden nadat er daadwerkelijk een 

overstroming heeft plaatsgevonden. Een volgende overeenkomst betreft de systematiek die 

gehanteerd wordt met betrekking tot de bepaling van de hoogte van de uit te keren schade. Het 

waterschap heeft normbedragen opgesteld die gehanteerd dienen te worden voor de inzet van beide 

instrumenten. De belangrijkste overeenkomsten tussen beide instrument zijn dus als volgt: 

 Gericht op het tegemoet komen van schade 

 Tijdstip van vergoeden vindt plaats nadat waterberging heeft plaatsgevonden 

 Systematiek voor het bepalen van de bedragen 

De verschillen tussen beide beleidsinstrumenten zijn ontstaan op basis van praktische overwegingen 

die hebben geleid tot verschillen in aanpak. In onderstaand overzicht, tabel 21, zijn de belangrijkste 

verschillen weergegeven.  
Tabel 21: Verschillen tussen beleidsinstrumenten 

Verschillen tussen beleidsinstrumenten 

Overeenkomst vergoeding inundatie landbouw Schadevergoeding op basis van taxatie 

Er wordt een overeenkomt gesloten. Alles wordt geregeld via een procedure 

regeling. 
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Gewassen die geteeld worden, worden 

vastgelegd in de overeenkomst. 

Grondeigenaar dient zelf aan te geven om welke 

gewassen het gaat bij het ingaan van de 

procedure. 

De methode van vergoeden wordt vastgelegd. De adviescommissie bepaalt de wijze methoden 

van vergoeden. 

Voorafgaand aan een overstroming van het 

waterbergingsgebied is bekend wat de eventuele 

schade zal zijn. 

Schade wordt bepaald door onafhankelijke 

taxateurs en adviescommissie. 

Mogelijkheid tot het maken van andere 

afspraken. 

Alleen gericht op de afhandeling van de schade.  

Het beleidsinstrument is van kracht wanneer dit 

ondertekend is.  

Geen handtekening noodzakelijk.  

Vergoeding vindt plaats op korte termijn. Vergoeding kan lang op zich laten wachten 

vanwege de procedures die afgrond dienen te 

worden. 

De verschillen zijn met name op praktisch gebied te zien. De ‘overeenkomst vergoeding inundatie 

landbouw’ die wordt geboden als alternatief voor de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ levert 

voor zowel grondeigenaren als het waterschap voordelen op. Niet alleen een snellere afhandeling van 

de schade kan hiermee uitgevoerd worden, ook is er inzicht en duidelijkheid over de manier waarop 

dit staat te gebeuren. Zoals bekend zijn grondeigenaren niet snel geneigd tot het ondertekenen van 

een overeenkomst. Waterschap Aa en Maas werkt aan het opstellen van een nieuwe regeling 

waarvoor een handtekening niet noodzakelijk is. 

 De genoemde overeenkomsten van beide beleidsinstrumenten zijn te verklaren uit het feit 

dat de basiswerking en opzet van het instrument niet veranderd kan worden. Dit komt doordat de 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ is vastgelegd in de Waterwet 2009. Hierdoor zijn 

waterschappen verplicht de schade door toedoen van water te compenseren.  

 

Kenmerken die bepalend zijn geweest voor de keuze van het beleidsinstrument 

Voor beide beleidsinstrumenten is afzonderlijk gekeken naar welke kenmerken van invloed zijn 

geweest op de keuze voor de inzet van het beleidsinstrument. De vergelijking van de resultaten levert 

niet veel spannends op. De overeenkomsten van de beleidsinstrumenten geven al aan dat opzet en de 

werking voor beide instrumenten hetzelfde is. Daarbij voorzien beide instrumenten in een 

tegemoetkoming die aan de hand van dezelfde normbedragen tot stand komt. De situatie, die bestaat 

uit de kenmerken van het issue, de kenmerken van de context en de kenmerken van de doelgroep is 

voor beide beleidsinstrumenten is dan ook gelijkwaardig. De kenmerken die van invloed zijn op de 

keuze voor deze beleidsinstrumenten zijn:  

1. Het optreden van directe schade 

2. Als doel, het beschermen van een economisch waardevol gebied 

3. Een lage tot zeer lage frequentie van overstromen 

4. Een duur van overstromen van enkele dagen tot maximaal een enkele week 
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5. Grondeigenaren in het gebied met voornamelijk graslanden 

6. Het toepassen van gestuurde berging 

 

Conclusie 

De ‘overeenkomst vergoeding inundatie landbouw’ en de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ 

kunnen dus beschouwd worden als gelijkwaardige beleidsinstrumenten. Alleen is de ‘overeenkomst 

vergoeding inundatie landbouw’ in een praktischere en meer informeler vorm gegoten, wat door de 

respondenten wenselijk wordt geacht voor zowel waterbeheerders als grondeigenaren. De 

gelijkwaardigheid van de beide instrumenten wordt nogmaals bevestigd doordat de kenmerken die de 

keuze van het instrument bepalen ook overeenkomen.  

 Met name omdat de kenmerken van beide instrumenten sterk overeenkomen, wordt in het 

vervolg van dit onderzoek gesproken over de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Dit omdat de 

benaming van dit instrument ook in eerdere hoofdstukken gehanteerd wordt. 

5.3 EENMALIGE AFKOOP VAN SCHADE:  

BESTUURSVERKLARING DINKELDAL 2000 

5.3.1 CASE 3: BESTUURSVERKLARING DINKELDAL 2000 

Het Dinkeldal is een van de meest waardevolle gebieden van Nederland. Vanwege de unieke 

waterhuishoudkundige situatie is het mogelijk dit in stand te houden. Echter ondervinden agrariërs 

veel schade omdat landerijen regelmatig overstromen. Waar andere agrarische gebieden beschermd 

worden tegen overstromingen werd in het Dinkeldal geen enkele maatregel getroffen om 

overstromingen tegen te gaan. Er moest iets verzonnen worden om het probleem van overstromen op 

te lossen.  

5.3.2 BESCHRIJVING VAN HET WATERBERGINGSGEBIED 

De rivier de Dinkel is in Nederland één van de weinige laagland riviersystemen, die voor een groot 

deel nog als zeer natuurlijk beschouwd kan worden. De rivier ontspringt in Duitsland, stroomt 

vervolgens door Oost – Twente en mondt weer uit in de Duitse rivier de Vechte. Het dal van de 

Dinkel bevat belangrijke natuurwaarden, vandaar dat in het overgrote deel van het dal een natuurlijke 

waterhuishouding wordt nagestreefd. Het is dan ook niet gek dat het gehele dal is aangewezen als 

EHS gebied. Ongeveer 30% is ingericht als natuur en 70% van de gronden is bestemd voor de 

landbouw, voornamelijk grasland.  

 Het Nederlandse Dinkel –systeem is ingericht in een Beneden - Dinkel en een Boven – 

Dinkel. De Boven – Dinkel is vanwege de vaak voorkomende overstromingen nog zeer dynamisch en 

meanderend. Daardoor komen er ook regelmatig overstromingen voor (Runhaar et al., 2005). Niet 

alleen het meanderende karakter van de Dinkel is van invloed op de overstromingen. Ook het water 

dat afkomstig is uit Duitsland dat wordt aangevoerd via kanalen speelt een rol. Wanneer de 

gekanaliseerde wateren overgaan in de natuurlijke situatie, zoals bij de Dinkel het geval is, kan de 

afvoer niet direct verwerkt worden. De omringende 500 hectaren lopen dan onder. In de jaren `70 



  

80 

80 

werden de overstromingen steeds frequenter en heviger, waardoor een eerste regeling is getroffen 

voor de agrariërs in het gebied. Het Dinkelconvenant werd hiervoor in 1976 getekend. Dit convenant 

is de voorganger geweest van de nu van kracht zijnde ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. De 

partijen die deze verklaring ondertekend hebben zijn het Ministerie van landbouw, natuur en visserij, 

provincie Overijssel, waterschap Regge en Dinkel, gemeente Losser en de werkgroep 

Dinkeldalboeren. (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011).  

 

5.3.3 DE BELEIDSINSTRUMENTATIE 

De ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het in 1976 

ondertekende Dinkelconvenant is het meest van invloed geweest op het nu van kracht zijnde 

beleidsinstrument ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. Het lange onderhandelingsproces heeft 

uiteindelijk geleid tot overeenstemming over de inhoud van het beleidsinstrument. Hiervoor is dan 

ook getekend door het Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij, de provincie Overijssel, 

het waterschap Regge en Dinkel, de gemeente Losser en de werkgroep Dinkeldalboeren. De 

betrokken partijen verklaren hierbij dat zij acties zullen ondernemen met betrekking tot de 

inunderende gronden, veroorzaakt door het water uit de rivier de Dinkel. Deze acties zijn gekoppeld 

aan een financiële genoegdoening welke aan de betrokken landbouwers wordt geboden. Daarnaast 

voorziet de verklaring in de realisering van de lange termijn doelstellingen natuur (Ministerie van 

LNV, Provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, Gemeente Losser & Gewestelijke LTO, 

2000). Inhoudelijk heeft de verklaring betrekking op de volgende elementen: 

1. Het verlaten van het Dinkelconvenant van 1976 

2. Het vastleggen van de huidige inundatie – situatie 

3. Het vastleggen van evaluatiemomenten 

4. Het vastleggen van het bieden van financiële compensatie van de toegenomen inundaties ten 

opzichte van 1976 

5. Het vastleggen van de wijze van verankering in de waterhuishoudkundige en ruimtelijke 

bestemming van de gronden 

6. Het vastleggen van de wijze waarop de natuurdoelen voor het dal zullen worden gerealiseerd.  

 

Figuur 15: Stroomgebied Dinkel (bron: Runhaar 
et al., 2005) 

Figuur 16: Overstroming in het Dinkeldal (Bron: Runhaar et al., 2005) 
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Het waterschap Regge en Dinkel heeft gezamenlijk met de werkgroep Dinkeldalboeren het initiatief 

genomen om te komen tot de regeling van een eenmalige vergoeding ter compensatie van de 

landbouwgronden die regelmatig overstromen. Eenmalige vergoeding wordt ook wel ‘Eenmalige 

afkoop van schade’ genoemd. Deze vergoedingsregeling is dus vastgelegd in de ‘bestuursverklaring 

Dinkeldal 2000’.  

 Waterschap Regge en Dinkel heeft er voor gekozen om twee sporen te hanteren, het 

waterspoor en het natuurspoor. Het bezwaar dat er overstromingen plaatsvinden is niet op vrijwillige 

basis op te lossen. Vandaar dat het inunderen van de Dindeldalgronden een vorm van ‘gedwongen 

vrijwilligheid’ is. Het heeft namelijk betrekking op alle 300 grondeigenaren in het Dinkeldal (Slobbe, 

van, 2002).  

 Iedere grondeigenaar in het Dinkeldal heeft op basis van het eigendom een vergoeding 

aangeboden gekregen. Hiervoor zijn door de Animial and Science Group van de praktijkschool voor 

de rundveehouderij, berekeningen uitgevoerd die zeer uitgebreid waren opgezet. Op basis van 

maaiveldhoogten en het peil van de Dinkel zijn categorieën vastgesteld. De eenmalige compensatie 

van gronden werd vastgesteld op 3.630 Euro per hectare voor gronden die minder vaak inundeerden 

en 10.000 Euro per hectare voor gronden die vaak inundeerden (Heitbrink, persoonlijke 

communicatie, 2-11-2011).  

5.3.4 DE KEUZE VAN HET BELEIDSINSTRUMENT 

Zoals in paragraaf 5.1 beschreven, wordt getracht inzicht te verkrijgen in welke situaties van 

waterberging welke instrumenten zijn ingezet. In deze case betreft het instrument dus de 

‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. Maar waarom nu voor dit instrument is gekozen blijft de vraag 

waarop antwoord gegeven dient te worden. Tijdens de interviews zijn een aantal onderwerpen aan 

bod gekomen die onder andere inzicht geven in de totstandkoming van het instrument, de ervaringen 

met het instrument nu en in de toekomst en de voor- en nadelen van het instrument. Vervolgens is 

besproken welke kenmerken van waterberging belangrijk worden geacht en van invloed zijn geweest 

op de keuze van het beleidinstrument. Op basis deze gegevens wordt overzichtelijk welke kenmerken 

van het waterbergingsgebied, of de situatie, passen bij het beleidsinstrument dat is ingezet.  

 

Totstandkoming van het instrument 

Van oudsher heeft het Dinkeldal te maken gehad met overstromingen. Tientallen jaren geleden waren 

deze overstromingen nog te overzien voor bedrijven die gelegen waren aan de Dinkel, maar na 

verloop van tijd werden de overstromingen steeds frequenter en heftiger en nam het ongewenste 

vormen aan. Dit hield in dat gezaaide gewassen en graslanden verloren gingen (Reimer, persoonlijke 

communicatie, 2-11-2011).  

Vanuit de provincie werd het gebied in die tijd als zeer belangrijk gezien op het gebied van 

milieu en natuurkwaliteit. In de jaren `70 is toen ook al besloten het gebied de vrije hand te geven. 

Hiermee doelt de provincie op het niet kanaliseren van de Dinkel, zodat er een meanderende vorm 

aangenomen kon worden (Slijkhuis, persoonlijke communicatie, 11-11-2011). Omdat de Dinkel dus 

niet werd ingekaderd, bleven de agrariërs last houden van overstromingen. “Wij worden de dupe van 
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een omslag in denken” was de gedachtegang van de agrariërs uit het gebied (Slijkhuis, persoonlijke 

communicatie, 11-11-2011). Ook Heitbrink (2011) geeft aan dat er iets moest gebeuren; “De 

gedachte was dat er bij de Dinkel dus niets gedaan werd aan het tegengaan van overstromingen en in 

andere gebieden wel”. In 1976 is er een regeling getroffen, er werd een Dinkelconvenant afgesloten. 

Hierin stond een maximale afvoer van de Dinkel vastgelegd en er was een vergoedingsregeling in 

verwerkt, de ‘Bergboerenregeling’. Deze Europese regeling was in het leven geroepen voor boeren 

met ‘handicaps’. Zo konden de agrariërs in het Dinkeldal een aantal gulden per jaar ontvangen om de 

overstromingen te compenseren.  

Eind jaren `80, begin jaren 90` veranderde de situatie in het Dinkeldal. Dit had te maken met 

het feit dat afvoer niet meer gewaarborgd kon worden. Dit kwam vooral door de afzet van slib en 

dergelijke in de watergang. Daarnaast namen de overstromingen weer toe en kwamen deze nu ook 

voor in het groeiseizoen. Het aanpassen van de afvoercapaciteit van de Dinkel zou veel geld gaan 

kosten. Het waterschap vond dit ongewenst en voorzag ook dat de natuurlijke waarden in het gebied 

zouden worden aangetast (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011). Toch voelde het 

waterschap zich verplicht iets te doen. Het compenseren en ruilen van gronden was de suggestie. Het 

probleem was dat het gewenste aantal hectares niet gevonden werd (Heitbrink, persoonlijke 

communicatie, 2-11-2011). Er is toen gekozen voor een interim regeling voor de agrariërs in het 

gebied. De vergoeding die in het Dinkelconvenant was opgenomen, was te laag. De interim regeling 

voorzag voor vijf jaar in nog eens 320 gulden extra per jaar om de overstromingen te dekken. 

Vervolgens werd de afspraak met de agrariërs gemaakt dat er wel tot een structurele regeling 

gekomen moest worden binnen die vijf jaar (Slijkhuis, persoonlijke communicatie, 8-11-2011).  

De Dinkeldalboeren wilden een duidelijke regeling en richtten de werkgroep 

Dinkeldalboeren op. In eerste instantie was er vanuit het waterschap Regge en Dinkel niet de 

medewerking die verwacht werd. Maar nadat gedreigd werd met het inschakelen van de media, die 

geheel achter de agrariërs stonden, besloot het waterschap de samenwerking aan te gaan (Reimers, 2-

11-2011).  

Vanwege het feit dat het compenseren van gronden in het gebied niet tot de mogelijkheden 

behoorde om als oplossing te dienen, zat er niets anders op dan het financieel compenseren van de 

schade. Schades zouden worden opgenomen en vermenigvuldigd met een factor 20. Op deze manier 

kon voor een looptijd van 20 jaar de schades worden afgekocht. Het bedrag dat uitgekeerd werd en de 

rente die hierover ontvangen zou worden, kon gezien worden als de jaarlijkse schadevergoeding. Om 

de berekening verder te ontwikkelen zijn deskundigen van de Animal and Science Group, de 

praktijkschool voor rundveehouderijen, benaderd. Op gedetailleerde schaal werden de berekeningen 

uitgevoerd en zo ontstond er een overzicht van bedragen om schade af te kunnen kopen voor een 

looptijd van 20 jaar. (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011). “De afkoopregeling is 

royaal opgezet, bedragen zijn in veel gevallen te hoog op basis van de daadwerkelijke schade die 

geleden wordt”. Om er ten slotte voor te zorgen dat de ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ nageleefd 

wordt door alle partijen, is er vastgelegd dat er om de vijf jaar evaluatie momenten plaatsvinden. Er 

wordt dan gekeken of er een toename heeft plaatsgevonden met betrekking tot de overstromingen. De 
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laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in 2010. Er was toen geen sprake van een verslechtering van de 

situatie (Reimers, persoonlijke communicatie, 2-11-2011).  

Waterbeheerders en grondeigenaren zijn er over eens dat deze manier van het vergoeden van 

schade de enige manier was. Natuurbeheer en beheersovereenkomsten pasten niet vanwege de 

aanwezigheid van veel huiskavels van de agrariërs. Dit is de meest waardevolle grond voor een 

agrariër en is onmisbaar voor een boerderij (Reimers, persoonlijke communicatie, 2-11-2011). 

Daarnaast zijn beheersovereenkomsten gekoppeld aan natuurdoelstellingen. Op die manier zou er dan 

geld ontvangen worden op basis van het natuurdoel dat in stand gehouden, of juist gerealiseerd wordt. 

Maar dit moest op vrijwillige basis plaatsvinden (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011). 

Vanuit de provincie zou de beheersovereenkomst een zeer aantrekkelijke vorm geweest zijn om de 

problematiek in het Dinkeldal op te lossen. Maar zij zagen in dat grondeigenaren geen voorkeur 

gaven aan zaken doen met de overheid. Met name functieveranderingen van de grond zijn punten die 

bedreigend zijn voor een agrariër.  

Over de mogelijkheid om een ‘schadevergoedingsregeling op basis van taxatie’ toe te passen 

is serieus nagedacht. In eerste instantie waren de grondeigenaren hier ook voorstander van. Maar het 

waterschap was bang voor een te bureaucratische aanpak. Vergoedingen werden dan niet bepaald in 

overleg, maar die zouden vastgelegd worden door bestuurlijke instanties. Hierover zouden dan 

discussies kunnen ontstaan (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011). Voornamelijk op 

basis van praktische redenen was besloten toch niet te kiezen voor deze vorm van vergoeden. Er 

zouden ieder jaar weer nieuwe taxaties uitgevoerd moeten worden. (Reimers, persoonlijke 

communicatie, 2-11-2011).  

