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vormvoorschriften bewust heeft genegeerd.’
Hopelijk zullen rechters en bestuursorganen het
klagen door burgers over ongerechtigheden als
niet querulantie beschouwen.
Bovenstaande zou ertoe kunnen leiden dat juridische kwaliteitszorg op een laag pitje kan, waarbij
de ‘controller’ wordt belast met een koud risicomanagement: wat is de kans dat onze fout uitkomt, en wat gaat het ons kosten, in geld en
reputatie? Het omgekeerde blijft ook mogelijk: de
wet kan niet alleen worden gelezen naar de letter,
maar ook naar de geest. Gemeentejuristen, ik
hoop dat deze wetswijziging alleen maar een extra
inspiratie is om te blijven streven naar hoogwaardig en rechtmatig bestuur! (CR)
LJN-nr. BZ4315

Algemeen juridisch
Waterstaatswet
JG 13.0040
Op grond van artikel 9 Waterstaatwet kan een
gedoogplicht worden opgelegd voor het graven,
opmeten of het stellen van tekens op iemands
grond nodig voor het maken van ontwerpen voor
het aanleggen, onderhouden of verbeteren van een
waterstaatswerk. Waterstaatswerken zijn behalve
dijken ook spoorwegen, andere wegen, straten en
paden. Een gedoogplicht kan ook worden opgelegd als op een later moment tot onteigening
wordt overgegaan. De onderzoeken moeten nodig
zijn voor bijvoorbeeld het maken van een ontwerp
voor de aanleg van een weg. Het gaat niet om
onderzoeken die vereist zijn voor de vaststelling
van een planologisch besluit. Het opleggen van de
gedoogplicht is dan ook niet afhankelijk van de
status van de planologische besluiten.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201208771/1/A4
17 april 2013
Uitspraak op de beroepen van appellanten
tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 27 augustus 2012 (LJN: BX5861).
Waterstaatwet, art. 9
....................................................................

A l g e m e e n j u r id i s c h

De provincie Limburg wil ter voorbereiding van de
aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg handboringen uitvoeren voor archeologisch en milieuhygiënisch onderzoek en sonderingen en handboringen voor geotechnisch onderzoek op
gronden die geen eigendom zijn van de provincie.
Gedeputeerde staten van de provincie Limburg
hebben een gedoogplicht voor deze werkzaamheden opgelegd op grond van artikel 9 lid 1 Waterstaatswet.
Rentmeesterskantoor Mergelland BV (hierna: het
rentmeesterskantoor) betoogt dat de Buitenring
geen waterstaatswerk als bedoeld in de Waterstaatswet is en dat om die reden geen gedoogplicht
kon worden opgelegd. Het rentmeesterskantoor
meent dat slechts wegen die zijn gerelateerd aan de
zorg voor de waterstaat en aan waterbelangen
waterstaatswerken zijn.
De rechtbank heeft uitvoerig uiteengezet dat de
Waterstaatswet zowel op natte als op droge waterstaat ziet en dat droge waterstaat, waarbij geen
relatie tot water is vereist, onder meer spoorwegen,
andere wegen, straten en paden omvat. Gelet
hierop en op de overwegingen van de rechtbank
over het begrip waterstaatswerk en haar verwijzing
naar de Memorie van Toelichting bij de Waterstaatswet (Kamerstukken II 1895/96, 167, nr. 3)
moeten landwegen, waaronder de Buitenring, worden beschouwd als waterstaatswerken. Voor de
toepasselijkheid van de Waterstaatswet is niet vereist dat de te gedogen werkzaamheden op zichzelf
verband houden met de zorg voor de waterstaat.
De uitvaardiging van de Wegenwet is geen reden
voor het oordeel dat wegen sinds die uitvaardiging
niet meer onder de Waterstaatswet vallen. De
Wegenwet van 1932 zag op de openbaarheid, het
beheer en het onderhoud van bestaande wegen,
maar niet op de aanleg van wegen.
De Afdeling concludeert dat de rechtbank terecht
heeft overwogen dat de Buitenring een waterstaatswerk is.
