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De Waterschapskeur geeft precieze regels voor het onderhoud 

van watergangen en sloten. In grote lijnen komt het erop neer 

dat hoofdwatergangen worden onderhouden door het 

Waterschap en kleinere watergangen door de aangrenzende 

eigenaren. Alle watergangen zijn vastgelegd in de legger, een 

register dat alle aanwezige watergangen bevat en aangeeft wie 

verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud daarvan. In 

het geval aangrenzende eigenaren verantwoordelijk zijn voor het 

onderhoud, dan houdt het Waterschap daarop toezicht. Een 

vervelend geval geeft aanleiding om nader naar de uitvoering 

van het onderhoud aan sloten en watergangen te kijken. 

maakt. De baggerspecie bleek bij nader onderzoek 

puin, glas en hout te bevatten. Een uit de bag-

gerspecie afkomstig stuk glas moet de verwonding 

van het paard hebben veroorzaakt. Het Waterschap 

voerde na klachten van de grondeigenaar de spe-

cie af. De eigenaar van het paard bleef zitten met 

de vraag of hij zijn schade kon verhalen. 
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TUSSENKOMST RECHTER 

De eigenaar van het paard en het Waterschap 

slaagden er niet in om in overleg tot een oplos- 

sing te komen. De rechter moest er dus aan te 

pas komen. Bij de rechter claimde de eigenaar 

vergoeding van de door hem geleden schade. 

Dat liep uit op een teleurstelling voor de eige-

naar. Hoe kan dat? 

De eigenaar claimde bij de rechter vergoeding 

van de schade die hij leed in verband met het 

verlies van zijn paard en de daarmee gepaarde 

dierenartskosten. Zijn vordering onderbouwde 

hij met de stelling dat het Waterschap onrecht-

matig heeft gehandeld door met puin, glas en 

SCHADE DOOR UITVOERING VAN 

WETTELIJKE TAAK 

Een Waterschap baggerde — ter uitvoering van haar 

wettelijke taak — een sloot langs een weiland uit en 

zette de vrijkomende specie op het aangrenzende 

land. De grondeigenaar verspreidde deze bagger-

specie over het weiland. De eigenaar weidde paar-

den in dit weiland en één van hen liep een flinke 

snijwond op. Het paard moest door een dierenarts 

worden behandeld en de wond bleek uiteindelijk 

dermate ernstig dat het paard moest worden afge- 



oor glas 

 

baggorspoci  

 

 

hout verontreinigde specie op zijn land te zetten. 

Het Waterschap zette de hakken stevig in het zand. 

Elk mogelijk verweer werd opgeworpen. Zelfs werd 

betoogd dat het paard niet gewond was geraakt 

door een uit de baggerspecie afkomstige glassplin-

ter. Bovendien was de baggerspecie vooraf in een 

laboratorium onderzocht. Zowel bij dat onderzoek 

als bij de baggerwerkzaamheden was van enige 

verontreiniging niets gebleken. 

WETTELIJK REGIME 
De Waterwet (artikel 5.23) bepaalt dat grondei-

genaren onderhoudswerkzaamheden aan wa-

tergangen moeten gedogen. Zij hebben zelfs de 

plicht om de bij regulier onderhoud vrijkomende 

specie op hun land te ontvangen. Het Water-

schap is verplicht de werkzaamheden tenminste 

48 uur van te voren aan te kondigen. 

OORDEEL VAN DE RECHTER 
Het verweer dat het paard niet door een glas-

splinter uit de baggerspecie gewond is geraakt 

verwierp de rechter. Dat was volgens hem evi-

dent. De rechter stelde vervolgens vast dat het 

Waterschap op grond van de Waterwet de bag-

gerspecie mocht deponeren op het aangren-

zende weiland. Het Besluit bodemkwaliteit stelt 

eisen aan de chemische samenstelling van de 

baggerspecie voordat die mag worden verspreid. 

De wettelijke normen (in het Besluit bodemkwa-

liteit) zijn afgestemd op agrarisch gebruik van 

de grond, waarop de specie wordt verspreid. Er 

is geen toetsingskader voor onderzoek naar 

grof vuil. Het Waterschap had laboratoriumonder- 

zoek laten uitvoeren. Dat had niets opgeleverd. 

De rechter oordeelde dat het Waterschap met 

het uitgevoerde onderzoek heeft voldaan aan 

haar wettelijke onderzoeksplicht. 

Volgens de rechter is er geen wettelijke regel die 

voorschrijft dat het Waterschap voor, tijdens of na 

het baggeren had moeten controleren op de aan-

wezigheid van glas. Dat vindt de rechter overigens 

ook ondoenlijlc Het Waterschap moet jaarlijks 

dermate veel kilometers sloten uitbaggeren dat 

controle op grof vuil niet alleen ondoenlijk is, maar 

ook onwenselijk in verband met de daaraan ver-

bonden kosten. Onrechtmatig handelen werd door 

de rechter dus niet aangenomen. De schadeclaim 

van de eigenaar van het paard werd afgewezen. 

ANDER OORDEEL 
Enkele jaren geleden oordeelde een rechter over 

een enigszins vergelijkbare situatie anders. Na het 

uitbaggeren van een sloot kwamen glasresten 

terecht op een akkerbouwperceel waar voedsel-

gewassen werden geteeld. De grondeigenaar had 

het betrokken Waterschap vooraf meerdere keren 

gewaarschuwd. Vlakbij de sloot was een hangplek 

waar door jongeren onder meer bier werd gedron- 

ken. Lege bierflesjes werden stuk geslagen en in 

de sloot gegooid. De herhaalde waarschuwingen 

van de grondeigenaar sloeg het Waterschap in de 

wind. En dat kwam haar duur te staan. Het Water-

schap werd veroordeeld tot verwijdering van het 

met glas verontreinigde slib. De feiten lagen in dit 

geval dus belangrijk anders. Dat verklaart waarom 

het oordeel van de rechter anders uitpakte. 

SCHADEVERGOEDINGSBEPALING 
IN DE WATERWET 
Kan de eigenaar van het paard helemaal niets 

meer ondernemen? jawel. Artikel 714 Water-

wet bepaalt dat degene die schade lijdt door 

de rechtmatige uitvoering van waterbeheer om 

een vergoeding van de schade kan verzoeken 

voor zover die redelijkerwijze niet te zijnen laste 

behoort te blijven. Een dergelijk verzoek dient 

gemotiveerd te worden gedaan en wel binnen 

vijf jaar na het schadevoorval. 

Uit de rechtspraak van de Raad van State volgt 

overigens dat al te hoog gespannen verwach-

tingen van zo'n schadeclaim niet op zijn plaats 

zijn. Maar met een goede brief kan de eigenaar 

het Waterschap al aan het werk zetten. 	• 
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