Uiteindelijk heeft de oprichting van de werkgroep Dinkeldalboeren een belangrijk aandeel 

gehad in de totstandkoming van het beleidsinstrument ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. Het 

verenigen van de agrariërs maakte dat zij alert bleven en daardoor ook het waterschap Regge en 

Dinkel scherp hielden. Ook de dijkgraaf die in die tijd verantwoordelijk was voor het gebied is van 

grote invloed geweest. Met name hij wilde af van het probleem dat er in het Dinkeldal geen 

maatregelen getroffen werden en in andere gebieden wel. Hij zag in dat er iets tegenover moest staan. 

In feite is er dus niets gebeurd met het Dinkeldal in fysieke zin, maar door de bestuurlijk – 

juridische aanpak van het waterschap in combinatie met de agrariërs uit het gebied is er toch een 

oplossing gekomen. “In principe is het probleem hier opgelost door een deal te sluiten met het 

gebied” (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-11-2011).  

 

Voordelen en nadelen 

Uit eerder onderzoek naar het beleidsinstrument ‘eenmalige afkoop van schade’ zijn een aantal voor- 

en nadelen van het beleidsinstrument opgesteld. Het volgende schema, ontleend aan Hoekstra, Gorter 

& Boland (2002) geeft een overzicht van deze voor- en nadelen. 
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Tabel 22: Overzicht voor- en nadelen afkoop van schade bij waterberging 
Overzicht voor- en nadelen eenmalige afkoop van schade bij waterberging 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Duidelijk instrument 

 Vindt eenmalig plaats. 

 Waartoevoeging aan de grond.  

 Het bepalen van de waarde is 

discutabel. 

 Bij doorverkoop van de grond 

speelt onzekerheid. (lagere 

grondwaarde). 

 Het risico ligt bij de grondeigenaar. 

 Geen vergoeding van actuele 

schade.  

Water- 

Beheerders 

 Duidelijk instrument. 

 Vindt eenmalig plaats. 

 Maakt kosten overzichtelijk. 

 Flexibiliteit is ver te zoeken.  

 Het schadestelsel moet 

gedifferentieerd opgesteld worden. 

 Onduidelijkheid bij verkoop van 

grond.  

 

De respondenten zijn tijdens het interview niet geconfronteerd met bovenstaand overzicht. Maar aan 

de hand van onderstaande vraagstellingen zijn verschillende voor- en nadelen toch benoemd in 

andere bewoordingen.  

   

 

 

.   

 

Het besef onder de agrariërs dat er overstromingen blijven plaatsvinden in het Dinkeldal is belangrijk 

geweest voor de onderhandelingspositie die zij hebben ingenomen, maar er blijft altijd een mate 

onzekerheid aanwezig. Het is namelijk niet te voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst op het 

gebied van hoeveelheden water en neerslag. Aan de andere kant geven de grondeigenaren aan dat 

men nu weet waar ze aan toe zijn. Vanwege de afkoop is de vergoeding al in handen van de agrariër. 

Hierdoor bestaat er de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het aankopen van andere grond (Reimers, 

persoonlijke communicatie, 2-11-2011). 

 Het waterschap noemt als groot voordeel dat de investering die zij gedaan hebben, volledig 

is terecht gekomen bij de agrariërs in het gebied. Doordat de rivier de Dinkel haar natuurlijke 

karakter blijft behouden is hier geen geld besteed. Het geld dat nu uitgegeven is voor waterbestrijding 

is volledig terecht gekomen bij de agrariërs in het gebied. Een groot nadeel van deze manier van 

schade vergoeden is de belastingdienst. Een vergoeding van 10.000 Euro per hectare wordt door de 

belasting niet gezien als een vermogensvergoeding – daling van de grondprijs -, maar als een 

inkomstenvergoeding. Het belastingtarief dat gehanteerd wordt voor een inkomstenvergoeding is vele 

malen hoger dan voor een vermogensvergoeding. Grondeigenaren hadden hier geen rekening mee 

1. Wat zijn voor- en nadelen met betrekking tot de bestuursverklaring Dinkeldal 2000? 

2. Wat zijn succes- en faalfactoren met betrekking tot de bestuursverklaring Dinkeldal 

2000? 
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gehouden. “Geld wat ontvangen wordt van de ene overheid, wordt door een andere overheid weer 

teruggepakt”. De meerderheid van de grondeigenaren besloot daarom om de vergoeding direct te 

investeren, maar andere hadden dit geld juist nodig om schulden of iets dergelijks af te lossen, 

waardoor ze uiteindelijk veel minder zouden overhouden. (Heitbrink, persoonlijke communicatie, 2-

11-2011).  

 Vanuit de provincie wordt de looptijd van 20 jaar van de ‘bestuursverklaring Dinkeldal 

2000’ gezien als een nadeel. Grondeigenaren gaan er van uit dat alles nu geregeld is voor een periode 

van 20 jaar en daardoor is het niet gemakkelijk nog open gesprekken te voeren. In een periode van 20 

jaar kan er veel veranderen. De situatie, de instrumenten en mogelijkheden van overheden zijn 

onderwerpen die kunnen veranderen. Na de looptijd van 20 jaar kan het voorkomen dat een nieuwe 

soort regeling bedacht moet worden. Een belangrijk voordeel dat Slijkhuis (2011) noemt is de 

acceptatie van overstromen. Vanwege de acceptatie was er geen discussie meer en kon alles direct en 

in één keer geregeld worden. 

 

De voor- en nadelen zoals deze omschreven zijn in bovenstaande tabel, tabel 22, zijn gebaseerd op 

‘eenmalig afkoop van schade’ De ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ is een regeling waarin afkoop 

van schade verwerkt zit. Op basis van de informatie van de respondenten kan het volgende overzicht 

van voor- en nadelen met betrekking tot het beleidsinstrument ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ 

gepresenteerd worden, tabel 23. 
Tabel 23: Overzicht voor- en nadelen bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

Overzicht voor- en nadelen bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Duidelijk instrument, eigenaar weet 

waar hij/zij aan toe is 

 Eenmalige vergoeding 

 Overeenstemming over hoogte van 

vergoeding 

 Acceptatie van overstromen is 

aanwezig 

 Bij doorverkoop van de grond speelt 

onzekerheid. (lagere grondwaarde). 

 Het risico ligt bij de grondeigenaar. 

 Looptijd van 20 jaar is lang 

 Onzekerheid over de toekomst 

 Belastingtechnisch niet interessant 

Water- 

Beheerders 

 Duidelijk instrument. 

 Eenmalige vergoeding 

 Maakt kosten overzichtelijk. 

 Overeenstemming over hoogte van 

vergoeding 

 Investering (de vergoeding) komt 

 volledig bij grondeigenaren 

terecht. 

 Geen flexibel instrument, vanwege 

de looptijd van 20 jaar. 

 Het schadestelsel moet 

gedifferentieerd opgesteld worden. 

 Onduidelijkheid bij verkoop van 

grond.  
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Verwachtingen 

De ondertekening van het de ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ wordt door de grondeigenaren 

gezien als een overeenkomst voor de afspraken die gemaakt zijn. Echter zien zij dat er nieuwe 

plannen ontstaan voor het Dinkeldal vanuit gemeentelijk en provinciaal perspectief. Deze plannen 

komen voort uit bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water. Gepresenteerde 

landinrichtingsplannen komen niet overeen met de afspraken die vastgesteld zijn in de 

‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. Het respect voor de afspraken neemt af en de grondeigenaren 

voorzien dan ook dat deze afspraken geschaad gaan worden in de toekomst (Reimers, persoonlijke 

communicatie, 2-11-2011).  

 Heitbrink (2011) voorziet een eventuele toename van overstromingen binnen een paar jaar 

als een groot knelpunt voor het waterschap. De ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ voorziet in 

afspraken met betrekking tot de afvoercapaciteit van de Dinkel. Deze afvoercapaciteit mag niet in 

vermogen afnemen. De toename in overstromingen kan, wanneer dit toereikend is, opgelost worden 

door scherpere financiële maatregelen. Maar de grondeigenaren hebben het recht dat de afspraken 

worden nageleefd en wanneer dat scenario zich voordoet is het waterschap verplicht de Dinkel uit te 

diepen om weer te voldoen aan de gestelde afvoercapaciteit.  

 Vanuit de provincie blijven natuurdoelstellingen belangrijk. Slijkhuis (2011) ziet dan ook 

graag dat de Dinkel nog meer gaat meanderen. De grondeigenaren hebben hier geen belang bij en 

zien juist dat de Dinkel minder gaat meanderen. Zij gaan het meanderen tegen door middel van het 

storten van puin op de plaatsen waar de rivier het sterkst meandert. Dit wordt niet wenselijk geacht 

door de overheden en dat zou op een bepaald moment voor problemen kunnen zorgen. De belangen 

van partijen blijven verschillend en daardoor blijven partijen tegen over elkaar staan.  

 

Beoordeling van kenmerken 

De beoordeling door respondenten van de opgestelde kenmerken van het beleidsissue, de 

beleidscontext en de doelgroep heeft geleid tot onderstaand overzicht. Hierin voorziet ieder teken ‘x’ 

in een beoordeling van de respondent. De beoordeling ‘belangrijk’ houdt in dat het betreffende 

kenmerk van grote invloed is geweest op de keuze van het beleidsinstrument. De beoordeling 

‘belangrijk – niet belangrijk’ houdt in dat het kenmerk niet doorslaggevend van invloed is geweest op 

de keuze van het beleidsinstrument. Voor ‘niet belangrijk’ geldt dat het kenmerk geen rol van 

betekenis heeft gespeeld in de keuze voor het beleidsinstrument.  
               Tabel 24: Beoordeling kenmerken bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

Beoordeling kenmerken bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

 

Belangrijk voor keuze 

1. Belangrijk  
2. Belangrijk 

– niet 
belangrijk 

3. Niet 
belangrijk 

Si
tu

at
ie

 

K
en

m
er

ke
n 

is
su

e Kostenposten   
Optreden van 

waardevermindering   xxx 

Optreden van planschade 
of toekomstschade   xxx 

Kosten van inrichting   xxx 
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Onderhoud van 
bergingsvoorziening   xxx 

Schadeposten  
Optreden van directe 

schade xxx   

Optreden van indirecte 
schade   xxx 

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel  
Doel als voorkomen 
overlast economisch 

waardevolle gebieden 
  xxx 

Realiseren natuurwaarden 
en tegengaan verdroging x  xx 

Frequentie  
(> = 1/jr) xxx   

(1/jr – 1/10 jr) xxx   
(1/10 jr – 1/100 jr)   xxx 

(<1/100 jr)   xxx 
Tijdstip  

Binnen het groeiseizoen  xxx  
Buiten het groeiseizoen  xxx  

Duur  
Waterberging voor 
periode van dagen xxx   

Waterberging voor 
periode van weken   xxx 

Waterberging voor 
periode van maanden   xxx 

K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar  
Grondeigenaar van 

grasland  x xx 

Grondeigenaar van 
akkerbouwland   xxx 

Grondeigenaar van 
tuinbouwland   xxx 

 

Uit het overzicht blijkt dat de schadepost als directe schade, de frequentie van overstromen als 

meerdere malen per jaar en de duur van de waterberging als in enkele dagen, als belangrijkste 

kenmerken worden gezien die de keuze voor het beleidsinstrument ‘bestruursverklaring Dinkeldal 

2000’ verklaren. 

Opvallend is dat door de respondenten het kenmerk waardevermindering niet is aangemerkt 

als zijnde belangrijk voor de keuze van het beleidsinstrument. Respondenten geven aan dat in de 

berekening voor de hoogte van de afkoop een minimaal bedrag aan waardevermindering is 

meegenomen. Vervolgens wordt aangegeven door de respondenten dat er pas sprake kan zijn van 

waardevermindering, wanneer er functieveranderingen optreden. Dit is in deze situatie niet het geval.  

Het optreden van directe schade is daarentegen wel belangrijk geweest voor de keuze van 

het beleidsinstrument. De ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ voorziet in een schadeloosstelling 

voor 20 jaar.  

Als kenmerken van de context zijn de frequentie en de duur van waterberging in grote mate 

bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument. Vanwege de natuurlijke overstromingen is er geen 

directe invloed op de mate van inunderen. Er zijn in deze situatie geen maatregelen getroffen om 
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overstroming te verminderen dan wel te voorkomen. Van nature overstroomt de rivier de Dinkel 

minimaal enkele malen per jaar.  

De duur van het bergen van water is in het Dinkeldal van invloed op de schade die kan 

optreden aan de gewassen. Dat de agrariër schadeloos zijn gesteld, wil nog niet zeggen dat de 

gronden lang en onbruikbaar onder water mogen komen te staan. Het is daarom van belang dat het 

water na enkele dagen weer weggetrokken is.  

De waterbergingen die plaatsvinden zijn natuurlijk van aard. Het waterschap Regge en 

Dinkel heeft alleen invloed op de afvoercapaciteit van het water in de Dinkel. Wanneer de capaciteit 

niet voldoet aan de afgesproken norm zal de frequentie van overstromen toenemen.  
Tabel 25: Belangrijke kenmerken bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

Kenmerken die in belangrijke mate van invloed zijn geweest op de keuze van het beleidsinstrument 

‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’. 

Situatie Belangrijkste kenmerken 

Kenmerken issue  Er is sprake van directe schade 

Kenmerken context  Er is sprake een hoge frequentie van overstromen 

 Er is sprake van een korte duur van het bergen van water 

Kenmerken doelgroep  Er is sprake van grondeigenaren met graslanden 

*  Er is sprake van natuurlijke berging 

*Aangedragen belangrijk kenmerk uit interviews 

5.4 BEHEERSOVEREENKOMST:  

OVEREENKOMST AFWAARDERING GROOT SALLAND 

5.4.1 CASE 4: OVEREENKOMST AFWAARDERING GROOT SALLAND 

In het Nationaal Waterplan wordt benadrukt dat water de ruimte moet krijgen die het nodig heeft 

(Ministerie van Vrom et al., 2009). Ook in West - Overijssel is er meer ruimte voor water nodig. Het 

waterschap Groot Salland voert daarom het programma ‘Ruimte om te leven met water’ uit. Op die 

manier wordt er veel aandacht besteed aan het realiseren van meerdere functies in een bepaald 

gebied. Onder het combineren van die functies vallen ook de combinaties ‘waterberging en 

landbouw’ en ‘waterberging en natuur’ (Waterschap Groot Salland, 2011a). Om tot realisatie van 

deze functiecombinaties over te gaan, hanteert het waterschap Groot Salland verschillende vormen 

van grondverwerving. De grondverwerving gebeurt in veel gevallen op vrijwillige basis. Om dit voor 

elkaar te krijgen hanteert het waterschap middelen zoals het aankopen van grond of het afwaarderen 

van grond. (Waterschap Groot Salland, 2011b). Op deze manier kan het waterschap de realisatie van 

waterberging bewerkstelligen.  

5.4.2 BESCHRIJVING VAN HET WATERBERGINGSGEBIED 

Het beheersgebied van waterschap Groot Salland betreft het westelijke deel van de provincie 

Overijssel. In dit beheersgebied wordt op perceelsniveau waterberging gerealiseerd. Er is dus niet 

echt sprake van één of enkele concrete waterbergingsgebieden. Deze kleinschalige vormen van 

waterberging komen neer op het inrichten van de percelen van agrariërs, zodat overtollig water uit de 
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watergangen tijdelijk opgevangen kan worden. Op dit moment zijn er verschillende kleinschalige 

waterbergingsprojecten gerealiseerd, verspreid over het beheersgebied, waarbij het beleidsinstrument 

‘overeenkomst afwaardering’ is ingezet (Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke communicatie, 8-

12-2011). Een overzicht van deze projecten is op de volgende figuur, figuur 17, te zien.  

 

 

Op bovenstaande figuur, figuur 18, is een perceelsgebonden waterbergingslocatie weergegeven. 

Hierop is te zien dat aan de linkerzijde van de watergang geen agrarische activiteiten plaatsvinden, 

maar dat sprake is van vernatting door water en de ontwikkeling van natuur. Op het aangrenzende 

perceel van de waterbergingslocatie is vervolgens weer akkerbouw te zien. De maïs is daar net van 

het land. 

5.4.3 DE BELEIDSINSTRUMENTATIE 

Om water te kunnen bergen is er grond nodig. Voordat er daadwerkelijk sprake kan zijn van 

waterberging moeten er een aantal maatregelen getroffen worden op deze gronden. Het waterschap 

Groot Salland hanteert hiervoor het beleidsinstrument ‘overeenkomst afwaardering’ waarmee het 

zich met name richt op kleinschalige vormen van waterberging. Deze waterbergingsgebieden worden 

diffuus verspreid over het beheersgebied van het waterschap (Rengerink & Huis in `t veld, 

persoonlijke communicatie, 8-12-2011). Van den Berg (2011) geeft aan dat “in ieder deelgebiedje 

wordt gezocht naar grond die in de waterberging kan voorzien”.  

 In eerste instantie wordt er bij het waterschap uitgegaan van particulieren die hun gronden 

beschikbaar willen stellen voor waterberging. De afdeling grondzaken van het waterschap Groot 

Salland gaat vervolgens verder in onderhandeling met de particulier. Het beleidsinstrument 

‘overeenkomst afwaardering’ zal dan worden besproken. In deze gezamenlijk opgestelde 

overeenkomst worden met name afspraken gemaakt op financieel gebied, juridisch gebied en over het 

onderhoud. De overeenkomst is niet voor iedere particulier en iedere situatie hetzelfde. Vandaar dat 

het enige tijd en maatwerk kost om tot een duidelijke overeenkomst te komen (Rengerink & Huis in 

`t veld, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

 Met de ‘overeenkomst afwaardering’ wordt beoogd de waardevermindering van het perceel 

te compenseren. De waarde van de grond wordt als het ware omgezet van landbouwwaarde naar 

Figuur 17: Beheersgebied Groot Salland (Bron: Waterschap 
Groot Salland, 2011a). 

Figuur 18: Perceelsgebonden waterbergingslocatie 
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natuurwaarde. Dit betreft ongeveer een daling van de waarde met 80%. De afwaardering van de 

grond wordt door het waterschap vergoed. In ruil daarvoor krijgt zij de zeggenschap over wat er met 

de grond gebeurt op het gebied van inrichting. De particulier blijft de eigenaar van de grond (Berg, 

van den, & Diele, persoonlijke communicatie, 8-12-2011). Planologisch gezien blijft het perceel 

agrarisch, maar door het ondertekenen van de ‘overeenkomst afwaardering’ wordt de functie 

waterberging vastgelegd in de legger van het waterschap, waardoor het onder de Keur valt. Hierdoor 

is de waterberging te alle tijden geborgd voor dat perceel (Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke 

communicatie, 8-12-2011). De inrichting en het onderhoud zijn voor rekening van het waterschap. 

