
J urisprudentie over waterbergi
Het wateradvies van een

waterschap bii ruimtel ij ke

ontwikkelingen bevat vaak de

aanbeveling om de versnelde
afvoer van hemelwater vanaf
nieuwe verharding te compen-

seren door de aanleg van

waterberging. Maar moet zo'n

aanbeveling bindend in het
bestem m i ngspla n worden
opgenomen? Recente jurispru-

dentie van de Raad van State

biedt houvast.

MR. H.H. HARBERINK / MR.IR. S. HANDGRAAF

Een bestemmingsplan regelt het gebruik van

gronden en bouwwerken. De bestemming en de

planregels geven aan wat wel en niet mag in een

bepaald gebied. Een bestemmingsplan bestaat

uit een toelichting, planregels en een verbeel-

ding (plankaart). De planregels en verbeelding

zijn juridisch bindend, de toelichting niet. Het

bestemmingsplan is het enige instrument in

de Wet ruimtelijke ordening dat burgers recht-

streeks bindt.
Het uitgangspunt bij het opstellen van een be-

stemmingsplan is een goede ruimtelijke orde-

ning. Dit houdt in dat de gemeente bij elk nieuw

plan alle belangen met een ruimtelijke dimensie

moet afiruegen. Een goede waterhuishouding is

zo'n belang. De watertoets, die is verankerd in

het Besluit ruimtelijke ordening, is een verplicht

onderdeel bij de totstandkoming van bestem-

mingsplannen. In de praktijk wordt meestal een

ambtelijk concept van het bestemmingsplan

voorgelegd aan het waterschap. De opmerkin-
gen van het waterschap worden vervolgens ver-

werkt in het ontwerpplan, voordat dat ter inzage

wordt gelegd.

De eerste uitspraak van de Raad van State gaat

over een bestemmingsplan dat de aanleg van

vier woningen op ruime percelen mogelijk
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Hurwenen, huidige situatie van gronden met bestemming'Groen'.

maakt in Geffen.Volgens de toelichting bij het

plan is het noodzakelijk om op ieder perceel

een waterberging aan te leggen, zodat er hydro-

logisch neutraal wordt gebouwd. De eigenaar

van een aangrenzend perceel gaat in beroep en

voert aan dat er geen garantie is dat de water-

berging wordt aangelegd. De Raad van State

geeft hem gelijk nu de gemeenteraad het voor

de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan

noodzakelijk acht dat de woningen hydrologi-

sche neutraal worden aangelegd, had hij een ga-

randerende voorwaarde in de planregels moe-

ten opnemen. De Raad van State repareert ver-

volgens zelf het bestemmingsplan door een

bouwregel aan het plan toe te voegen:'Op de

percelen met de bestemming 'Wonen' naast het

perceel fiocatie A] mag alleen worden gebouwd

indien dit geen negatieve hydrologische gevol-

gen heeft voor de omliggende grondenl

Juristen noemen zo'n bouwregel een voorwaar-

delijke verplichting. Bij het opstellen van be-

stemmingsplannen geldt het beginsel van'toela-

tingsplanologiei Dit houdt in dat planregels in

een bestemmingsplan de gebruiker van de

grond niet actief kunnen verplichten tot het rea-

liseren van bestemmingen, maar alleen onge-

wenst gebruik kunnen tegenhouden. Een reali-

satieplicht is wel mogelijk in de vorm van een

voorwaa rdel ij ke verpl ichti n g: een verpl ichti ng

die niet altijd geldt, maar alleen als er aan een

bepaalde voorwaarde wordt voldaan (in dit ge-

val het bouwen van een woning). De uitspraak

Geffen laat zien dat hydrologische voorwaarden,

die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aan-

vaardbaarheid van het plan, in de vorm van een

voorwaardelijke verplichting in het bestem-
mingsplan moeten worden opgenomen.

Uitspraak Hurwenen
Een voorwaardelijke verplichting om negatieve
hydrologische gevolgen uit te sluiten is echter
niet altijd nodig, zo blijkt uit een tweede uit-
spraak van de Raad van State over het bestem-
mingsplan'Hurwenen, herziening 201 1 Wiele-
waallaani vanwege de aanleg van extra verhar-
ding en het dempen van een watergang is

com pen se re nd e waterbe rg i n g noodza ke I ij k. vo l-
gens de plantoelichtin gzal die worden gereali-
seerd in de gronden met de bestemming,Groeni
omwonenden, die vrezen voor wateroverrast,
brengen naar voren dat er in het pran geen voor-
waardelijke verplichting is opgenomen voor het