Het rentmeesterskantoor betoogt dat de gedoogplicht niet kan worden opgelegd als op een later
moment tot onteigening wordt overgegaan. Het
rentmeesterskantoor verwijst naar artikel 5.24
Waterwet en de artikelen 1 en 11 Belemmeringenwet Privaatrecht waarin het opleggen van de verplichting tot het gedogen van bepaalde werkzaamheden is beperkt tot de situatie waarin de belangen
van rechthebbenden onteigening niet vorderen.
In de Waterstaatswet is niet de beperking opgenomen dat de gedoogplicht van artikel 9 slechts kan
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worden opgelegd als niet op een later moment tot
onteigening zal worden overgegaan. Uit de wetsgeschiedenis blijkt evenmin dat die beperking was
beoogd. De Memorie van Toelichting bij de Waterstaatswet (Kamerstukken II, 1895/96, 167, nr. 2)
vermeldt dat de gedoogplicht kan worden opgelegd in het kader van het aanleggen van waterstaatswerken ‘onverschillig of er eene aanvrage
voor eene onteigeningswet zal plaats hebben’. Dat
de Waterwet en de Belemmeringenwet Privaatrecht
een gedoogplicht kennen voor andere situaties,
betekent niet dat die wettelijke bepalingen gevolgen hebben voor de gedoogplicht van de Waterstaatswet.
(…)
Gedeputeerde staten betogen dat de rechtbank ten
onrechte hebben geconcludeerd dat er op
30 augustus 2011, het moment van het nemen van
het besluit, geen noodzaak bestond voor het opleggen van de gedoogplicht. Er is volgens gedeputeerde staten geen onherroepelijk planologisch
besluit vereist om een gedoogplicht op te kunnen
leggen zodat niet relevant is dat op 30 augustus
2011 sprake was van een bij voorlopige voorziening
geschorst inpassingsplan.
Gelet op de tekst van artikel 9 Waterstaatswet kan
de gedoogplicht worden opgelegd wanneer de
onderzoeken nodig worden geacht voor het maken
van ontwerpen voor het aanleggen van een waterstaatswerk. Volgens gedeputeerde staten zijn de
onderzoeken nodig om inzicht te verkrijgen in de
aanwezige archeologische waarden en bodemopbouw en is die informatie nodig voor het maken
van een definitief gedetailleerd wegontwerp voor
de Buitenring. De Afdeling ziet geen grond voor
het oordeel dat gedeputeerde staten de onderzoeken niet nodig hebben kunnen achten voor het
maken van een ontwerp voor de aanleg van een
waterstaatwerk. Er kan dan ook in beginsel een
gedoogplicht worden opgelegd. De rechtbank
heeft ten onrechte overwogen dat de status van het
planologisch besluit dat de aanleg van de Buitenring mogelijk moet maken, relevant is voor het
opleggen van de gedoogplicht.
Het rentmeesterskantoor betoogt dat geen
gedoogplicht kon worden opgelegd omdat al een
inpassingsplan was vastgesteld en daarom geen
onderzoeken meer nodig konden zijn voor dat
plan. Artikel 9 Waterstaatswet vereist dat de onderzoeken nodig zijn voor het maken van een ontwerp
voor de aanleg van de Buitenring en niet dat de
onderzoeken zijn vereist voor de vaststelling van
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een planologisch besluit. Het opleggen van de
gedoogplicht is niet afhankelijk van de status van
de planologische besluiten die de aanleg van een
waterstaatswerk mogelijk moeten maken.
Het betoog van het rentmeesterskantoor dat het
maken van een definitief gedetailleerd wegontwerp
niet kan worden begrepen als ‘het maken van ontwerpen’ in de zin van artikel 9 Waterstaatswet,
omdat dat wegontwerp betrekking heeft op de uitvoering van de aanleg van de Buitenring en niet op
het ontwerpen daarvan, faalt. Een dergelijke uitleg
volgt niet uit de tekst van artikel 9 Waterstaatswet.