Ook hierover worden afspraken vastgelegd in de overeenkomst. Dit komt neer op het vastleggen van 

de maatregelen die genomen gaan worden ten behoeve van de inrichting en op welke manier het 

onderhoud plaatsvindt. Voor iedere waterberging stelt het waterschap een onderhoudsplan op. In 

samenwerking met de afdelingen ecologie en hydrologie wordt gekeken op welke manier bepaalde 

streefbeelden gerealiseerd kunnen worden en in stand gehouden kunnen worden. Dit plan geeft 

gedetailleerd aan welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en op welk tijdstip dit dient te 

gebeuren. De grondeigenaar kan er ook voor kiezen om het waterbergingsgebied zelf te onderhouden. 

Hiervoor kunnen dan afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Voor het onderhoud dat verricht 

wordt, ontvangt de grondeigenaar een aparte vergoeding. (Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke 

communicatie, 8-12-2011). Een voorbeeld van ‘overeenkomst afwaardering’ is opgenomen in bijlage 

H. Nadat de ‘overeenkomst afwaardering’ is afgesloten en de inrichting van het perceel is vastgelegd 

in het onderhoudsplan kan er met de daadwerkelijke inrichting gestart worden. Dit houdt in dat er 

delen van het maaiveld worden afgegraven. Van oorsprong zijn het veelal de lagere gronden die te 

kampen hebben met wateroverlast. Vandaar dat deze gronden interessant zijn om uit te graven zodat 

nog meer water geborgen kan worden. Op momenten dat het water in de watergangen omhoog komt, 

kunnen de ingerichte gronden direct onder water komen te staan (Berg, van den & Diele, persoonlijke 

communicatie, 8-12-2011).  

5.4.4 DE KEUZE VAN HET BELEIDSINSTRUMENT 

Zoals in paragraaf 5.1 beschreven, wordt getracht inzicht te verkrijgen in welke situaties van 

waterberging welke instrumenten zijn ingezet. In deze case betreft het instrument dus de 

‘overeenkomst afwaardering’. Maar waarom nu voor dit instrument is gekozen blijft de vraag waarop 

antwoord gegeven dient te worden. Tijdens de interviews zijn een aantal onderwerpen aan bod 

gekomen die onder andere inzicht geven in de totstandkoming van het instrument, de ervaringen met 

het instrument nu en in de toekomst en de voor- en nadelen van het instrument. Vervolgens is 

besproken welke kenmerken van waterberging belangrijk worden geacht en van invloed zijn geweest 

op de keuze van het beleidinstrument. Op basis deze gegevens wordt overzichtelijk welke kenmerken 

van het waterbergingsgebied, of de situatie, passen bij het beleidsinstrument dat is ingezet.  

 

Totstandkoming van het instrument 

Het waterschap Groot Salland heeft een aantal jaren geleden het concept blauwe diensten opgenomen 

in haar beleid als zijnde een instrument om onder andere waterberging te realiseren. Het 
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oorspronkelijke idee van een blauwe dienst was dat het een duurzame oplossing moest zijn voor de 

lagere natte gronden binnen het beheersgebied van waterschap Groot Salland. Deze lagere gronden 

zouden dan gerichter onder water gezet kunnen worden. De agrariër zou dan een vergoeding krijgen 

wanneer deze mee zou werken aan het langer vasthouden van het water op zijn grond. Het concept 

blauwe dienst werd verder uitgewerkt en de definitie van een dienst kwam neer op het vrijwillig 

onder water zetten van het land voor een looptijd van maximaal zes jaar. Over de definitie van een 

dienst ontstond discussie. Het was nog niet geheel duidelijk wanneer er nu sprake was van een dienst. 

“Het klinkt allemaal heel mooi. Agrariërs krijgen wat geld doordat ze wat water op hun gronden 

laten staan, maar in de oorspronkelijke situatie was dit ook al het geval en kregen ze er geen rode 

cent voor”. (Berg, van den & Diels, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

Wanneer er geen vrijwilligheid meer is onder de agrariërs om water op het land te laten 

staan, dan is ook de dienst weg en is het waterschap dus ook een waterberging kwijt. Er is geen 

zekerheid voor het waterschap in deze situaties. De blauwe dienst voldeed op deze manier niet aan de 

wensen van het waterschap en vandaar dat deze diensten ook niet meer werden toegepast en vergoed. 

(Berg, van den & Diels, persoonlijke communicatie, 8-12-2011). 

In samenhang met het concept blauwe diensten is een andere regeling van kracht geweest 

om waterberging voor elkaar te krijgen. Deze regeling heette ‘regeling waterberging voor 

particulieren’ (Berg, van den, & Diels, persoonlijke communicatie, 8-12-2011). De regeling voorzag 

in een overeenkomst waarin stond opgenomen dat de particulier of grondeigenaar het betreffende 

perceel ter beschikking had gesteld voor waterberging. Tevens zou de grondeigenaar 

verantwoordelijk zijn voor de inrichting, de aanleg en het onderhoud. Op basis van het aantal kubieke 

meters aangelegd waterbergingsgebied werd een vergoeding uitgekeerd. Uiteindelijk is ook deze 

regeling niet meer van toepassing bij waterschap Groot Salland. Met name door de kleinschaligheid 

van de waterbergingen in combinatie met de tijd van de voorbereiding, onderhandeling en controle, 

werd de regeling als niet rendabel gezien.  

Uiteindelijk heeft het waterschap Groot Salland de ‘overeenkomst afwaardering’ 

aangenomen. Op deze manier investeert het waterschap in inrichting en beheer en creëren hiermee de 

zekerheid dat de waterberging in stand wordt gehouden. Het plaatsen van het instrument onder de 

keur betekent voor de agrariërs dat er geen andere activiteiten met de grond mogen worden 

uitgevoerd dan dat afgesproken is (Berg, van den, Diels, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

 

Voordelen en nadelen 

Nadat het beleidsinstrument ‘overeenkomst afwaardering’ is getekend door zowel de particulier als 

het waterschap kan er gestart worden met de inrichting. Wanneer dit is uitgevoerd kan er op ieder 

moment, wanneer nodig, water worden geborgen op het perceel. De omliggende percelen 

ondervinden hier geen last van zolang dit maar voor een periode van enkele dagen is. Vanwege het 

afgraven van het maaiveld blijft het waterpeil onveranderd. Op deze manier verandert er niets voor de 

situatie van de omliggende percelen (Berg van den, & Diels, persoonlijke communicatie, 8-12-2011). 
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 Vanwege de kleinschaligheid van de waterbergingsgebieden, moet er regelmatig gebruik van 

worden gemaakt. Door de afgraving van het bestaande maaiveld komt het nieuwe maaiveld dus lager 

te liggen ten opzichte van het waterpeil. Hierdoor neemt de kans op overstromen toe.  

 Voornamelijk de gebieden benedenstrooms in het beheersgebied van waterschap Groot 

Salland zijn geschikt voor kleinschalige waterberging. Ten eerste liggen de percelen in dit deel van 

het gebied lager en ten tweede komt hier van oorsprong veel grasland voor. Doordat benedenstrooms 

water vastgehouden kan worden draagt dit bij aan het tegen gaan van wateroverlast bovenstrooms. 

Zwolle is als het ware het afvoerputje van de regio. Op deze manier wordt de stad beschermd tegen 

wateroverlast (Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

 

Uit eerder onderzoek naar het beleidsinstrument ‘beheersovereenkomsten’ zijn een aantal voor- en 

nadelen van het beleidsinstrument opgesteld. Het volgende schema, ontleend aan Hoekstra, Gorter & 

Boland (2002) geeft een overzicht van deze voor- en nadelen. 
Tabel 26: Voor- en nadelen beheersovereenkomst bij waterberging 

Overzicht voor- en nadelen beheersovereenkomsten bij waterberging 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Overeenkomst kan voor meerdere 

jaren vastgelegd worden. 

 Flexibel instrument (ruimte in 

eigen beheer kan verdeeld worden 

met intermediair.) 

 Waterpakketen kunnen inpasbaar 

zijn voor het bedrijf.  

 Afhankelijk van beleid van 

overheid. 

 Op noodzakelijke locaties is weinig 

vrijwilligheid en speelruimte. 

 Niet elke grondeigenaar kan en wil 

instemmen met het instrument. 

Water- 

Beheerders 

 Wanneer speelruimte aanwezig een 

geschikt instrument. 

 Geen grondeigenaar. 

 Behoud van cultuurhistorie en 

landschappelijke waarden is 

mogelijk.  

 Alleen vergoeden op basis van de 

geleverde blauwe dienst.  

 Weinig tot geen zeggenschap. 

 Bergen van water is gekoppeld aan 

specifieke percelen. 

 Vanwege het feit dat er op basis van 

vrijwilligheid deelgenomen wordt is 

er geen zekerheid tot geschikte 

locaties.  

 Lastig te combineren met Europese 

regels.  

 Kosten voor afhandeling zijn hoog.  

 

De respondenten zijn tijdens het interview niet geconfronteerd met bovenstaand overzicht. Maar aan 

de hand van onderstaande vraagstellingen zijn verschillende voor- en nadelen toch benoemd in 

andere bewoordingen.  

   

 

 

1. Wat zijn voor- en nadelen met betrekking tot de overeenkomst afwaardering? 

2. Wat zijn succes- en faalfactoren met betrekking tot de overeenkomst afwaardering? 
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Voordelen die door de waterbeheerders worden gezien met betrekking tot het beleidsinstrument 

‘overeenkomst afwaardering’ hebben vooral te maken met de perceelsgerichte aanpak. De 

waterbergingsgebieden zijn niet in een beleidsdocument aangewezen, maar zijn diffuus verdeeld over 

verschillende stroomgebieden op basis van vrijwillige aanmelding. De gronden die in aanmerking 

komen voor waterberging worden nadat de overeenkomst is afgesloten, ingericht als waterberging. 

De omliggende gronden kunnen hun functie behouden. Hierdoor treedt er minimale verandering op in 

functies. “De laaggelegen gronden, die veelal niet volledig geschikt zijn voor de landbouw, worden 

in gebruik genomen voor waterberging, zodat andere betere gronden, in gebruik kunnen blijven voor 

de landbouw”. (Rengerink & Huis in `t veld, persoonlijke communicatie, 8-12-2011).  

 Naast de aanleg van een waterbergingsgebied, kunnen ook andere doelstellingen behaald 

worden. Voor de ecologie zijn kleinschalige waterbergingsgebieden een meerwaarde. Rengerink & 

Huis in `t veld (2011) verwijzen hier naar de doelstellingen die vanuit de Europese Kaderrichtlijn 

Water gesteld zijn ten aanzien van natuur en ecologie.  

 Voor grondeigenaren biedt de overeenkomst ook voordelen. Doordat de ‘overeenkomst 

afwaardering’ voorziet in het behoud van grond, blijft er te alle tijden zeggenschap bestaan. Ten 

aanzien van waterberging is alles vastgelegd, maar wanneer andere instanties plannen hebben voor 

het gebied, heeft de grondeigenaar hier nog invloed op. Daarnaast kunnen grondeigenaren, doordat ze 

officieel in bezit zijn van de betreffende grond, blijven voldoen aan bepaalde eisen. Een voorbeeld is 

een landgoed dat moet voldoen aan een bepaald aantal hectaren aan natuur. 

 Grondeigenaren voorzien de aanleg van waterbergingsgebieden op perceelsniveau echter als 

een gevaar. Zij verwachten dat de omringende percelen te nat zullen worden, doordat er een grote 

hoeveelheid water wordt toegelaten op het betreffende waterbergingsperceel. Ook gaan zij er vanuit 

dat hierdoor het grondwater gaat stijgen. Zoals eerder aangegeven blijft het waterpeil van de 

waterloop onveranderd. Een ander punt dat de grondeigenaren noemen is dat de natuurontwikkeling 

van negatieve invloed is op het aangrenzende agrarische perceel. De waterberging en de ontwikkeling 

van natuur brengt nieuwe dieren, planten, zaden en misschien wel ziekten met zich mee. Dit kan van 

negatieve invloed zijn op het agrarische perceel.  

 Naast de voordelen die zijn genoemd met betrekking tot de kleinschaligheid van de 

waterbergingsgebieden zien Rengerink & Huis in `t veld (2011) ook een groot nadeel. De 

kleinschaligheid en de hoeveelheid projecten maken het proces zeer intensief. Met name de 

doorlooptijd om één specifieke waterberging aan te leggen, is relatief hoog. Dit houdt in dat voor een 

waterbergingsgebied van één hectare evenveel tijd en werk verricht moet worden als voor een 

waterbergingsgebied ter grootte van 10 hectare. De administratieve lasten worden hier gezien als een 

belangrijk nadeel.  

 

De voor- en nadelen zoals deze omschreven zijn in bovenstaande tabel, tabel 26, zijn gebaseerd op 

beheersovereenkomsten. De ‘overeenkomst afwaardering’ is een regeling waarin het beheer van het 

waterbergingsgebied geregeld wordt. Op basis van de informatie van de respondenten kan het 

volgende overzicht van voor- en nadelen met betrekking tot het beleidsinstrument ‘overeenkomst 

afwaardering’ gepresenteerd worden, tabel 27. 
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Tabel 27: Overzicht voor- en nadelen overeenkomst afwaardering 
Overzicht voor- en nadelen overeenkomst afwaardering 

 Voordelen Nadelen 

Grond- 

eigenaar 

 Overeenkomst kan naar wens van 

de grondeigenaar worden 

opgesteld.  

 Grondeigenaar blijft eigenaar van 

grond en behoudt zeggenschap. 

 Verkoop van de grond is altijd 

mogelijk.  

 Afhankelijkheid van beleid van 

overheid. 

 Op noodzakelijke locaties is tekort 

aan vrijwilligheid voor 

waterberging 

 Niet elke grondeigenaar kan en wil 

instemmen met het instrument. 

 Onzekerheid over effecten van 

waterberging aangrenzende 

percelen. 

Water- 

Beheerders 

 Wanneer speelruimte aanwezig een 

geschikt instrument. 

 Geen grondeigenaar. 

 Behoud en aanleg van natuur, 

cultuurhistorie en landschappelijke 

waarden is mogelijk.  

 Instrument wordt geplaatst onder 

de legger en de keur.  

 Inrichting en onderhoud zelf in de 

hand. 

 Eenmalige investering. 

 Weinig tot geen zeggenschap, 

alleen op gebied van waterberging. 

 Bergen van water is gekoppeld aan 

specifieke percelen. 

 Vanwege het feit dat er op basis van 

vrijwilligheid deelgenomen wordt is 

er geen zekerheid over geschikte 

locaties.  

 

 

Verwachtingen 

Zowel Van den Berg & Diels (2011) en Rengerink & Huis in `t veld (2011) geven aan dat er voor de 

toekomst weinig tot geen problemen worden verwacht ten aanzien van het beleidsinstrument 

‘overeenkomst afwaardering’. Zowel grondeigenaren als waterbeheerders zijn positief over het 

instrument. De afhandelingen lopen soepel en de voordelen die het instrument met zich meebrengt, 

zoals in tabel 27 weergegeven, bevestigen nogmaals dat het instrument in goede aarde valt.  

 Tot op heden worden de doelen met betrekking tot waterberging nog steeds op vrijwillige 

basis gerealiseerd. Het tekort aan kleinschalige waterbergingsgebieden is voorlopig nog niet aan de 

orde. Het waterschap Groot Salland heeft de aanvoer en afvoer van water onder controle en ook goed 

op orde. Wanneer er een tekort aan vrijwillige waterberging zou optreden in de toekomst, dan kan het 

waterschap Groot Salland alsnog overgaan tot het aankopen van gronden.  

 

Beoordeling van kenmerken 

De opgestelde kenmerken van het beleidsissue, de beleidscontext en de doelgroep zijn voorgelegd 

aan de respondenten. Elk teken ‘x’ staat voor één respondent. Vervolgens is gevraagd in welke mate 
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een kenmerk belangrijk is geweest voor het maken van de keuze voor het beleidsinstrument. De 

respondent heeft de keuze uit ‘belangrijk’, ‘belangrijk – niet belangrijk’ en ‘niet belangrijk’. 

‘Belangrijk’ betekent dat het kenmerk van grote invloed is geweest op de keuze van het 

beleidsinstrument. Voor ‘Niet belangrijk’ geldt dat het kenmerk geen rol van betekenis heeft gespeeld 

in de keuze voor het beleidsinstrument. Wanneer de beoordeling ‘belangrijk – niet belangrijk’ wordt 

aangegeven door de betreffende respondent betekent dit dat het kenmerk wel van invloed is geweest 

op de keuze van het beleidsinstrument, maar niet doorslaggevend is geweest.  
Tabel 28: Beoordeling kenmerken overeenkomst afwaardering 

Beoordeling kenmerken overeenkomst afwaardering 

 

Belangrijk voor keuze 

1. Belangrijk 
2. Belangrijk 

– niet 
belangrijk 

3. Niet 
belangrijk 

Si
tu

at
ie

 

K
en

m
er

ke
n 

is
su

e 

Kostenposten   
Optreden van 

waardevermindering xxxx   

Optreden van planschade 
of toekomstschade   xxxx 

Kosten van inrichting   xxxx 
Onderhoud van 

bergingsvoorziening  xxxx  

Schadeposten  
Optreden van directe 

schade   xxxx 

Optreden van indirecte 
schade   xxxx 

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel  
Doel als voorkomen 
overlast economisch 

waardevolle gebieden 
 xxxx  

Realiseren natuurwaarden 
en tegengaan verdroging xxxx   

Frequentie  
(> = 1/jr) xxxx   

(1/jr – 1/10 jr) xxxx   
(1/10 jr – 1/100 jr)   xxxx 

(<1/100 jr)   xxxx 
Tijdstip  

Binnen het groeiseizoen  xxxx  
Buiten het groeiseizoen  xxxx  

Duur  
Waterberging voor 
periode van dagen xxxx   

Waterberging voor 
periode van weken  xxxx  

Waterberging voor 
periode van maanden   xxxx 

K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar  
Grondeigenaar van 

grasland xxxx   

Grondeigenaar van 
akkerbouwland   xxxx 

Grondeigenaar van 
tuinbouwland   xxxx 
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Uit het overzicht blijkt dat de kostenpost als waardevermindering, het doel als het realiseren van 

natuurwaarden, de frequentie van overstromen als meerdere malen per jaar, de duur van de 

waterberging als in enkele dagen en de grondeigenaar van grasland, als belangrijkste kenmerken 

worden gezien die de keuze voor het beleidsinstrument ‘overeenkomst afwaardering’ verklaren. 

Het kenmerk waardevermindering dat onder het kopje kostenposten is geschaard, is door de 

respondenten aangemerkt als een belangrijk kenmerk dat van invloed is geweest op de keuze van het 

beleidsinstrument. Door middel van de ‘overeenkomst afwaardering’ wordt de grond die voor 

waterberging is aangewezen, afgewaardeerd. Afwaarderen kan in dit geval gezien worden als een 

waardevermindering van het perceel, omdat de waarde landbouwgrond wordt omgezet in de waarde 

natuur.  

