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ONDERWERP
Vaststelling Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019. 

VOORSTEL
De Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Drents 
Overijsselse Delta 2016. 

SAMENVATTING
Met de voorgestelde Nadeelcompensatie verordening wordt de werkwijze rond de behandeling van 
een verzoek om nadeelcompensatie aangepast op basis van een uitgevoerde evaluatie.  In het 
bijzonder wordt afgezien van een -voor meerdere waterschappen optredende-  gezamenlijke vaste 
adviescommissie, en wordt het secretariaat van de adviescommissie extern belegd.
De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Wetterskip Fryslan, 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben een samenwerkingsverband bij het behandelen van 
nadeelcompensatiezaken. De evaluatie en het voorstel zijn binnen het samenwerkingsverband 
opgesteld.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
In de thans geldende procedureverordening is bepaald dat de commissie uitsluitend 
nadeelcompensatiezaken ex artikel 7.14 en 7.15 Waterwet behandelt. Dit gaat om schade als gevolg 
van rechtmatig handelen van het waterschap, die slechts enkelen onevenredig treft. De commissie 
bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden met een technische achtergrond die een gefundeerd 
technisch oordeel kunnen geven over de (technische) oorzaak van de schade én de schadeomvang 
(en drie plaatsvervangend leden).  De tweede termijn voor de leden van de adviescommissie is 
inmiddels verlopen. Dit is een goed moment om de bestaande werkwijze te evalueren en te bepalen of 
deze kan worden voortgezet, of dat de koers moet worden verlegd.
De secretarissen van de waterschappen hebben tezamen met de commissieleden de huidige 
werkwijze geëvalueerd en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de huidige methode niet 
langer voldoet. 

OMGEVING EN PARTNERS
De voorbereiding en uitvoering van het onderliggende besluit is ambtelijk afgestemd met de andere 
waterschappen die dezelfde adviescommissie hadden benoemd.

Communicatie
Op grond van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 
dient deze verordening na vaststelling in ontwerp door het dagelijks bestuur, gedurende zes weken ter 
inzage te worden gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel hun zienswijze 
indienen bij het dagelijks bestuur. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
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FINANCIËN
De kosten voor een dergelijk advies worden gedekt vanuit juridische zaken, onder kostenpost 
juridische, financiële en technische adviezen.

RISICO’S 
Het zoeken naar en het aanwijzen van externe adviseur na ontvangst van een verzoek om 
nadeelcompensatie kost enige tijd, die beter kan worden besteed aan de inhoudelijke behandeling van 
het verzoek. Om tijdverlies te voorkomen is overwogen, na vaststelling van deze verordening, bij 
voorbaat te kiezen voor een bepaald extern adviseursbureau voor advisering op nog te ontvangen 
verzoeken om nadeelcompensatie. Als deze Nadeelcompensatieverordening is aangenomen, zal een 
DB-besluit opgesteld worden, om hier uitvoering aan te geven. Na ontvangst van een verzoek kan dit 
dan direct voor advies worden doorgezonden en kan snel een aanvang worden gemaakt met de 
inhoudelijke behandeling ervan.

TOELICHTING
De (rechtsvoorgangers van de) waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, en Rijn en 
IJssel hebben in de periode 2011-2012 een eensluidende Procedureverordening Nadeelcompensatie 
vastgesteld en daarbij één onafhankelijke adviescommissie benoemd. Wetterskip Fryslan, 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zijn op een later moment aangesloten. 

De concept-Nadeelcompensatieverordening geeft een passendere invulling aan het behandelen van 
de nadeelcompensatie aanvragen waarbij een commissie is betrokken.
De voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Procedureverordening Nadeelcompensatie zijn de 
volgende:

- Nadeelcompensatieverzoeken van minder dan € 5000,- mogen door het dagelijks bestuur op 
basis van eigen onderzoek worden afgedaan. Het uitgangspunt is dat een gestelde schade 
van maximaal €5.000 voortkomt uit een eenvoudige kwestie. Het dagelijks bestuur wordt 
bevoegd een dergelijk verzoek zelf af te doen, maar is daartoe niet verplicht. Bij twijfel over de 
eenvoud kan altijd alsnog advies gevraagd worden aan een externe adviseur. 

- In plaats van een nadeeladviescommissie wordt voor de advisering over 
nadeelcompensatieverzoeken een extern advies met een extern secretaris ingeschakeld. Het 
dagelijks bestuur krijgt de bevoegdheid om deze adviseur aan te wijzen.

De reden voor deze voorgestelde wijziging is gelegen in het feit dat uit de evaluatie bleek dat de 
gezamenlijke adviescommissie niet het gewenste effect had.
Eén van de belangrijkste redenen voor het instellen van een gezamenlijke adviescommissie was dat 
er daardoor vaker een beroep op gedaan zou worden. De ervaring van de commissieleden met lokaal 
spelende belangen en gewoonten, met de werkwijze van de betrokken waterschappen en de 
specifieke eigenschappen van het gebied zouden zich daardoor kunnen ontwikkelen. Dit zou de 
advisering – en daarmee  de besluitvorming -  ten goede komen. Uit de evaluatie bleek dat deze opzet 
niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Feit is dat de waterschappen in de afgelopen zeven jaren 
weinig verzoeken om nadeelcompensatie hebben ontvangen (in totaal 15) en de commissie daardoor 
minder frequent is ingeschakeld dan verwacht. Het eerder omschreven doel (vergaren van ervaring) 
wordt daardoor niet gehaald. 
Daarom wordt in de concept-Nadeelcompensatieverordening voorgesteld om in plaats van een 
commissie voor een extern adviseur met extern secretariaat te kiezen.

Door voor een externe adviseur te kiezen is de kwaliteit, de ervaring en de actuele juridische kennis 
wél gewaarborgd. Alleen ervaren en goed aangeschreven deskundigen zullen in aanmerking komen 
als externe adviseur. Bij de aanwijzing kan tevens gericht gezocht worden naar deskundigen met 
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kwaliteiten die het best passen bij het betreffende verzoek. Externe adviseurs dragen in principe zelf 
zorg voor de organisatie van hoorzittingen, en de opstelling van verslagen en adviezen.
In de concept- nieuwe Nadeelcompensatieverordening (artikel 5) geeft het algemeen bestuur het 
dagelijks bestuur de bevoegdheid om per verzoek om nadeelcompensatie een adviseur aan te wijzen 
die het dagelijks bestuur van advies dient over de op het verzoek te nemen beslissing.

BIJLAGEN
1. Besluit vaststellen Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 

2019. 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