realiseren van de waterberging. De Raad van Sta-

te overweegt echter dat volgens de waterpara-

graaf een watervergunning van het waterschap

is vereist voor het dempen van de watergang en

het aanleggen van de verharding. Aan die water-

vergunning zal een voorwaarde over compense-

rende waterberging worden verbonden. Volgens

de Raad van State is de realisatie van de water-

berging daarom voldoende gewaarborgd in het

publiekrechtelijke spoor. Het was daarom niet

nodig om de waterberging als voorwaardelijke

verpl ichti ng i n de bestem mi ngspla nvoorsch rif-

ten op te nemen. De Raad van State lijkt daarbij

ook waarde te hechten aan het feit dat de ge-

meente extra gronden heeft aangekocht voor

de wateropgave. De conclusie van de uitspraak

Hurwenen is dat hydrologische voorwaardelijke

verplichtingen niet in het plan hoeven te wor-

den opgenomen als de vereiste maatregelen al

op een andere manier (bestuursrechtelijk) zijn

verzekerd.

Uitspraak De Hasselt ll
De derde uitspraak van de Raad van State, over

bestemmingsplan'De Hasselt ll; scherpt de

(on) mogel ijkheden van bestemmingspla nnen

verder aan. Ook hier is waterberging vereist, om

de toename van verhard oppervlak te compen-

seren en wateroverlast in de omgeving te voor-

komen. De waterberging kan worden gereali-



ng in bestemmingsplannen

DE HASSELT II

Plankaart De Hasselt il (links) en de locatie van de greppel en
drainagebuis.
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seerd in de voor'Groen'aangewezen gronden.
Va nwege bestaa nde wateroverlastproblemen op
een nabijgelegen kavel is onderzoek uitgevoerd
naar mogelijke maatregelen om verergering van
de overlast te voorkomen. Het onderzoek be-
veelt aan een waterberging met voldoende infil-
tratiecapaciteit te maken, een nabijgelegen ka-
velsloot te herstellen en een drainagebuis aan te
leggen. De gemeente besluit dat deze maatrege-
len moeten worden uitgevoerd. De perceeleige-
naar gaat in beroep tegen het bestemmingsplan,
omdat de maatregelen niet in het plan zijn vast-

gelegd. De Raad van State stelt vast dat het be-
nodigde herstel van een kavelsloot en de aanleg
van een drainagebuis niet in een bestemmings-
plan kunnen worden geregeld. Dit geldt ook
voor uitvoeringsaspecten als de capaciteit en de
technische uitvoering van de waterberging,
waa ronder het i nfi ltratievermogen. Het bestem-
mingsplan wordt daarom in stand gelaten.
Deze uitspraak leert dat verplichtingen in een
bestemmingsplan in ieder geval geen betrek
king mogen hebben op uitvoeringsaspecten. De

reden daarvoor is dat uitvoeringsaspecten niet

ruimtelijk relevantztjn, en dus de reikwijdte van
bestemmingsplannen te buiten gaan. Regels in
het bestemmingsplan moeten beperkt blijven
tot ruimtelijk relevante aspecten.

Ru imtel ijke aa nvaardbaa rheid
Om ru i mtel ij k releva nte wateraspecten j u rid isch

door te laten werken, moeten ze worden opge-
nomen in de bouw- of gebruiksregels van het
bestemmingsplan en op de verbeelding. Belang-
rijk hierbijzijn de grenzen van het beginsel van
toelatingsplanologie en ruimtelijke relevantie:
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruim-
telijke aanvaardbaarheid van het plan, moeten in
het plan worden geregeld; het vastleggen van
maatregelen is niet vereist als die maatregelen
a nd e rszi n s bestu u rs rec hte I ij k zijn v erze ke rd; be-
stemmingsplanregels mogen geen betrekking
hebben op u itvoeringsaspecten.
Het regelen van waterberging in een bestem-
mingsplan omvat de volgende stappen. Afhan-
kelijk van de locatie van de gewenste waterber-
ging en de omgeving wordt een geschikte be-

stemming gekozen. De gewenste locatie van de

waterberging kan worden aangeduid op de ver-

bee ld i n g. Vervol gens wordt waterberg i n g toege-

voegd aan de bestemmingsomschrijving van de

gekozen bestemming. Als laatste stap kan de re-

alisatie van de waterberging als voorwaardelijke

verplichting worden vastgelegd in de bouw- of

gebru i ksregels (zie kader).
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Dlankaart van bestemmingsplan' 
Hurwenen, herzienin g 201 1 wielewaallaan"
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