Directe kosten en indirecte kosten, welke vermeld staan onder het kopje schadeposten zijn 

niet van invloed geweest op de keuze van het beleidsinstrument. In het geval er een overeenkomst 

wordt afgesloten, wordt er toestemming verleend om water te bergen op het perceel. Op dat moment 

kan het perceel ook niet meer voor andere functies gebruikt worden dan waterberging. Er ontstaat dan 

ook geen schade meer. Wanneer een grondeigenaar zijn grond zou verkopen ontvangt deze ook alleen 

de waarde van de grond. Een vergoeding voor de schade die de grondeigenaar gehad zou kunnen 

hebben wanneer waterberging zou worden toegepast, wordt in dit geval ook niet uitgekeerd.  

Als kenmerken van de context zijn het doel, de frequentie en de duur van waterberging in 

grote mate bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument. Het belangrijkste doel van de 

waterbergingsgebieden in het beheersgebied van waterschap Groot Salland is het behoud en de 

realisatie van natuurwaarden. Dit doel is daarom een belangrijk kenmerk voor de situatie waarvoor 

het beleidsinstrument wordt ingezet.  

Het kenmerk hoge frequentie wordt door respondenten gezien als een belangrijk kenmerk 

dat bepalend is de voor de keuze van de ‘overeenkomst afwaardering’. Voor zowel grondeigenaren 

als waterbeheerders is de eenmalige ondertekening van de overeenkomst hiervoor van belang. 

Waterbeheerders hebben op deze manier toestemming het waterbergingsgebied in te zetten wanneer 

nodig en grondeigenaren hebben hun perceel ter beschikking gesteld in ruil voor een vergoeding van 

de waardevermindering van hun grond.  

De duur van het bergen van water is voor perceelsgebonden waterberging gebaseerd op 

enkele dagen en bij uitzondering een enkele week. Dit kenmerk is van belang omdat er vanuit wordt 

gegaan dat omringde percelen geen schade mogen hebben van de waterberging.  

Het grondgebruik als zijnde grasland wordt gezien als een kenmerk dat relevant is voor de 

keuze van het beleidsinstrument. Een ‘overeenkomst afwaardering’ is voornamelijk af te sluiten in 

combinatie met percelen waarop grasland staat. Deze percelen zijn doorgaans laaggelegen en 

ondervinden van nature al last van hoog water. Daarbij komt op laaggelegen percelen geen 

akkerbouw of tuinbouw voor.  

De waterbergingen die plaatsvinden zijn natuurlijk van aard. Het waterschap Groot Salland heeft 

alleen invloed op de peilen van het water in de watergang. Wanneer deze wat hoger zijn dan normaal 

het geval is, kan het water de laaggelegen waterbergingsgebieden instromen. Het natuurlijke karakter 

van overstromen is van invloed op de frequentie van overstromen. De frequentie als meerdere malen 
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per jaar wordt ook gezien als een belangrijk kenmerk dat van invloed is op de keuze van het 

beleidsinstrument 'overeenkomst afwaardering’.  
Tabel 29: Belangrijke kenmerken overeenkomst afwaardering 

Kenmerken die in belangrijke mate van invloed zijn geweest op de keuze van het beleidsinstrument 

‘overeenkomst afwaardering’. 

Situatie Belangrijkste kenmerken 

Kenmerken issue  Er is sprake van waardevermindering en afwaardering 

Kenmerken context  Er is sprake een hoge frequentie voor het bergen van 

water 

 Er is sprake van een korte duur van het bergen van water 

 Er is sprake van een waterbergingsgebied met als doel 

de realisatie en het behoud van natuurwaarden en de 

bescherming van economisch waardevolle gebieden 

Kenmerken doelgroep  Er is sprake van grondeigenaren met graslanden 

*  Er is sprake van natuurlijke berging 

 Perceelsgebonden 

*Aangedragen belangrijk kenmerk uit interviews 
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6. EINDCONCLUSIE & REFLECTIE 

In dit hoofdstuk zal getracht worden een antwoord te geven op de hoofdvraag zoals geformuleerd 

in hoofdstuk één. Daaropvolgend wordt de doelstelling van dit onderzoek behandeld. Tot slot 

voorziet de laatste paragraaf van dit hoofdstuk in een reflectie op dit onderzoek.  

6.1 INLEIDING 

In hoofdstuk twee van dit onderzoek is gebleken dat er een drietal beleidsinstrumenten als kansrijk 

voor waterberging worden gezien: 1. ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, 2. ‘eenmalige afkoop 

van schade’, 3. ‘beheersovereenkomst’. Om inzicht te krijgen in de geschiktheid van deze 

beleidsinstrumenten voor een bepaalde situatie van waterberging is in het theoretisch kader, 

hoofdstuk drie, de Verfijnde – instrumentele benadering uitgewerkt. Er dient volgens deze 

benadering te worden gezocht naar ‘passendheid’ van de situatie met het beleidsinstrument. Het is 

hiervoor noodzakelijk te onderzoeken of de kenmerken van de situatie – issue, context en doelgroep – 

‘passen’ bij het beleidsinstrument dat is ingezet. Na operationalisering van de kenmerken van de 

situatie is een analysekader opgesteld waarin een eerste toets op ‘passendheid’ tussen de situatie en 

het beleidsinstrument is uitgevoerd. Aan de hand van empirisch onderzoek, in de vorm van vier 

casestudies, is inzicht verkregen in de geschiktheid van het beleidsinstrument voor de betreffende 

situatie van waterberging, waardoor een casestudie al dan niet als succesvol bestempeld kan worden. 

Daarnaast is inzicht verkregen of het analysekader, dat op basis van de theorie tot stand is gekomen, 

ook door respondenten van de casestudies op die manier wordt beoordeeld. Door middel van deze 

gegevens kan bepaald worden of de genoemde theorie over ‘passendheid’ klopt en kan vervolgens 

een handreiking / toetsingskader gepresenteerd worden waarmee waterbeheerders juiste beslissingen 

kunnen nemen over de inzet van een beleidsinstrument voor waterberging. 

6.2 CONCLUSIE 

In deze paragraaf wordt getracht antwoord te geven op de hoofdvraag zoals deze is geformuleerd 

voor dit onderzoek. Allereerst zullen conclusies getrokken worden over de keuze voor het 

beleidsinstrument in de betreffende case. Hieruit wordt opgemaakt of een case al dan niet succesvol 

is. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het analysekader dat is opgesteld op basis van de 

theorie en door middel van empirisch onderzoek is beoordeeld door respondenten. Conclusies over de 

theorie van ‘passendheid’ in relatie tot de praktijk kunnen dan getrokken worden.  

6.2.1 BELEIDSINSTRUMENTEN IN CASESTUDIES 

In cases 1 & 2: Waterbergingsgebieden Ham – Havelt en Diesdonk zien respondenten het 

beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ als een geschikt instrument voor zowel de 

situatie Ham – Havelt als voor Diesdonk.  

Voor case 1 & 2 geldt dat grondeigenaren met name negatief spreken over de aanleg en 

inrichting van de waterbergingsgebieden. Zij voorzien voor nu en in de toekomst problemen met 

betrekking tot de bedrijfsvoering. De waterbergingsgebieden worden namelijk vastgelegd in het 
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bestemmingsplan, wat betekent dat naast de agrarische functie van de gronden nu ook de functie 

waterberging is toebedeeld. Een functieverandering kan betekenen dat er andere regels en wetten 

gaan gelden, wat de bedrijfsvoering niet ten goede komt. Vooralsnog zijn dit verwachtingen en is nog 

geen sprake van andere regels en wetten. Vanwege de inrichting van de waterbergingsgebieden, 

waardoor de overstromingen gestuurd kunnen plaatsvinden, is het waterschap verplicht de schade die 

ontstaat aan gewassen te compenseren. Hiervoor hanteren zij dus het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Respondenten zijn over dit beleidsinstrument tevreden. Het 

is namelijk zo dat het instrument door een ieder gehanteerd kan worden en op elk gewenst tijdstip kan 

worden ingezet. Schades die ontstaan kunnen dan direct per situatie worden uitgekeerd. 

Respondenten zien het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’ dan ook als het 

geschikte instrument voor het waterbergingsgebied dat in deze situatie gehanteerd wordt, omdat de 

mate van overstromen laag gehouden kan worden door het waterschap. Het beleidsinstrument hoeft 

dan ook niet regelmatig gehanteerd te worden. Daarnaast zien respondenten dat de ‘schadevergoeding 

op basis van taxatie’ volledig voorziet in de dekking van daadwerkelijk opgelopen schade. De 

berekeningen die worden uitgevoerd om de schades door toedoen van overstroming te dekken zijn 

zeer nauwkeurig en daarover zijn dan ook geen klachten waar te nemen.  

 Een laatste punt waaruit blijkt dat dit beleidsinstrument geschikt is voor deze situatie, is de 

duidelijkheid en overzichtelijkheid van het instrument toegespitst op de situatie. Het 

waterbergingsgebied dat is aangewezen betreft namelijk een bepaald aantal gronden met bepaalde 

vormen van grondgebruik. Dit is bij alle partijen bekend zodat ook alle partijen weten wat er vergoedt 

dient te worden en wat er aan vergoeding ontvangen kan worden.  

 Voor de waterbergingsgebieden Ham – Havelt en Diesdonk zijn de waterbeheerders er in 

geslaagd het juiste beleidsinstrument, de ‘schadevergoeding op basis van taxatie’, te kiezen. 

Respondenten geven aan tevreden te zijn over de werking en de inzet van het instrument.  

 Uit case 3: Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 is op te maken dat er zeer goede ervaringen 

zijn met het beleidsinstrument dat wordt ingezet. Met name de totstandkoming van het instrument 

heeft er toe geleid dat deze case als een succescase bestempeld kan worden. De ‘bestuursverklaring 

Dinkeldal 2000’ heeft invulling gekregen doordat verschillende partijen, waaronder grondeigenaren, 

waterbeheerders, gemeente en provincie, overeenstemming hebben bereikt over de wijze van 

compenseren van schades door toedoen van overstromingen. De ondertekening van de verklaring 

bewijst dat de betrokken partijen positief staan tegenover het beleidsinstrument dat wordt ingezet 

voor de situatie in het Dinkeldal.  

 Ondanks de blijvende overstromingen in het Dinkeldal, staan grondeigenaren en 

waterbeheerders positief tegenover de bestuursverklaring. Bij de grondeigenaren is de acceptatie van 

overstromen aanwezig en zij ontvangen hier een vergoeding voor. De waterbeheerders voldoen op 

deze manier in het behoud van natuurdoelstellingen.  

 De vergoeding die grondeigenaren ontvangen is voor een looptijd van 20 jaar. Echter is niet 

precies te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren op het gebied van hoeveelheden water en 

neerslag. Wat respondenten daarom als zeer positief ervaren aan het beleidsinstrument zijn de 
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evaluatiemomenten die om de vijf jaar plaatsvinden. Op deze manier kunnen partijen, waar nodig, de 

verklaring op bepaalde punten bijstellen of aanpassen. 

 Vervolgens ervaren respondenten het beleidsinstrument als geschikt voor deze situatie 

vanwege het feit de inzet van het instrument maar eenmalig is. De vergoeding wordt voor een periode 

van 20 jaar uitgekeerd, waardoor schade door toedoen van regelmatige overstromingen niet steeds 

opnieuw beoordeeld dient te worden.  

 Voor case 4: Overeenkomst afwaardering Groot Salland geldt ook dat respondenten zeer 

tevreden zijn over het beleidsinstrument dat ingezet wordt om waterberging te realiseren. Met name 

het vrijwillig aangaan van de ‘Overeenkomst afwaardering’ door particulieren maakt het instrument 

succesvol. Waterschappen en grondeigenaren worden op deze manier niet gedwongen ergens aan 

mee te werken, zodat onderhandelingen en overleg soepel kunnen verlopen. Daarnaast wordt de 

invulling van de overeenkomst door het waterschap en de grondeigenaren gezamenlijk besproken. 

Het ontstaan van misverstanden en onduidelijkheden wordt hierdoor beperkt. Omdat het instrument 

voor iedere situatie specifiek gemaakt dient te worden, kost dit voor waterbeheerders en 

grondeigenaren enige tijd de overeenkomst op te stellen. Dit betaalt zich terug in een duidelijke en 

overzichtelijke overeenkomst.  

De eigendomssituatie van de percelen en de mate van inzet van het waterbergingsgebied 

vormen vervolgens twee punten die een bijdrage leveren aan de geschiktheid van het 

beleidsinstrument in deze situaties van waterberging. Grondeigenaren behouden het eigendom van 

het perceel, maar hebben geen invloed meer op het grondgebruik. De functie ‘waterberging’ wordt 

namelijk vastgelegd in de Keur van het waterschap. Zij behouden hierdoor wel het recht op 

zeggenschap wanneer andere activiteiten rondom het perceel plaats zouden vinden. Doordat de 

functie van waterberging is vastgelegd in de Keur, heeft het waterschap de zeggenschap over de inzet 

van het waterbergingsgebied. De mate van inzet kan dus door het waterschap bepaald worden. Een 

laatste punt dat de ‘overeenkomst afwaardering’ geschikt maakt in het beheersgebied van waterschap 

Groot Salland is dat er weinig functieveranderingen plaatsvinden. De specifieke percelen, die veelal 

minder geschikt zijn voor de landbouw, worden ingericht voor waterberging. De omliggende 

percelen ondervinden hier geen last van en behouden hun landbouwkundige functie.  

Het is duidelijk, gezien de ervaringen van de respondenten, dat in de case ‘overeenkomst 

afwaardering Groot Salland’ gekozen is voor een geschikt instrument, waardoor deze case als een 

succescase bestempeld kan worden.  

6.2.2 ANALYSEKADER & PASSENDHEID 

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat de onderzochte cases in dit onderzoek bestempeld kunnen worden 

als succesvolle cases. Respondenten laten blijken dat zij er in geslaagd zijn het juiste instrument te 

hanteren voor de betreffende situatie. In deze paragraaf wordt gekeken of de beoordelingen van de 

kenmerken van de situatie door respondenten overeenkomen met het vooraf opgestelde analysekader 

uit hoofdstuk vier. Op basis van deze vergelijking kan de conclusie getrokken worden of 

‘passendheid’ tussen de kenmerken van de situatie en het beleidsinstrument een verklaring is voor 

succes.  
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In onderstaand overzicht worden de beoordelingen van de respondenten vergeleken met de 

veronderstellingen uit de theorie over ‘passendheid’, het analysekader. De ‘groen’ gekleurde vakken 

betreffen beoordelingen van respondenten die als ‘belangrijk’ worden geacht voor de keuze van het 

beleidsinstrument. De ‘oranje’ gekleurde vakken betreffen beoordelingen van respondenten die als 

‘belangrijk – niet belangrijk’ worden geacht voor de keuze van het beleidsinstrument. De letter ‘G’ 

staat voor gemeente en de letter ‘W’ staat voor waterschap.  
Tabel 30: Kenmerken analysekader & respondenten 

Kenmerken analysekader & respondenten  
  Analyse 

kader 
Respon 
denten 

Analyse 
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Kostenposten en 
schade             

Optreden van 
waardevermindering     0     x 

Optreden van 
planschade of 

toekomstschade 
            

Kosten van inrichting 
G G/W  G   G  W 

Optreden van directe 
schade 0 x   x 0   

Optreden van indirecte 
schade   x         

Onderhoud van 
bergingsvoorziening         0  x 

K
en

m
er

ke
n 

co
nt

ex
t 

Doel             
Doel als voorkomen 
overlast economisch 

waardevolle gebieden 
  x       x 

Realisatie 
natuurwaarden       x   x 

Frequentie             
(> = 1/jr)     0 x 0 x 

(1/jr – 1/10 jr)   x 0 x 0 x 
(1/10 jr – 1/100 jr) 0 x         

(<1/100 jr) 0 x         
Tijdstip             

Binnen het 
groeiseizoen 0     x   x 
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Buiten het groeiseizoen 

0     x   x 

Duur             
Waterberging voor 
periode van dagen   x  0 x 0 x 
Waterberging voor 
periode van weken   x     0   
Waterberging voor 

periode van maanden             

K
en

m
er

ke
n 

do
el

gr
oe

p 

Eigenaar             
Grondeigenaar van 

grasland 0 x 0 x 0 x 
Grondeigenaar van 

akkerbouwland 0 x 0       
Grondeigenaar van 

tuinbouwland 0   0       
 
Schadevergoeding op basis van taxatie (hypothese) & Schadevergoeding op basis van taxatie (resp) 

Grote verschillen tussen het analysekader en de beoordelingen van de respondenten zijn er niet te 

vinden. Directe schade, frequentie van 1/10 – 10/100 en < 1/100 jaar en grondeigenaren van grasland 

en akkerbouwland worden zowel in de theorie als door respondenten beoordeeld als belangrijke 

kenmerken die bepalend zijn voor de keuze van het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis 

van taxatie’. Het kenmerk bescherming van economisch waardevolle gebieden en het kenmerk duur 

van enkele dagen worden door respondenten beoordeeld als belangrijk voor de keuze van het 

beleidsinstrument. Vanuit de theorie is hier geen beoordeling aan gegeven omdat geen inzicht is 

verkregen welke duur van overstromen past bij het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van 

taxatie’. Respondenten zijn hier wel duidelijk in.  

 Het analysekader komt dus overeen met de beoordelingen van de respondenten over de 

kenmerken die van invloed zijn op de keuze voor het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis 

van taxatie’. Dit betekent dat de theorie over ‘passendheid’, gericht op het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’ een verklaring kan zijn voor deze  succescase.  

 

Eenmalige afkoop van schade & Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 

Het analysekader en de beoordelingen van de respondenten komen op veel punten overeen. 

Frequentie van > 1 en 1 – 1/10 jaar en duur van enkele dagen worden zowel in de theorie als door 

respondenten beoordeeld als belangrijke kenmerken die bepalend zijn geweest voor de keuze van het 

beleidsinstrument ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ waarin afkoop van schade wordt toegepast. 

Daarnaast is het doel als realisatie van natuurwaarden door respondenten beoordeeld als belangrijk 

kenmerk, welke niet benoemd is in het analysekader. Naast bovengenoemde ‘belangrijke’ kenmerken 

is voor de keuze van dit beleidsinstrument het tijdstip van overstromen en de eigenaar van grond in 

zekere mate belangrijk geweest voor de keuze van het instrument. Daar in de theorie geen waarde 

wordt gehecht aan het tijdstip van overstromen, wordt dit door respondenten beoordeeld als een 

kenmerk dat niet doorslaggevend is geweest voor de keuze van het instrument maar wel degelijk van 

invloed is geweest op de keuze. Overstromingen in het groeiseizoen brengen grotere schadeposten 
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met zich mee dan wanneer dit buiten het groeiseizoen zou plaatsvinden. De ‘bestuursverklaring 

Dinkeldal 2000’ geldt voor een periode van 20 jaar. Schade die optreden in zowel het groeiseizoen 

als buiten het groeiseizoen moeten hierin zijn verwerkt. Vervolgens is in de theorie uitgegaan van 

grondeigenaren met alle typen grondgebruik. Respondenten geven echter aan dat alleen 

grondeigenaren met grasland als kenmerk wordt gezien dat van invloed is geweest op de keuze van 

het beleidsinstrument. De verklaring ligt in het feit dat er geen andere optie van grondgebruik 

mogelijk is vanwege de hoge frequentie van overstromen.  

Opvallend is dat in de theorie het kenmerk optreden van waarvermindering beoordeeld 

wordt als een belangrijk kenmerk dat van invloed is op de keuze van het beleidsinstrument 

‘eenmalige afkoop van schade’. Voor de beoordeling van de ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ 

geldt dat het kenmerk optreden van directe schade gezien wordt als belangrijk kenmerk dat van 

invloed is op de keuze van het instrument. Dit is te verklaren doordat er voor het beleidsinstrument 

‘eenmalige afkoop van schade’ wordt uitgegaan van functiewijzigingen van de betreffende gronden, 

waardoor waardevermindering van de grond optreedt. Daarvan is in de ‘bestuursverklaring Dinkeldal 

2000’ geen sprake geweest. Hieruit blijkt dat een klein verschil in situatie, direct zorgt voor een 

wijziging in de kenmerken die bepalend zijn voor de keuze van het beleidsinstrument.  

Afgezien van het verschil in beoordeling van de kenmerken van het issue, zijn er geen grote 

verschillen tussen het analysekader en de beoordelingen van de respondenten te zien. Dit betekent dat 

de beoordeelde kenmerken in zowel het analysekader als door respondenten gezien worden als 

kenmerken die belangrijk zijn voor de keuze van het beleidsinstrument. De theorie over 

‘passendheid’ gericht op het beleidsinstrument ‘eenmalige afkoop van schade’ kan hierdoor 

beschouwd worden als een mogelijke verklaring voor deze succesvolle situatie.  

 

Beheersovereenkomst & Overeenkomst afwaardering 

Het analysekader voor de ‘beheersovereenkomst’ is vergelijkbaar met beoordeling van de 

respondenten over de ‘overeenkomst afwaardering’ wanneer het gaat om de kenmerken frequentie > 

1 en 1 – 1/10 jaar, duur van overstromen van enkele dagen en grondeigenaren met grasland, als zijnde 

bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument. Vervolgens wordt aangegeven door respondenten 

dat het kenmerk natuurrealisatie belangrijk is voor de keuze van het beleidsinstrument ‘overeenkomst 

afwaardering’. In de situatie van case 4: ‘Overeenkomst afwaardering Groot Salland’ is namelijk 

sprake van kleinschalige waterberging op percelen, waardoor de agrarische functie verandert in 

natuur. 

Opvallend is het grote verschil tussen de theorie over de ‘beheersovereenkomst’ met de 

‘overeenkomst afwaardering’ op het gebied van schade en kosten. In het analysekader wordt er vanuit 

gegaan dat de kenmerken indirecte schade en de kostenpost onderhoud belangrijke kenmerken zijn 

voor de keuze van de ‘beheersovereenkomst’. Respondenten geven aan dat de waarvermindering van 

belang is voor de keuze van het beleidsinstrument. Dit verschil is te verklaren doordat bij de 

‘beheersovereenkomst’ is uitgegaan van het feit dat de eigendomssituatie en de bestemming van de 

betreffende gronden onveranderd blijft. Bij de ‘overeenkomst afwaardering’ wordt het kenmerk 

waardevermindering gezien als een bepalend kenmerk voor de keuze van het beleidsinstrument 
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omdat de gronden, nadat inrichting van waterberging heeft plaatsgevonden, niet meer bruikbaar zijn 

voor agrarische activiteiten doordat natuur gerealiseerd wordt. Echter is hier geen sprake van een 

formele functiewijziging, maar een wijziging in gebruikswaarden.  

 Wederom blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen het analysekader en de 

beoordelingen van de respondenten met betrekking tot het beleidsinstrument ‘beheersovereenkomst’. 

Ook hier kan gesteld worden dat de theorie over ‘passendheid’ een mogelijke verklaring kan zijn 

voor het succes.  

 

Overige kenmerken 

Wat niet naar voren is gekomen in het analysekader, maar wel door respondenten is aangegeven, is 

het onderscheid tussen natuurlijke berging en gestuurde berging. Respondenten geven aan dat ook de 

wijze van waterberging als een zeer belangrijk kenmerk wordt gezien dat bepalend is voor de keuze 

van het beleidsinstrument.  

Het kenmerk, wijze van waterberging als zijnde gestuurd, wordt door respondenten als 

bepalend gezien voor het beleidsinstrument ‘schadevergoeding op basis van taxatie’. Dit is te 

verklaren doordat aan de hand van gestuurde berging invloed uitgeoefend kan worden op de 

frequentie en duur van overstromen. Een lage frequentie en een korte duur van overstromen werden 

eerder al gezien als kenmerken die een belangrijke rol spelen voor de keuze van het beleidsinstrument 

‘schadevergoeding op basis van taxatie’.  

Het kenmerk, wijze van waterberging als zijnde natuurlijk, wordt door respondenten als 

bepalend gezien voor het beleidsinstrument ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ en ‘overeenkomst 

afwaardering’. Dit is te verklaren doordat aan de hand van natuurlijke berging geen invloed 

uitgeoefend kan worden op de frequentie en duur van overstromen. Een hoge frequentie van 

overstromen werd eerder dan ook al gezien als een kenmerk dat een belangrijke rol speelt voor de 

keuze van de beleidsinstrumenten ‘bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ en ‘overeenkomst 

afwaardering’.  

6.2.3 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 

In bovenstaande paragrafen is de vergelijking gemaakt tussen het analysekader, voortkomend uit de 

theorie over ‘passendheid’ en de beoordeling van dat analysekader in de praktijk door respondenten 

uit de casestudies. Hieruit blijkt dat ‘passendheid’ een redelijke onderbouwing is van wat beschreven 

is in de theorie. Daarin wordt namelijk gesteld dat de kenmerken van de situatie moeten passen bij 

het beleidsinstrument. Er kan dan gesproken worden over een geschikt instrument voor een bepaalde 

situatie.  

 Op basis van de gemaakte vergelijking tussen het analysekader en de beoordeling van de 

respondenten is aanneembaar gemaakt dat ‘passendheid’ een voorwaarde is voor succes. Nu kunnen 

de meest ‘passende’ kenmerken geselecteerd worden. De meest ‘passende’ kenmerken zijn 

vanzelfsprekend de kenmerken die in zowel de theorie als door respondenten zijn beoordeeld als 

belangrijk kenmerk voor de keuze van het beleidsinstrument. Omdat in alle vier de onderzochte 

casussen het kenmerk wijze van bergen – natuurlijk of gestuurd – wordt aangedragen door 
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respondenten als bepalend voor de keuze van het beleidsinstrument worden deze ook geschaard onder 

de meeste ‘passende kenmerken. In onderstaande figuur, figuur 19, is de meeste ‘passende’ situatie 

behorende bij het betreffende beleidsinstrument weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Onderhoud dient gepleegd te worden, maar door wie is afhankelijk van de overeenkomst die 

wordt opgesteld 

 

 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek, Welke instrumenten kunnen in welke situaties worden ingezet 

voor de realisatie van waterberging, is nu met behulp van bovenstaande figuur beantwoord. Op basis 

van het empirisch onderzoek is het analysekader op bepaalde punten aangepast. Zo zijn de 

kenmerken wijze van bergen toegevoegd en vormen functiewijzigingen van de grond ook kenmerken 

die zijn opgenomen.  

 Om waterbeheerders behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze voor een 

beleidsinstrument voor een bepaalde situatie van waterberging, wordt zoals omschreven in de 

doelstelling van dit onderzoek, een handleiding / toetsingskader opgesteld. De handleiding bestaat uit 

een stappenplan en een beslisboom. De onderbouwing hiervan komt voort uit het analysekader dat 

voorafgaand het empirisch onderzoek is opgesteld en vervolgens is beoordeeld door respondenten uit 

de casestudies. Zoals vermeld is het analysekader op onderdelen aangepast en dit heeft geleid tot de 

beslisboom zoals gepresenteerd op onderstaande pagina`s.  

Aan de hand van een stappenplan gevolgd door een beslisboom is het voor de 

waterbeheerder mogelijk een geschikt beleidsinstrument te vinden voor een bepaalde situatie van 

Eenmalige afkoop van 
schade 

Schadevergoeding op 
basis van taxatie 

Beheersovereenkomst 

Situatie 
 Issue: Optreden van 

directe schade. 
 Context: Frequentie 

van 1/10 – 1/100 en 
< 1/100 jaar. 

 Doelgroep: 
Grondeigenaren met 
grasland en 
akkerbouwland. 

 Berging: Gestuurd. 

Situatie 
 Issue: - 
 Context: Frequentie 

van > 1 en 1 – 1/10 
jaar. 
Duur van dagen. 

 Doelgroep: 
Voorkeur voor 
grondeigenaren met 
grasland 

 Berging: Natuurlijk 

Situatie 
 Issue: Moet sprake 

zijn van 
onderhoud*. 

 Context: Frequentie 
van > 1 en 1 – 1/10 
jaar. 
Duur van dagen. 

 Doelgroep: 
Grondeigenaren met 
grasland. 

 Berging: Natuurlijk 

Meest passende situatie behorende bij het betreffende beleidsinstrument 

Figuur 19: Meest passende situatie behorende bij het beleidsinstrument 
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waterberging. Onderstaande pagina`s presenteren de handleiding: ‘Welk beleidsinstrument in welke 

situatie van waterberging’? 

Het advies luidt deze handleiding in de praktijk te gebruiken, zodat waterbeheerders bewuster kunnen 

nadenken over de inzet van een beleidsinstrument voor waterberging.  

Omdat niet iedere situatie van waterberging vergelijkbaar is en omdat iedere situatie van 

waterberging toch een unieke vorm aanneemt, moet in ogenschouw genomen worden dat de 

handleiding dient als basis voor het te kiezen beleidsinstrument. Aan de hand van specifieke 

eigenschappen of kenmerken van het betreffende waterbergingsgebied zouden dan aanpassingen 

gedaan kunnen worden om zo het meest passende beleidsinstrument voor de betreffende situatie van 

waterberging te vinden.  
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Het doel van deze handleiding is er voor te zorgen dat waterbeheerders snel en efficiënt een keuze kunnen maken voor een beleidsinstrument wanneer zich 

een bepaald situatie van waterberging voordoet. Aan de hand van een stappenplan dat gevolgd dient te worden en waarin een aantal vragen beantwoord 

dienen te worden, kan de waterbeheerder ten slotte een beslisboom volgen waardoor hij / zij op het juiste beleidsinstrument voor de betreffende situatie.  

 

 

 

 

 

 

  

Stappenplan 

Stap 1: Er dient uitgezocht te worden of er behoefte is aan het bergen van water 

Stap 2: Er dient antwoord gevonden en gegeven te worden op onderstaande vragen 

 Wat is de benodigde capaciteit voor het bergen van water? 
 Waar dient het waterbergingsgebied te worden ingezet / aangelegd? 
 Wat is het grondgebruik binnen het in te zetten / aan te leggen 

waterbergingsgebied? 
 Welke duur van overstromen wordt wenselijk geacht? 
 Welke frequentie van overstromen wordt wenselijk geacht? 
 Wordt het wenselijk geacht dat er functiewijzigingen van de grond 

plaatsvinden? 
 Wordt het wenselijke geacht dat er onderhoudsmaatregelen getroffen 

worden? 

Stap 3: Waterbeheerder kan aan de hand van de beslisboom een beslissing maken 

Handleiding: Welk beleidinstrument in welke situatie van waterberging? 
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Beslisboom 

Is er behoefte aan waterberging in het landelijke gebied? 

Ja Nee 

Waaruit bestaat de locatie van het in te zetten / in te richten waterbergingsgebied? 

Landbouwgrond Natuurgrond 

Wat is het grondgebruik binnen het in te zetten / in te richten waterbergingsgebied? 

Grasland Akkerbouwland Tuinbouwland 

Gaat het om een waterbergingsgebied dat het hooguit enkele dagen tot een week onder water staat? 

Nee Ja 

Gaat het om een waterbergingsgebied dat een hoge frequentie (>1 en 1- 1/10 per jaar) van overstromen heeft? 

Ja Nee 
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Het wordt wenselijk geacht dat er een functiewijziging van 
de gronden plaatsvindt? 

Het wordt wenselijk geacht dat er een functiewijziging van 
de gronden plaatsvindt? 

Nee Nee Ja Ja 

Het wordt wenselijk geacht dat er 
onderhoudsmaatregelen getroffen worden 

Nee Ja 

Beleidinstrument: 
Schadevergoeding op basis van 

taxatie 

Beleidsinstrument: 
Beheersovereenkomst 

Beleidsinstrument: 
Eenmalige afkoop van schade 
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6.3 REFLECTIE 

In deze paragraaf zal een reflectie worden uitgewerkt welke betrekking zal hebben op de gehanteerde 

theorie voor dit onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de manier van werken – een methodische 

reflectie – in dit onderzoek.  

6.3.1 THEORETISCHE REFLECTIE 

In de Verfijnde – instrumentele benadering van Bagchus (1996) wordt uitgegaan van het concept 

‘passendheid’. Een beleidsinstrument is geschikt voor een bepaalde situatie wanneer er ‘passendheid’ 

aanwezig is tussen het betreffende beleidsinstrument en de kenmerken van de situatie. In de conclusie 

van dit onderzoek is terug te vinden dat ‘passendheid’ in grote mate kan bijdragen aan een passende 

keuze voor een beleidsinstrument voor een bepaalde situatie van waterberging. De vier onderzochte 

casestudies zijn succescasussen, dat wil zeggen dat er een geschikt instrument gevonden is voor de 

betreffende situatie. De vooraf opgestelde kenmerken uit de theorie worden in de casestudies 

bevestigd. Hieruit blijkt dat het onderscheiden van kenmerken, zoals in de Verfijnde – instrumentele 

benadering gebeurd op basis van de kenmerken van het issue, context en doelgroep, een goede basis 

vormt om de geschiktheid van een beleidsinstrument te beoordelen.  

 Voordat respondenten betrokken worden bij het beoordelen van kenmerken van een situatie 

blijkt het verstandig een selectie te maken voor een aantal kenmerken die relevant zijn voor het 

onderzoek dat wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen concrete beoordelingen worden gegeven door 

respondenten. Echter zijn hierdoor in dit onderzoek weinig aanvullende kenmerken van de 

betreffende situatie genoemd door respondenten. De uiteindelijke handleiding die is opgesteld, is 

daarom vergelijkbaar met het analysekader dat is opgesteld op basis van de theorie.  

 Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is op basis van literatuuronderzoek invulling 

gegeven aan de theorie van ‘passendheid’. De kenmerken van de situatie – issue, context en 

doelgroep – zijn hierin benoemd. Dit was niet eenvoudig omdat iedere situatie van waterberging een 

unieke vorm aanneemt. Voorafgaand aan het empirische onderzoek was dan ook nog geen 

duidelijkheid of het analysekader wel herkenbaar zou zijn voor respondenten. 

6.3.2 METHODISCHE REFLECTIE 

In dit onderzoek is de casestudiestrategie gehanteerd. Er is daarbij gekozen om een viertal cases te 

analyseren. Voor de selectie van de casestudies is er van uit gegaan dat alle vier de cases, succescases 

zouden zijn. Dit is in de uitwerkingen van de casestudies terug te zien. Vervolgens is dit nogmaals 

bevestigd in het conclusiehoofdstuk. Om het analysekader uiteindelijk goed te toetsen, zouden er ook 

een aantal faalcasussen geanalyseerd moeten worden. Er zou dan op basis van de Verfijnde – 

instrumentele benadering geconcludeerd moeten worden dat er voor die betreffende situatie geen 

‘passendheid’ is met beleidsinstrument.  

 Een volgende punt van reflectie heeft betrekking op de wijze waarop de resultaten uit de 

interviews verkregen zijn. Tijdens de interviews werd het toetsingskader voorgelegd aan de 

respondenten. Op deze manier werd ieder onderwerp uit het analysekader systematisch behandeld en 
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beoordeeld op mate van belangrijkheid door respondenten. Vervolgens kon hierdoor een vergelijking 

worden gemaakt met de beoordelingen van de respondenten en de beoordelingen uit de theorie. Een 

andere manier om het analysekader te toetsen in de praktijk had plaats kunnen vinden door middel 

van open vragen. Respondenten zouden dan met dezelfde onderwerpen uit het analysekader 

geconfronteerd worden, maar zouden dan niet op basis van de mate van belangrijkheid een 

beoordeling hoeven te geven. De interpretatie van de onderzoeker met betrekking tot de beoordeling 

van het gehele analysekader zou dan bepalend zijn geweest voor de onderzoeksresultaten. Dit had 

misschien ook kunnen leiden tot een nuance in de conclusie van dit onderzoek.  

 Voorafgaand aan de casestudies is getracht een viertal respondenten per case te benaderen en 

te interviewen. Dit is echter maar bij één case gelukt. Dit had te maken met het feit er maar een 

beperkt aantal personen betrokken zijn geweest bij iedere case. Naast het interviewen van 

grondeigenaren en waterbeheerders is getracht ook overheden zoals gemeenten en provincies te 

benaderen. Echter bleek dat deze overheden een terughoudende rol aannamen met betrekking tot 

beleidsinstrumenten voor waterberging omdat zij de verantwoording bij het waterschap wilden 

houden. Dit wil niet zeggen dat zij geen invloed hebben gehad in de totstandkoming of op de inzet 

van het beleidsinstrument.  
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BIJLAGE A: EFFECTEN EN GEVOLGEN WATERBERGING 
Bron:  Hoekstra, J.R, Gorter, L. & Boland, D. (2002) Boeren met Water: Waterberging in combinatie

 met landbouw. Studie voor het onderzoeksprogramma Meervoudig Ruimtegebruik met

 waterberging in Noord-Holland. Habiforum. 

Directe effecten (1) 
Bij beweiding (veehouderij)  Opstallen van vee 

 Vertrappingsschade / rijschade 
 Afname melkgift 
 Kwaliteit van het melkproduct 
 Afname ruwvoer voor vee (begrazing) 

Bij ruwvoerwinning 
(Veehouderij, weide) 

 Afname hoeveelheid ruwvoer 
 Afname kwaliteit van het gras 

Bij plantaardige teelten 
(akkerbouw, groenteteelt, 
bollenteelt, maisteelt) 

 Afname hoeveelheid oogstbaar product 
 Afname kwaliteit van het product 
 Problemen met bewerkingen (rijschade of niet uit kunnen 

voeren) 
Bij kassen en stallen 
(Glastuinbouw en veehouderij) 

 Schade aan gewas en vee 
 Schade aan kassen, stallen en inrichting 

Schade aan   Bebouwing 
 Infrastructuur 
 Openbare ruimte 
 Bebouwde omgeving 

 
 

Indirecte effecten (2) 
 Toename veeziekten door besmetting van het grasland met schimmels, bacterien, onkruiden 

(veehouderij). 
 Toename plantenziekten door besmetting van het grasland met schimmels, bacterien, onkruiden (alle 

grondgebonden landbouw). 
 Structuurschade (alle grondgebonden landbouw). 
 Toename slootschonen. 
 Herstel van de oevers. 
 Hogere mineralen-overschotten 
 Meer emissies bestrijdingsmiddelen en mineralen naar oppervlaktewater.  

 
 

Waardedaling (3) 
 Lagere gebruikswaarde van de grond, leidend tot lagere grondtaxatie.  
 Toename vervuilingsklasse door vervuild slib. 
 Ten gevolge van lagere gebruikswaarde, een lagere taxatiewaarde van het agrarische en particuliere 

onroerend goed. 
 

Gevolgen waterberging 
Niveau van waterberging Gevolgen voor percelen Gevolgen voor de 

bebouwing etc. 
Schade 

Bodem en sloten Overlast Geen 1,(2) 
Bodem en sloten Schade Geen 1,2,3 
Boven maaiveld Veel schade Geen 1,2,3 
Overstroming Gevaar Ja 1,2,3 
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BIJLAGE B: VOOR – EN NADELEN BELEIDSINSTRUMENTEN 
Bron: Hoekstra, J.R., Well, van, E. & Bos, L. (2003). Instrumenten voor waterberging: Notitie over

 instrumenten en kostencompensatie in waterbergingsgebieden. Utrecht: CLM.  

Instrument 1: Aankoop van grond 
 Voordelen Nadelen 

Grond- 
eigenaar 

 Biedt perspectief voor enkele 
gevallen wanneer ook goede 
compensatiegrond beschikbaar is.  

 Ontnemen van gronden van de 
landbouw. 

 Uitkoopsituaties zijn niet altijd 
gewenst. 

 Na verkoop is pachten mogelijk, 
maar inclusief regels van het 
waterschap. 

Water- 
Beheerders 

  Wordt grondeigenaar en krijgt 
zeggenschap over grondgebruik en 
inrichting. 

 Permanente zekerheid. 
 Waterberging kan voor 100% 

gerealiseerd worden. 

 Aankopen van grond  is duur. 
 Beheren van grond is duur. 
 Grondverwerving is op vrijwillige 

basis, dus kans van realisatie is 
onzeker.  

 Bedrijfsverplaatsingen brengen hoge 
kosten met zich mee. 

 Lage grondmobiliteit zorgt voor 
stugge realisatie.  

 
Instrument 2: Schadevergoedingen op basis van taxaties 

 Voordelen Nadelen 
Grond- 
eigenaar 

 Vanzelfsprekend en helder 
instrument.  

 Dekt de risico`s. 

 Normenhantering zorgt voor 
ongelijkheid. 

 Vervolgschade of indirecte schade 
wordt niet gedekt. 

 Waardedaling van de grond wordt 
niet gedekt. 

 Uit ervaring blijkt dat de 
afhandeling zeer lang duurt. 

 Bewijslast van schade ligt bij de 
landbouw. 

Water- 
Beheerders 

 Vanzelfsprekend en helder 
instrument. 

 Toepasselijk voor specifieke 
locaties of gebeurtenissen. 

 Instrument kan ingezet worden 
wanneer nodig. (lage frequentie  
aan waterberging). 

 Onzekerheid voor de begroting. 
 Uitvoeringskosten zijn hoog en 

termijn voor afhandeling is lang. 
 Geen prikkel van boeren tot 

medewerking. 
 Is geen oplossing voor 

aanwijzingsschade. 
 

Instrument 3: Eenmalige afkoop van schade 
 Voordelen Nadelen 

Grond- 
eigenaar 

 Aan de grond wordt waarde 
toegevoegd. 

 Vaagheid over grondwaarde bij 
doorverkoop. 

 Geen vergoeding van actuele 
schades. 

 Bepaling van waarde is discutabel. 
Water- 

Beheerders 
 Investering is eenmalig. 
 Maakt kosten overzichtelijk. 
 Afhandeling is eenmalig. 
 Locatiegebonden. 
 Kadastraal gemakkelijk te regelen. 

 Het schadestelsel moet 
gedifferentieerd opgesteld worden. 

 Weinig flexibiliteit. 
 Vaagheid bij verkoop van grond. 

Instrument 4: Beheersovereenkomsten 
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 Voordelen Nadelen 
Grond- 
eigenaar 

 Flexibileit van waterpakketten voor 
inpasbaarheid bij het bedrijf. 

 Vergoeding voor het leveren van 
een blauwe dienst. 

 Mogelijkheid tot combineren met 
agrarisch natuurbeheer.  

 Afhankelijkheid van de overheid, 
lange termijn vertrouwen is er niet. 

 Niet elke eigenaar / boer kan en wil 
meedoen. 

Water- 
Beheerders 

  Flexibel instrument 
 Betrouwbaar instrument bij 

ervaringen bij natuur. 
 Op basis van diensten wordt 

vergoed. 

 Onzekerheid op financieel gebied 
voor lange termijn. 

 Afhandelingskosten zijn hoog. 
 Lastig te combineren met Europese 

regels qua inkomenssteun. 
 Het bergen van water is niet 

vrijwillig. 
 

Instrument 5: Differentiatie van waterschapslasten 
 Voordelen Nadelen 

Grond- 
eigenaar 

   Onvoldoende financiele dekking van 
de risico`s. 

Water- 
Beheerders 

  Overzichtelijkheid van het budget.  Er ontstaat ongelijkheid. 
 Beginselen van waterschapsheffing 

wordt aangetast. 
 Complexiteit op juridisch gebied. 
 Tarief dat gehanteerd wordt is 

ontoereikend aan schadedekking. 
 

Instrument 6: Grondbank en mobiliteit 
 Voordelen Nadelen 

Grond- 
eigenaar 

 Structuur van het bedrijf kan 
verbeterd worden. 

 Mindere percelen kunnen 
aantrekkelijker gemaakt worden. 

 Er vinden concrete 
onderhandelingen plaats. 

 Geld of grond kunnen als bonus 
fungeren. 

 Leidt tot verplichte aanwijzing 
locaties en situaties. 

 Geen vergoeding van actuele 
schades. 

 Doorverkoop van grond brengt 
onzekerhden met zich mee. 

 Waardebepaling van gronden is 
lastig. 

Water- 
Beheerders 

 Ruimte wordt effectief gebruikt. 
 Stimulerende rol op zich nemen. 
 Creatie van draagvlak door 

gezamenlijk proces. 
 Flexibiliteit in de ruimte. 
 Geschikt voor kleinschalige 

optimalisatie van de ruimte.  

 Onderhandelingsproces kan lang 
duren. 

 Worden actieve partij op de 
grondmarkt. 

 Afhankelijk van ontwikkelingen 
zoals reconstructie. 

 Grootschaligheid is niet haalbaar. 
 

Instrument 7: Schadeverzekering via regionaal schadefonds 
 Voordelen Nadelen 

Grond- 
eigenaar 

 Deel van het risico`s wordt door het 
waterschap gedekt. 

 Differentieren van premies is 
mogelijk. 

 Boeren bepalen zelf de regels. 
‘onderlinge’verzekering. 

 Belangrijk dat iedereen meedoet, 
dus gedwongen collectiviteit. 

 Er moeten premies betaald worden. 
 Ongelijkheid ontstaat door 

premiesysteem. 
 Er is geen prikkel om die premie te 

betalen. 
Water- 

Beheerders 
  Overzichtelijk kostenplaatje. 

Bijdrage aan het schadefonds. 
 Verschillende praktijkervaringen. 
 Private partijen kunnen zich 

mengen op de markt 

 Uitvoeringskosten zijn hoog 
vanwege de taxaties en premies. 

 Waardedaling wordt niet gedekt.  
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BIJLAGE C: WATERWET, ARTIKEL 7.14 

 ARTIKEL 7.14 
o 1. Aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in 

het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, wordt op zijn verzoek door het 
betrokken bestuursorgaan een vergoeding toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet 
of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet 
voldoende anderszins is verzekerd. 

o 2. Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering, alsmede een onderbouwing 
van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur dan wel verordening van provincie of waterschap kunnen regels worden gesteld 
omtrent de inrichting, indiening en motivering van een verzoek tot schadevergoeding. 

o 3. Het bestuursorgaan kan het verzoek afwijzen, indien vijf jaren zijn verlopen na de dag 
waarop de schade zich heeft geopenbaard dan wel nadat de benadeelde redelijkerwijs op de 
hoogte had kunnen zijn van de schade, doch in elk geval na verloop van twintig jaren na de 
schadeveroorzakende gebeurtenis. Bij of krachtens de in het tweede lid bedoelde algemene 
maatregel van bestuur dan wel verordening van provincie of waterschap kunnen regels worden 
gesteld omtrent de behandeling en de wijze van beoordeling van een verzoek tot 
schadevergoeding. 

o 4. Het besluit inzake de toekenning van de vergoeding wordt genomen bij afzonderlijke 
beschikking. 

o 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, onverminderd artikel 7.15, nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot de schade die krachtens het eerste lid voor 
vergoeding in aanmerking komt. 

 ARTIKEL 7.15 

Voor de toepassing van artikel 7.14 wordt onder schade mede verstaan schade in verband met 
wateroverlast of overstromingen, voor zover deze het gevolg zijn van de verlegging van een 
waterkering of van andere maatregelen, gericht op het vergroten van de afvoer- of bergingscapaciteit 
van watersystemen. 

 ARTIKEL 7.16 

Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordeningblijft buiten toepassing, voor zover een belanghebbende 
met betrekking tot de schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in 
artikel 7.14, eerste lid. 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig/geldigheidsdatum_18-11-2011#Hoofdstuk7_3_Artikel715
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig/geldigheidsdatum_18-11-2011#Hoofdstuk7_3_Artikel714
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_18-11-2011#Hoofdstuk6_Afdeling61
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig/geldigheidsdatum_18-11-2011#Hoofdstuk7_3_Artikel714
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BIJLAGE D: WET TEGEMOETKOMING SCHADE (WTS) 

WET van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van 
overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) ¹   

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake een tegemoetkoming 
door het Rijk aan gedupeerden in de schade en de kosten in geval van een overstroming door zoet water, een 
aardbeving dan wel een andere ramp of een ander zwaar ongeval; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken; 

b. overstroming door zoet water: een overstroming die een ramp is als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
veiligheidsregio’s en die inhoudt: 

1°. hoge waterstanden, veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van minder 
dan 1/50 per jaar, voor zover het gaat om het gedeelte van de Maas waar geen gereglementeerde waterkeringen 
aanwezig zijn, 

2°. het buiten de oevers treden van andere wateren binnen Nederland waar geen primaire of anderszins 
gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn, of 

3°. het overlopen of bezwijken van primaire waterkeringen, dan wel het overlopen of bezwijken van anderszins 
gereglementeerde waterkeringen die binnen een door primaire waterkeringen beschermd gebied liggen, met dien 
verstande dat het overlopen of bezwijken van primaire waterkeringen langs de Noordzee, de Waddenzee en de 
Westerschelde tot de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en de Oosterschelde, met inbegrip van deze 
stormvloedkeringen, en als direct gevolg daarvan het overlopen of bezwijken van andere primaire waterkeringen, 
niet wordt aangemerkt als overstroming door zoet water; 

c. aardbeving: een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s die wordt veroorzaakt door een 
trilling aan het aardoppervlak als gevolg van een plotselinge beweging in de aardkorst, met een magnitude van 
minimaal 4,5 op de schaal van Richter, gemeten door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 

d. schadegebied: het bij ministeriële regeling vastgestelde, in Nederland gelegen gebied waarin een overstroming 
door zoet water, een aardbeving dan wel een ramp waarop deze wet ingevolge artikel 3 van toepassing is 
verklaard, heeft plaatsgevonden en waarin als gevolg daarvan schade is geleden dan wel kosten zijn gemaakt als 
bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid; 

e. gedupeerde: degene die schade heeft geleden dan wel kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 4, eerste of 
tweede lid. 
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BIJLAGE E: INTERVIEWHANDLEIDING 

 

Interviewhandleiding  

Dit onderzoek tracht te achterhalen waarom welke beleidsinstrumenten in welke situaties van 

waterberging op agrarische gronden zijn ingezet? Met behulp van deze kennis moet een vooraf 

opgesteld toetsingskader beoordeeld worden. Het toetsingskader moet uiteindelijk dienen als 

hulpmiddel voor waterbeheerders om snel en effectief beslissingen te nemen over de inzet van 

beleidsinstrumenten voor waterberging in het landelijke gebied. 

Om dit te bewerkstelligen doe ik onderzoek naar kenmerken van het issue, de doelgroep, de context 

en het beleidsinstrument. De theorie over passendheid speelt hierbij een belangrijke rol. De mate van 

passendheid bepaalt of een instrument geschikt is om in te zetten voor een bepaalde situatie.  

 

Totale duur van het interview: Maximaal 45 minuten. 

 

1. Inleiding (max. 5 min.) 

 Woord van dank voor deelname aan het onderzoek 

 Beschrijven van het doel van het onderzoek  

 De functie van dit interview in het onderzoek 

 Vragen of tijdens het interview geluidsopnamen gemaakt mogen worden 

Hierdoor kan het interview beknopt uitgewerkt worden en kunnen quotes gehanteerd worden.  

 Aangeven dat het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd door een student Planologie van 

de RU Nijmegen. 

 Aangeven dat de resultaten gepubliceerd zullen worden in een masterscriptie 

 Korte introductie van respondent 

Naam, functie, taken etc.  

 

2. Uiteenzetting van interviewer over de stand van zaken en de situatie (max. 5 min.) 

De case wordt kort toegelicht. Vervolgens wordt het beleidsinstrument dat is ingezet 

geïntroduceerd.  

Doel: Kennisniveau van beide partijen gelijk trekken.  

 

3. Gewenste kennis en doel (max. 30 min.) 

A. Totstandkoming 

 Wat zijn belangrijke factoren geweest die van invloed zijn geweest op de keuze van het 

beleidsinstrument? 

 Welke concrete redenen zijn hiervoor te benoemen? 

 Welke overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld voor de keuze van het 

beleidsinstrument? 
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 Wat zijn belangrijke gebeurtenissen en besluiten uit het verleden geweest die een rol hebben 

gespeeld met betrekking tot het maken van de keuze van dit beleidsinstrument. 

 Wat waren de rollen van andere partijen / actoren in de keuze van het beleidsinstrument. 

B. Juiste keuze of niet? 

 Welke herkenbare voor- en nadelen met betrekking tot het ingezette beleidsinstrument kunt u 

noemen? 

 Welke herkenbare succes- en faalfactoren met betrekking tot het ingezette beleidsinstrument 

kunt u noemen? 

C. Mogelijkheden of combinaties 

 Zou er de mogelijkheid bestaan tot het combineren van beleidsinstrumenten? Zo ja, hoe ziet u 

dit voor u? 

 Is er onderscheid te maken in de bestaande instrumenten? Hiermee doel ik op een 

differentiatie van het beleidsinstrument. (soorten, typen etc.).  

 Is er bij u de kennis aanwezig van instrumenten die kunnen worden ingezet bij 

waterbergingsprojecten die niet eerder genoemd zijn? ( in de introductie zijn de andere 

instrumenten (6)  reeds besproken).  

D. Ervaringen 

 Welke positieve en negatieve ervaringen zijn te onderscheiden met betrekking tot dit 

beleidsinstrument?  

 Welke knelpunten en kansen zijn te onderscheiden met betrekking tot dit beleidsinstrument in 

de toekomst? 

E. Mate van belangrijkheid opgestelde kenmerken 

 In hoeverre acht u de volgende kenmerken voor de keuze van een beleidsinstrument 

belangrijk? Voor ieder kenmerk kunt u aangeven 1. ‘Belangrijk’, 2. ‘Belangrijk – niet 

belangrijk’ en 3. ‘Niet belangrijk’.  

 Voor iedere keuze wordt een korte toelichting verwacht.  

 

Belangrijkheid van het kenmerk 

Kenmerk Uitleg 1 2 3 

Kostenposten   Waardevermindering 

 Planschade of toekomstschade 

 Inrichtingskosten 

 Onderhoud van 

bergingsvoorziening 

   

Schadeposten Directe - of indirecte schade en 

aanwijzingsschade 

   

Doel  Bescherming 

 Voorkomen overlast 

economisch waardevolle 
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gebieden 

Frequentie  Per jaar, per 10 jaar etc.    

Tijdstip Binnen of buiten het groeiseizoen    

Duur Dagen, weken, maanden    

Eigenaar Grasland, akkerbouw, tuinbouw    

 

4. Afsluiting (max. 5 min.) 

 Zijn er nog belangrijke zaken, met betrekking tot dit onderwerp die niet behandeld zijn? Zo 

ja, kunt u aangeven welke dat zijn? 

 Bedanken voor medewerking aan het onderzoek 

 Opmerkingen en aanbevelingen voor bijvoorbeeld vervolgonderzoek zijn welkom (bronnen 

etc.).  
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BIJLAGE F: VERORDENING SCHADEVERGOEDING  
Bron: Waterschap Aa en Maas. (2011a). Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas. 

 
Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening Nadeelcompensatie waterschap De Aa, de Verordening 
Nadeelcompensatie waterschap De Maaskant en de Verordening nadeelcompensatie waterberging waterschap 
Aa en Maas 2007. Deze verordeningen blijven wel van toepassing op de voorbereiding en vaststelling van een 
besluit op een voor 1 januari 2011 gedaan verzoek om schadevergoeding. 
 
 
Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas; 
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur; 
Gelet op het bepaalde in de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht; 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. adviescommissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening; 
b. bestuur: het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas; 
c. onafhankelijk deskundige: onafhankelijk deskundige als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening; 
d. schade: schade als bedoeld in artikel 7.14 of artikel 7.15 van de Waterwet; 
e. verzoeker: degene die een verzoek indient als bedoeld in artikel 2 van deze Verordening; 
 
Hoofdstuk 2 Het verzoek 
 
Artikel 2 Het verzoek om schadevergoeding 
1. Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur. 
2. Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste: 
a. de naam en het adres van de verzoeker; 
b. de dagtekening; 
c. een ondertekening van de verzoeker; 
d. een aanduiding van het besluit of het handelen door of namens het waterschap dat de schade naar het oordeel van 
verzoeker heeft veroorzaakt; 
e. voor zover redelijkerwijs mogelijk een opgave van de aard, omvang en onderbouwing van de schade alsmede een 
specificatie van het schadebedrag; 
f. een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied aangeeft, waarop de schade 
geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking 
heeft. 
3. De verzoeker verschaft tevens de gegevens en bescheiden die voor het nemen van een beschikking op zijn verzoek nodig zijn 
en waarover hij redelijkerwijs de beschikkingkan krijgen. 
4. Het bestuur bevestigt de ontvangst van het verzoek uiterlijk binnen twee weken en stelt de verzoeker in kennis van de op 
grond van deze Verordening te volgen procedure. 
5. Indien naar het oordeel van het bestuur niet of onvoldoende is voldaan aan het bepaalde in het tweede of het derde lid stelt 
het bestuur de verzoeker in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen zes weken na de datum van kennisgeving van het 
verzuim. 
[Toelichting: In dit artikel worden regels gegeven voor het indienen van een verzoek om schadevergoeding. De regeling sluit 
aan bij de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), handelend over het aanvragen van een beschikking. 
Indien er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat het verzoek om schadevergoeding zal worden toegekend, kan een 
voorschot verleend worden. Artikel 4:95 e.v. Awb is van toepassing. 
Leden 2 en 3 
Deze artikelleden bepalen aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Het noemt een aantal formele en materiële eisen. Bij 
de materiële eisen gaat het om gegevens die naar het oordeel van de aanvrager de aanvraag met argumenten onderbouwen 
en om gegevens die het waterschap nodig heeft om zich een beeld van de betrokken belangen te vormen. 
Uit artikel 3: 2 van de Awb vloeit voort dat op het bestuursorgaan de verplichting rust de nodige gegevens te verzamelen, 
maar het bestuursorgaan kan binnen redelijke grenzen daarvoor een beroep doen op de aanvrager. Welke gegevens nodig zijn 
voor een verantwoorde beslissing hangt af van het concrete geval. 
Lid 5 
In dit lid wordt bepaald welke de gevolgen zijn van het in strijd met de voorschriften van deze regeling indienen van een 
verzoek tot schadevergoeding. Het bevoegd gezag is verplicht de verzoeker in de gelegenheid te stellen zijn gebrekkige 
verzoek te herstellen binnen een termijn van zes weken na kennisgeving van het verzuim. ] 
 
Artikel 3 Behandeling van het verzoek 
1. Het bestuur neemt het verzoek niet in behandeling indien het niet overeenkomstig artikel 2 is ingediend. 
2. Het bestuur zendt het besluit als bedoeld in het vorige lid aan de verzoeker toe binnen vier weken na ontvangst van de 
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ingevolge artikel 2, lid 5 ingezonden ontbrekende gegevens of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
3. Het bestuur wijst het verzoek zonder nader onderzoek af indien het naar het oordeel van het bestuur kennelijk ongegrond is. 
Aa en Maas - website 3 
4. Het bestuur zendt het besluit als bedoeld in het vorige lid aan de verzoeker toe binnen acht weken na ontvangst van het 
verzoek. 
5. Het bestuur kan de in het vorige lid genoemde termijn met ten hoogste acht weken verlengen. Het bestuur stelt de verzoeker 
daarvan schriftelijk in kennis. 
6. Naar het oordeel van het bestuur wordt het verzoek voor advies voorgelegd aan de adviescommissie of aan de onafhankelijke 
deskundige. 
7. Naar het oordeel van het bestuur wordt het verzoek afgehandeld zonder inschakeling van de adviescommissie of de 
onafhankelijk deskundige. 
[Toelichting: In dit artikel worden verschillende behandelscenario's genoemd. 
Leden 1 en 2 
In de leden 1 en 2 wordt bepaald dat een verzoek niet zal worden behandeld indien het niet is ingediend overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2. Het artikel sluit aan bij artikel 4:5 van de Awb. Het ontbreken van gegevens of bescheiden kan alleen 
leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag, indien het niet mogelijk is zonder die gegevens of bescheiden op de 
aanvraag te beslissen. Indien direct of bij een inhoudelijke beoordeling blijkt dat de aanvraag niet voor inwilliging vatbaar is, 
komt de bepaling niet voor toepassing in aanmerking; er behoort dan een inhoudelijke beslissing tot afwijzing te volgen. 
De Awb voorziet niet in de mogelijkheid een verzoek niet-ontvankelijk te verklaren. Wanneer de verzoeker bijvoorbeeld geen 
belanghebbende is, dient een afwijzing te volgen. Deze afwijzende beslissing levert geen besluit op en is dus niet vatbaar voor 
bezwaar en beroep. De afwijzende beslissing op een verzoek van een niet-belanghebbende is geen afwijzing van een 
aanvraag. (ABRvS 5 september 2001, JB 2001/271; ABRvS 6 februari 2002, AB 2002,142; ABRvS 13 april 2005, AB 
2005,162). 
Het besluit van het bevoegd gezag om een verzoek niet in behandeling te nemen is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de 
Awb. Tegen het besluit staat bezwaar en beroep open. Tegen het besluit van het bestuursorgaan om aanvulling van gegevens 
te vragen staat geen bezwaar en beroep open. De aanvrager kan weigeren de aanvullende gegevens te verschaffen. Tegen de 
daarop volgende beslissing om de aanvraag niet te behandelen of tegen de inhoudelijke beslissing kan hij bezwaar maken. 
Lid 6 
Het bestuur kan het verzoek om schadevergoeding voor advies voorleggen aan de adviescommissie, die een gemotiveerd 
rapport advies uitbrengt over haar onderzoek naar de gegrondheid van het verzoek. De commissie zal bemenst moeten zijn 
met adviseurs die deskundig zijn op het gebied waarop het verzoek betrekking heeft. 
In bepaalde gevallen legt het bestuur een verzoek om advies voor aan de onafhankelijke deskundige. Het gaat dan met name 
om verzoeken die het waterschap: 
- enerzijds vanwege het ontbreken van een beleid of het afwijken hiervan in beginsel niet zonder extern advies afhandelt, 
maar die 
- anderzijds niet dusdanig complex zijn dat advies van een multidisciplinair vastgestelde adviescommissie nodig is. 
De onafhankelijke deskundige brengt een gemotiveerd advies uit over zijn onderzoek naar de gegrondheid van het verzoek. De 
bepalingen in deze Verordening omtrent de adviescommissie zijn waar mogelijk van toepassing op de onafhankelijke 
deskundige. 
Lid 7 
Lid 7 bepaalt dat het waterschap zonder advies van de adviescommissie of de onafhankelijke deskundige een besluit nemen. 
Bijvoorbeeld als voor de te vergoeden schade beleid is geformuleerd, zoals bij gewassenschade en schade aan 
waterbergingsgebieden. In dat geval is er wel onderzoek nodig, maar ligt de zaak zo duidelijk dat extern advies achterwege 
kan blijven. ] 
 
Hoofdstuk 3 Adviescommissie en onafhankelijke deskundige 
 
Artikel 4 Benoeming en samenstelling 
1. Het bestuur stelt een adviescommissie in die het bestuur adviseert over de beslissing op verzoeken om schadevergoeding. De 
adviescommissie bestaat uit minimaal drie onafhankelijke adviseurs, die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur wijst 
uit hun midden een voorzitter aan. 
2. De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris die wordt benoemd door het bestuur. 
3. De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam 
zijn onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van het waterschap; 
4. De leden van de adviescommissie en de secretaris hebben een geheimhoudingsplicht. 
5. Het bestuur kan nadere regels stellen betreffende de commissie. 
6. Het bestuur stelt een onafhankelijke deskundige aan. De bepalingen over de adviescommissie in deze verordening zijn waar 
mogelijk van toepassing op de onafhankelijke deskundige. 
[Toelichting: Leden 1, 2 en 3 
Het bestuur benoemt een adviescommissie die het bestuur adviseert over verzoeken om schadevergoeding. De 
adviescommissie bestaat uit tenminste drie leden die onafhankelijk zijn d.w.z. niet onder het gezag van het bestuursorgaan 
staan. Ook mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Wanneer de onafhankelijkheid niet gewaarborgd is, kan het 
Aa en Maas - website 4 
bestuur het betreffende lid ontheffen van zijn taak. Indien een lid in een concrete zaak niet onafhankelijk is, zal hij zich 
onthouden van stemming. 
Lid 5 
De regels die het bestuur kan stellen kunnen betrekking hebben bv op de werkwijze van de adviescommissie of de 
honorering.] 
Artikel 5 De taken en bevoegdheden van de adviescommissie 
1. De adviescommissie stelt een onderzoek in naar en brengt advies uit over: 
a. de aard en omvang van de schade; 
b. het causaal verband tussen schade en schadeoorzaak; 
c. de vraag of de schade niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven; 
d. de vraag of de schade niet of niet voldoende anderszins is gewaarborgd; 
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e. de vraag of en in hoeverre er aanleiding bestaat deskundigenkosten te vergoeden; 
f. de hoogte van de door het bestuur te verlenen schadevergoeding. 
2. De adviescommissie brengt in de vorm van een gemotiveerd rapport advies uit over haar bevindingen. Wanneer zij daartoe 
aanleiding ziet, adviseert de adviescommissie over voorstellen voor maatregelen en voorzieningen, waardoor de 
schadevergoeding anders dan door een compensatie in geld kan worden beperkt of ongedaan gemaakt. 
3. De adviescommissie is bevoegd inlichtingen en adviezen bij derden, waaronder ambtenaren in dienst van het waterschap, in te 
winnen alsmede een plaatsopneming te houden. Indien met het verstrekken van inlichtingen of het verlenen van adviezen 
door derden kosten gemoeid zijn, oefent de adviescommissie deze bevoegdheid eerst uit na instemming van het bestuur. 
[Toelichting: Lid 1 
De adviescommissie adviseert het bevoegd gezag over het verzoek om schadevergoeding en stelt daartoe een onderzoek in. 
Het onderzoek zal in het algemeen betrekking hebben op: het causaal verband, de omvang van de schade en de hoogte van 
de schadevergoeding. 
Kosten inschakeling deskundige door de verzoeker 
Indien de verzoeker een deskundige heeft ingeschakeld en daarvoor kosten maakt, adviseert de adviescommissie hierover. De 
gemaakte deskundigenkosten worden niet vergoed, tenzij het redelijk is dat een deskundige wordt ingeschakeld en voor zover 
de gemaakte kosten redelijk zijn; het dubbele redelijkheidscriterium uit de rechtspraak. In het geval een adviescommissie 
adviseert zal voor vergoeding van deskundigenkosten alleen bij hoge uitzondering reden zijn omdat de adviescommissie 
onafhankelijk is en dus objectief adviseert. 
Lid 2 
Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft kan de adviescommissie maatregelen in natura voorstellen die geschikt zijn om 
het nadeel te beperken of ongedaan te maken.] 
 
Hoofdstuk 4 De procedure bij de commissie 
Artikel 6 Procedurevoorschriften 
1. Als het verzoek wordt voorgelegd aan de adviescommissie brengt het bestuur verzoeker hiervan op de hoogte. Deze 
kennisgeving bevat de namen van de deskundigen, hun beroep en de plaats waar zij hun werkzaamheden plegen te 
verrichten. 
2. Het bestuur en de verzoeker stellen de adviescommissie de gegevens en bescheiden ter beschikking die nodig zijn voor een 
goede vervulling van haar taak. 
3. De adviescommissie stelt de verzoeker en andere belanghebbenden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek in de 
gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. De adviescommissie verzendt de uitnodiging voor het geven van een 
mondelinge toelichting tenminste twee weken voor de dag waarop de toelichting wordt gegeven. 
4. De verzoeker kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gemachtigde of een deskundige. 
5. Van de mondelinge toelichting wordt een verslag gemaakt. De adviescommissie zendt het verslag naar de verzoeker en het 
bestuur. 
6. De adviescommissiestelt binnen twaalf weken na de dag waarop de mondelinge toelichting werd gegeven een conceptadvies 
op dat wordt toegezonden aan de verzoeker en het bestuur. De adviescommissiekan deze termijn met ten hoogste zes weken 
verdagen. Van de verdaging wordt onder opgaaf van redenen schriftelijk mededeling gedaan aan de verzoeker en het bestuur. 
7. De verzoeker en het bestuur worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar aanleiding van het conceptadvies binnen 
zes weken na de dag van verzending van het conceptadvies schriftelijk bij de adviescommissie naar voren te brengen. 
8. De adviescommissiestelt het definitieve advies met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen vast binnen zes 
weken nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken. De adviescommissie zendt het definitieve advies met 
inbegrip van het verslag en de zienswijzen toe aan de verzoeker en het bestuur. De adviescommissiekan deze termijn met ten 
hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging wordt onder opgaaf van redenen schriftelijk mededeling gedaan aan de 
verzoeker en het bestuur. 
9. Verder uitstel van de vaststelling van het definitieve advies is mogelijk voor zover de verzoeker en het bestuur daarmee 
instemmen. 
Aa en Maas - website 5 
 
Hoofdstuk 5 De beslissing op verzoek 
Artikel 7 Beslistermijn 
Het bestuur beslist uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het definitieve advies van de commissie, op het verzoek. De 
beslissing wordt de verzoeker binnen twee weken na de beslissing toegezonden. 
Artikel 8 Betaling 
1. Als het besluit als bedoeld in artikel 7 schadevergoeding in de vorm van betaling van een geldsom betreft, is titel 4.4 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
2. Als het besluit als bedoeld in artikel 7 schadevergoeding in een andere vorm dan betaling van een geldsom betreft, wordt 
daarmee een aanvang gemaakt binnen een redelijke termijn na het onherroepelijk worden van de in artikel 7 bedoelde 
beslissing 
[Toelichting: Lid 2 
Met schadevergoeding in een andere vorm dan betaling van een geldsom betreft wordt bijvoorbeeld gedoeld op maatregelen in 
natura voorstellen die geschikt zijn om het nadeel te beperken of ongedaan te maken.] 
Artikel 9 Onverschuldigde betaling 
1. Het bestuur kan de beslissing op het verzoek om een schadevergoeding intrekken of ten nadele van de verzoeker wijzigen, 
indien: 
a. op grond van feiten of omstandigheden, waarvan het bestuur ten tijde van het nemen van de beslissing op het verzoek 
redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, de schadevergoeding niet of lager zou zijn vastgesteld; 
b. de verzoeker onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een 
andere beslissing op het verzoek zou hebben geleid; 
c. de hoogte van de schadevergoeding anderszins onjuist was en de verzoeker dit wist of behoorde te weten; 
2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de schadevergoeding is verleend, tenzij bij de intrekking 
of wijziging anders is bepaald; 
3. De beslissing op het verzoek kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd, indien vijf 
jaren zijn verstreken sinds de dag waarop de beslissing op het verzoek is bekendgemaakt. 
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[Toelichting: In artikel 10 worden de gevallen genoemd waarin het waterschap een schadevergoeding of een voorschot zal 
terugvorderen. Gedacht moet dan worden aan de situatie dat ten tijde van het besluit tot toekenning niet alle feiten bekend waren, 
dat verzoeker onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel dat de hoogte onjuist was en de verzoeker dit wist of behoorde te weten. 
Teveel betaalde bedragen moeten ingevolge artikel 4:87 Awb worden terugbetaald binnen zes weken nadat de 
terugvorderingsbeschikking is bekendgemaakt.] 
 
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
Artikel 10 Overgangsbepaling 
De Verordening Nadeelcompensatie waterschap De Aa en de Verordening nadeelcompensatie waterschap De Maaskant, alsmede de 
Verordening nadeelcompensatie waterberging waterschap Aa en Maas 2007, die golden voor de inwerkingtreding van deze 
Verordening blijven van toepassing op de voorbereiding en vaststelling van een besluit op een voor die datum gedaan verzoek om 
schadevergoeding. 
Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding 
1. Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2011. 
2. Op de in lid 1 genoemde datum worden de Verordening Nadeelcompensatie waterschap De Aa, Verordening 
Nadeelcompensatie waterschap De Maaskant en de Verordening nadeelcompensatie waterberging waterschap Aa en Maas 
2007 ingetrokken. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas van 1 oktober 2010. 
 
Hoogachtend, 
Het algemeen bestuur, 
de secretaris, de dijkgraaf, 
Aa en Maas - website 6 
drs. P. Sennema drs. L.H.J. Verheijen 
 
TOELICHTING 
Algemene toelichting 
Inleiding 
Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige 
uitoefening van een taak of bevoegdheid van het waterschap. Wie dus schade lijdt, kan zich op dit artikel beroepen. 
Uit artikel 7.14 Waterwet volgt een aantal criteria waaraan voldaan moet zijn, voordat schadevergoeding wordt toegekend. Op deze 
criteria wordt achtereenvolgens ingegaan. 
1. er moet sprake zijn van rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid van het waterschap; 
2. de schade moet het gevolg zijn van deze uitoefening van een taak of bevoegdheid; 
3. de schade behoort niet of niet geheel tot de lasten van de gedupeerde te blijven; 
4. de vergoeding van schade wordt niet of niet anderszins verzekerd. 
Ad 1. er moet sprake zijn van rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid van het waterschap 
Er moet sprake zijn van rechtmatig overheidshandelen door het waterschap. Een voorwaarde voor een verzoek om 
schadevergoeding op grond van rechtmatige overheidsdaad is dat - indien de schadeoorzaak is gelegen in een besluit - het 
schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden. 
Voorbeelden van schade die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen zijn: schade (aan gebouwen) door peilwijzigingen, door 
baggerwerkzaamheden, door de toepassing van gedoogplichten zoals in gebruikneming van waterbergingsgebieden of de aanleg of 
wijziging van een waterstaatswerk. 
Ad 2. de schade moet het gevolg zijn van deze uitoefening van een taak of bevoegdheid 
De schade moet aantoonbaar het gevolg zijn van de uitoefening van de taak of bevoegdheid van het waterbeheer. Dit betekent dat 
artikel 7.14 niet alleen betrekking heeft op schade die uit de toepassing van de Waterwet voortvloeit, maar ook op de uitoefening 
van taken op grond van de Waterschapswet en de keur. 
Ad 3. de schade behoort niet of niet geheel tot de lasten van de gedupeerde te blijven 
Bij dit criterium is aansluiting gezocht bij het égalité-beginsel. De lasten van een besluit dat binnen het kader van het algemeen 
belang wordt genomen mogen niet op één enkele burger/ondernemer of groep van burgers/ondernemers rusten. Deze lasten dienen 
door de overheid gelijkelijk over de samenleving te worden verdeeld. Op grond van het égalité-beginsel wordt enkel de onevenredige 
schade, in vergelijking met andere burgers/ondernemers vergoed. Of schade onevenredig is, wordt bepaald aan de hand van drie 
criteria: 
a. algemeen belang; 
b. speciale last; en 
c. abnormale last. 
Ad a. Algemeen belang 
Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. 
Ad b speciale last 
De schade moet op een beperkte groep burgers of instellingen drukken. 
Ad c. Abnormale last 
De schade moet uitstijgen boven het ‘normaal maatschappelijk risico', Dit risico wordt ingevuld aan de hand van ‘alle van belang 
zijnde omstandigheden van het geval'. Hierbij moet men met name denken aan enerzijds de aard van de overheidshandeling en het 
gewicht van het daarmee gediende belang alsmede in hoeverre die handeling en de gevolgen daarvan voorzienbaar zijn voor de 
derde die als gevolg daarvan schade lijdt, en anderzijds de aard en de omvang van de schade, (HR 17 september 2004, AB 2006, 
41). 
Onder de term maatschappelijk (of ondernemers-)risico wordt verstaan: algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen 
waarmee men rekening kan houden, ook al is nog niet bekend welke vorm en omvang een ontwikkeling zal hebben, waar en 
wanneer zij zal plaatsvinden of wat de aard en omvang van de nadelen die daaruit voortvloeien zullen zijn. Voorbeelden van 
ontwikkelingen die binnen het normaal risico vallen zijn onder andere het aanscherpen van vergunningvoorschriften naar aanleiding 
van de verscherping van het milieubeleid, maar ook de aanleg en onderhoud van waterstaatswerken en het versterken van 
waterkeringen. 
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Aa en Maas - website 7 
Bij de beoordeling of iets daadwerkelijk tot het normaal maatschappelijk risico behoort, wordt rekening gehouden met de volgende 
omstandigheden: 
• de aard van de schadeveroorzakende gebeurtenis (is het normale uitoefening van een overheidstaak?); 

• het bestaan van gerechtvaardigde verwachtingen (had de belanghebbende gerechtvaardigd mogen verwachten dat de 
overheid niet over zou gaan tot uitoefening van de taak of bevoegdheid); 
• de ernst en omvang van de schade (is een bedrijf zonder al te kostbare ingrepen nog levensvatbaar?); 

• de aard van het getroffen belang (onderscheid tussen particulieren en ondernemers; deze laatsten hebben ook nog te maken 
met het normale bedrijfsrisico); 
• de voorzienbaarheid van de handeling (in hoeverre was de handeling te voorzien? Hierbij wordt onder andere gekeken naar de 
aard van de schadeveroorzakende maatregelen, het tijdstip en de plaats van de maatregel, enz); 
• de eventuele voordelige positie waarin betrokkene als gevolg van overheidshandelen of - nalaten verkeert (heeft de handeling 
ook positieve gevolgen voor de betrokkene opgeleverd?); 
• de mogelijkheid om het nadeel door te berekenen (heeft de gedupeerde de mogelijkheid om de schade door te berekenen aan 
derden?). 
Verder kan de burger/ondernemer in een procedure worden tegengeworpen dat hij niet aan zijn schadebeperkingsplicht heeft 
voldaan. 
Van belang is verder het begrip ‘risicoaanvaarding'. Bij actieve risicoaanvaarding geldt als criterium dat sprake is van aanvaarding 
indien, bezien vanuit de positie van een redelijk denkend en handelend burger, aanleiding bestond om rekening te houden met de 
kans dat er een ongunstig besluit zou worden genomen, Hiernaast bestaat ook de passieve risicoaanvaarding. Hiervan is sprake 
indien de betrokkene stilgezeten heeft en daarmee een gunstig regime van voorschriften of beleid voorbij heeft laten gaan zonder 
dat hij daar gebruik van heeft gemaakt. Hij dient alert te zijn op ontwikkelingen in het beleid van de overheid, normale 
maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in zijn directe ontwikkelingen die mogelijk nadelige gevolgen voor hem kunnen 
opleveren. 
Ad 4. de vergoeding van schade wordt niet of niet anderszins verzekerd. 
Met anderszins verzekerd wordt bedoeld dat de schade op ander wijze dan via schadevergoeding wordt vergoed, bijvoorbeeld via 
aankoop of onteigening. 
Procedure verzoek om schadevergoeding. 
Een verzoek om schadevergoeding moet volgens artikel 7.14 lid 2 Waterwet bevatten: 
• een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding 

• nadere regels omtrent de inhoud, het indienen en de motivering van een verzoek om schadevergoeding kunnen worden 
gesteld bij algemene maatregels van bestuur of bij waterschapskeur. Dit is in onderhavige Verordening schadevergoeding 
gebeurd door opname van artikel 2. 
Het waterschap neemt een besluit over de vergoeding van de schade in een afzonderlijke beschikking. 
In artikel 7.14 lid 3 Waterwet is een verjaringstermijn van vijf jaar opgenomen. Indien een verzoek wordt ingediend na meer dan vijf 
jaar nadat de schade zich heeft geopenbaard, dan wel nadat de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, kan het waterschap dit verzoek afwijzen. De mogelijkheid om een schadevergoedingsverzoek in 
te dienen verjaart in ieder geval na verloop van twintig jaren na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Bijzonder is dat de eerste 
verjaringstermijn (vijf jaren) pas begint te lopen op het moment dat de schade zich openbaart. De schadeveroorzakende gebeurtenis 
zelf is de start van de ‘absolute' verjaringstermijn van twintig jaar. 
Artikel 7.15 Waterwet is een specifieke schadevergoedingsregeling voor schade bij waterberging. Het artikel geeft geen zelfstandige 
grondslag voor vergoeding van schade in verband met wateroverlast en overstroming maar is een nadere uitwerking van artikel 7.14 
Waterwet. In artikel 7.15 Waterwet is uitdrukkelijk geregeld dat ook schade door wateroverlast of overstroming in aanmerking komt 
voor vergoeding krachtens artikel 7.14 Waterwet. Dit betekent niet dat elke vorm van wateroverlast recht geeft op vergoeding van 
schade. Uit de samenhang tussen de artikelen 7.14 Waterwet en 7.15 Waterwet volgt dat de wateroverlast of overstroming het 
gevolg moet zijn van overheidshandelen. 
Naast de schadevergoedingsregeling van artikel 7.14 kent de Waterwet enkele specifieke schaderegelingen namelijk een regeling 
voor schade toegebracht aan waterstaatswerken (artikelen 7.21 e.v. Waterwet) en een schadevergoedingsregeling in verband met 
grondwateronttrekkingen (artikel 7.18 e.v Waterwet). 
De schadevergoedingsregelingen in de wet zijn bedoeld als uitputtende regelingen zodat aanvullende regeling van het recht op 
schadevergoeding bij verordening zoals een keur of een provinciale verordening niet mogelijk is. 
Artikel 7.16 van de Waterwet bepaalt dat afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening buiten toepassing blijft, voor zover een 
belanghebbende met betrekking tot de schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in artikel 7.14, 
eerste lid Waterwet. Dit betekent dat ook verzoeken om planschade onder deze regeling kunnen vallen. 
Beleidsregels 
Het waterschap is bevoegd om voor de verschillende schadesoorten beleidsregels op te stellen waarin het begrip schade wordt 
geconcretiseerd. Het waterschap kent de Beleidsregels schadevergoeding waterberging waterschap Aa en Maas met bijbehorende 
vergoedingsnormen voor inundatieschade (2007) en een Juridische leidraad ontwikkeling natte natuur eveneens met bijbehorende 
vergoedingsnormen. 
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BIJLAGE G: NORMBEDRAGEN GRASLAND  

Advies 
      

Uitgangspunten berekening gewasschade inundatie wintertarwe 
   (De uitgangspunten zijn gebaseerd op de Kwantitatieve Informatie Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt 2009 en de Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2009/2010)   

 
       Gegevens 

 
Normkosten (per ha) 

    €                    1.381,00  
      verloren gegaan gewas (opbrengstderving) kleigrond 
 

 €                    1.588,00  
    frezen (om verloren gewas onder te werken) 

 
 €                      178,00  

    structuur herstellende maatregel  
 

 €                        35,00  
    zaaiklaar maken en opnieuw zaaien 

 
 €                      392,50  

    zaai klaarmaken 
 

 €                        65,00  
    zaaien 1 u  €                        27,50  
    zaaizaad/uitgangsmateriaal 

 
 €                      100,00  

    onkruidbestrijding wintertarwe 
 

 €                        70,00  
    bestrijding ziekten en plagen 

 
 €                      140,00  

    bemesting 
 

 €                      200,00  
    efficiency verlies (in de bewerkingen) 

 
20% 

    
       Kosten voor inundatie wintertarwe (zandgrond) 

      Periode   feb-aug sept okt-jan 

Bepaling    niet geoogst   wel geoogst  
 geen bemesting 
gedaan  

 niet gezaaid / geen 
bemesting gedaan   wel gezaaid  

Kostenposten    JN   JO   NN   AN   AG  
opbrengstderving door verloren gegaan gewas    €                    1.381,00         €                      971,00  
opbrengstderving door minder bemesting/verkort 
groeiseizoen          €                      276,20    
frezen    €                      178,00          
structuur herstellende maatregel    €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00  
efficiency verlies (20% van bewerkingskosten)    €                        42,60   €                          7,00   €                          7,00   €                          7,00   €                          7,00  

totaal    €                    1.636,60   €                        42,00   €                        42,00   €                      318,20  
 €                    
1.013,00  
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       Toelichting op de berekeningen van kostenposten 
      

opbrengstderving door verloren gegaan gewas   

Alle gewas gaat 
verloren (100% 
opbrengstderving)       

Er kan geen gewas 
meer geteeld worden, 
daarvoor aankoop 
minus de uitgespaarde 
kosten voor 
bemesting, 
onkruidbestrijding, 
bestrijding 
ziekten/plagen 

opbrengstderving door minder bemesting/verkort 
groeiseizoen   

geen extra 
opbrengstderving 

geen extra 
opbrengstderving 

geen extra 
opbrengstderving 

Door verkorting 
groeiseizoen en 
verlies van (nog 
beschikbare) 
mineralen uit dierlijke 
mest 20% 
opbrenstderving   

frezen   

Onderwerken van 
verloren gewas door 
frezen         

structuur herstellende maatregel   

De door waterberging 
verminderde structuur 
moet worden hersteld 
door te cultivateren 

De door waterberging 
verminderde structuur 
moet worden hersteld 
door te cultivateren 

De door waterberging 
verminderde structuur 
moet worden hersteld 
door te cultivateren 

De door waterberging 
verminderde structuur 
moet worden hersteld 
door te cultivateren 

De door waterberging 
verminderde structuur 
moet worden hersteld 
door te cultivateren 

efficiency verlies (20% van bewerkingskosten)   

Doordat waterberging 
op een deel van het 
perceel plaatsvindt, zal 
er een efficiency 
verlies over de 
bewerkingskosten van 
20% zijn 

Doordat waterberging 
op een deel van het 
perceel plaatsvindt, 
zal er een efficiency 
verlies over de 
bewerkingskosten van 
20% zijn 

Doordat waterberging 
op een deel van het 
perceel plaatsvindt, 
zal er een efficiency 
verlies over de 
bewerkingskosten van 
20% zijn 

Doordat waterberging 
op een deel van het 
perceel plaatsvindt, 
zal er een efficiency 
verlies over de 
bewerkingskosten van 
20% zijn 

Doordat waterberging 
op een deel van het 
perceel plaatsvindt, zal 
er een efficiency 
verlies over de 
bewerkingskosten van 
20% zijn 

       Kosten voor inundatie wintertarwe (kleigrond) 
      Periode   feb-aug sept okt-jan 

Bepaling    niet geoogst   wel geoogst  
 geen bemesting 
gedaan  

 niet gezaaid / geen 
bemesting gedaan   wel gezaaid  

Kostenposten    JN   JO   NN   AN   AG  
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opbrengstderving door verloren gegaan gewas    €                    1.588,00        
 €                    
1.178,00  

opbrengstderving door minder bemesting/verkort 
groeiseizoen          €                      317,60    
frezen    €                      178,00          
structuur herstellende maatregel    €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00   €                        35,00  
efficiency verlies (20% van bewerkingskosten)    €                        42,60   €                          7,00   €                          7,00   €                          7,00   €                          7,00  

totaal    €                    1.843,60   €                        42,00   €                        42,00   €                      359,60  
 €                    
1.220,00  
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BIJLAGE H: OVEREENKOMST AFWAARDERING  

Overeenkomst afwaardering en bedingen met kwalitatieve werking  

De ondergetekenden: 
 
 
Het Waterschap Groot Salland, gevestigd aan Dr. Van Thienenweg 1, Postbus 60, 8000 AB te Zwolle, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………., hoofd van de sector ……………., bij besluit van 
………………….door de dijkgraaf van Waterschap Groot Salland gemachtigd tot het aangaan van 
grondtransacties, hierna te noemen:  

het waterschap 

en 
 
de heer Jansen, wonende Waterschapsweg 555, 3456 FG te Zwolle, hierna te noemen:  

de eigenaar,  

overwegende dat voor watergang “waterschapssloot”, waterberging nodig is, 

verklaren te zijn overeengekomen dat op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente ……………, 
sectie Q, nummer 3456 (in eigendom van de eigenaar) een waterberging wordt aangelegd onder de volgende 
voorwaarden: 

 
Afwaardering/vergoeding aanleg waterberging 

1. De grond blijft eigendom van de eigenaar. De eigenaar stelt een oppervlakte van circa 15.000 m² 
beschikbaar voor de aanleg van de waterberging zoals globaal aangegeven op de bijgevoegde tekening. 

2. Voor waardevermindering van de grond ontvangt de eigenaar een éénmalige vergoeding van totaal € 
45.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een vergoeding van € 3,00 per m². . 

3. Na aanleg van de waterberging wordt de oppervlakte daarvan op maaiveldhoogte gemeten. Over- en 
ondermaat ten opzichte van 15.000 m² wordt verrekend naar een maatstaf van € 3,00 per m². 

4. Uitbetaling van de vergoeding geschiedt na oplevering en inmeting van het werk via het kantoor van de 
notaris.  

5. De waterberging, het stroomprofiel van de “waterschapssloot” en de onderhoudsroute worden als 
zodanig op de legger van het waterschap geplaatst. De keur van het waterschap is van toepassing.   

 
paraaf eigenaar  
        paraaf waterschap 
Onderhoud waterberging 

7. Het onderhoud van de waterberging met als beheertype ‘moerasruigte’ en ‘poel’ wordt door de eigenaar 
uitgevoerd op basis van een onderhoudsplan. Het waterschap stelt voor het uitvoeren van het onderhoud 
jaarlijks een vergoeding beschikbaar van € 178 per ha (inclusief wijziging onkostenvergoedingsprijzen 
catalogus groen blauwe diensten). 

8. De eigenaar ontvangt voor het onderhoud, zoals genoemd onder punt 6, geen andere vergoeding dan 
van het waterschap. Indien dit toch het geval is, wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld en 
wordt het ontvangen bedrag in mindering gebracht. 

9. De eigenaar zal geen handelingen (laten) verrichten, die op enigerlei wijze afbreuk kunnen doen aan de 
bergingscapaciteit zoals aangeduid in het inrichtingsplan.  

10. De vergoeding voor het jaarlijks onderhoud van de waterberging wordt, met ingang van 1-1-2013, na 
controle door het waterschap (in het vierde kwartaal) vóór 31 december uitbetaald aan de eigenaar. 

11. In de waterbergingen mogen geen planten- en diersoorten worden uitgeplant c.q. losgelaten, die niet in 
Nederland van nature thuis horen.  
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Overige afspraken 

12. Het onderhoud van het stroomprofiel van de watergang “waterschapssloot” wordt uitgevoerd door het 
waterschap vanaf een onderhoudsroute met een breedte van 5 meter zoals aangegeven op bijgevoegde 
tekening. Het vrijkomende maaisel wordt gedeponeerd op de onderhoudsroute. De vergoeding voor het 
gebruik van de onderhoudsroute door het waterschap is begrepen in de onder punt 2 genoemde som.  

13. De kosten voor het als gevolg van de aanleg van de waterbergingen benodigde herstel van afrasteringen 
zijn voor rekening van het waterschap. 

14. Op kosten van het waterschap wordt tussen de waterberging en het overblijvende cultuurland een 
veeafrastering geplaatst. Een en ander in overleg met de eigenaar. 

15. Naast de waterberging komt een wandelpad zoals aangegeven op bijgevoegde tekening. De ingang van 
dit pad wordt door het waterschap voorzien van een hek. 

16. De eigenaar verklaart akkoord te gaan met een toekomstige planologische wijziging van het deel van de 
percelen bestemd voor waterberging.  

17. Indien de aanleg van waterbergingen niet vóór 31 december 2013 is uitgevoerd, dan is deze 
overeenkomst ontbonden, tenzij partijen overeenkomen dat deze overeenkomst wordt verlengd tot een 
nader te bepalen datum. Het ontbinden van de overeenkomst kan alleen op grond van terzake relevante 
feiten en omstandigheden, die ten tijde van ondertekening van de onderhavige overeenkomst in 
redelijkheid niet waren te voorzien. 

 

Kwalitatieve verplichting 

18. De verplichtingen van de eigenaar jegens het waterschap die uit deze overeenkomst voortvloeien 
worden in de openbare registers ingeschreven als een beding met kwalitatieve werking (als bedoeld in 
artikel 252 BW boek 6).  
Deze verplichtingen zijn: 

a. te dulden dat door het waterschap een waterberging worden aangelegd en in stand gehouden; 
b. te dulden dat de waterberging daadwerkelijk in werking treden; 
c. te dulden dat het waterschap voor controle en onderhoud toegang heeft tot de waterberging, het 

stroomprofiel en de onderhoudsroute en die toegang niet te belemmeren; 
d. geen wijzigingen aan te brengen in de staat van de waterstaatswerken. 

Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens 
aan bovenstaande verplichtingen gebonden. 

19. Voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten  
kantore van de notaris, die door het waterschap met het opmaken en verlijden van de notariële akte zal 
worden belast. 

20. De eigenaar verleent onherroepelijk volmacht met de bevoegdheid van substitutie aan ieder van de 
medewerkers van het onder punt 18 vermelde notariskantoor om voor en namens hem de notariële akte 
te verlijden en te ondertekenen waarin de inhoud van deze overeenkomst zal worden opgenomen, om 
die akte te laten inschrijven in de openbare registers alsmede om al datgene te doen en te laten 
verrichten wat ter zake vereist mocht zijn. 

21. De kosten van het opmaken van de notariële akte en de inschrijving in de openbare registers zijn voor 
rekening van het waterschap. 

22. Uitbetaling zal eerst plaatsvinden, zodra uit onderzoek door de notaris bij de  openbare registers is 
gebleken, dat er geen inschrijvingen zijn die bij het ondertekenen van de akte niet bekend waren. 

 

Geschillen 

23. Alle verschillen van mening, welke naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan tussen het 
waterschap en de eigenaar, zullen zoveel mogelijk in onderling goed overleg worden opgelost. Als een 
verschil van mening, naar het oordeel van één van de partijen niet langs minnelijke weg kan worden 
opgelost, wordt dit gezien als een geschil. 
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24. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, worden beslecht door de daartoe bevoegde 
rechtbank, arrondissement Zwolle.  

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 

 
Zwolle     d.d.                        Zwolle    d.d. 

 

 

de eigenaar    Waterschap Groot Salland 

 

 
Bijlagen: 
- tekening “Inrichting Waterberging” 
 