De Afdeling concludeert dat gedeputeerde staten
in redelijkheid een in artikel 9 lid 1 Waterstaatswet
bedoelde gedoogplicht konden opleggen en handhaven bij het besluit van 30 augustus 2011.
(…)
N OOT
Waterstaatswerken
De uitspraak van de Afdeling ziet op artikel 9
Waterstaatwet. Dit artikel, wat voor zover mij
bekend niet veelvuldig wordt toegepast, biedt de
mogelijkheid een gedoogplicht op te leggen voor
het graven, opmeten en aanbrengen van tekens op
gronden van derden voor het maken van ontwerpen voor het aanleggen, onderhouden en verbeteren van waterstaatswerken. De term Waterstaatswerken in artikel 9 Waterstaatswet ziet zowel op
natte waterstaat als op droge waterstaat. Dus bijvoorbeeld op een dijk, maar ook op een weg, die
niet is gelegen op een dijk.
Provinciale weg, ook een gemeentelijke weg?
In deze uitspraak geeft de Afdeling een oordeel
over een gedoogplicht opgelegd voor een provinciale weg. De rechtbank heeft in de uitspraak van
27 augustus 2012 (AWB 11/1723, LJN: BX5861) overwogen dat de term ‘publiekrechtelijk lichaam’ in
artikel 9 niet alleen ziet op het rijk, maar ook op
een provincie. De rechtbank baseert dat op
artikel 12c Waterstaatswet waaruit volgens de
rechtbank blijkt dat waterstaatswerken in beheer
en onderhoud bij een provincie ook onder de werking van de Waterstaatswet vallen. Artikel 12c
spreekt van ‘waterstaatswerken in beheer of
onderhoud bij een provincie, een waterschap of
een gemeente’. Ik ga er vanuit dat nu artikel 12c
Waterstaatswet ook spreekt van een gemeente dat
de gedoogplicht in artikel 9 dus ook kan worden
opgelegd voor gemeentelijke wegen.
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Relatie met onteigening
Het opleggen van een gedoogplicht op grond van
artikel 9 Waterstaatswet is niet alleen mogelijk in
de situatie dat er geen onteigening zal volgen. Het
rentmeesterskantoor meent dat in het geval er een
onteigening zou volgen artikel 9 Waterstaatswet
niet mag worden toegepast. Hiertoe verwijst het
rentmeesterskantoor naar de artikel 5.24 Waterwet en de artikelen 1 en 11 Belemmeringenwet Privaatrecht. De Afdeling oordeelt dat in de
Waterstaatswet niet de beperking is opgenomen
dat de gedoogplicht van artikel 9 slechts kan worden opgelegd als niet op een later moment tot onteigening zal worden overgegaan. Uit artikel 5.24
Waterwet en de Belemmeringenwet daarentegen
blijkt wel zo’n beperking.
Artikel 5.24 Waterwet spreekt van de verplichting
om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk
zelf te gedogen en de daarmee verband houdende
werkzaamheden te gedogen, wanneer de belangen van het recht of onteigening. Artikel 5.24
Waterwet ziet op een geheel andere situatie dan
artikel 9 Waterstaatswet, namelijk op de aanleg of
wijziging van een werk zelf. Artikel 9 Waterstaatswet ziet ‘slechts’ op graven en meten nodig voor
het maken van ontwerpen van onder meer wegen.
Artikel 11 Belemmeringenwet Privaatrecht ziet wel
op graven en meten voor het maken van een plan
van een werk. Daarmee is dat artikel vergelijkbaar
met artikel 9 Waterstaatswet. De gehele Belemmeringenwet Privaatrecht echter beoogt –zoals blijkt
uit artikel 1 van die wet – het creëren van de
bevoegdheid tot het opleggen van een gedoogplicht voor openbare werken, in gevallen dat de
belangen van de rechthebbenden redelijkerwijs
onteigening niet vorderen. Dus ook hier geldt: of
de Belemmeringenwet Privaatwet of onteigening is
aan de orde. De Belemmeringenwet Privaatrecht
wordt (onder meer) gebruikt voor kabels en leidingen. Na de aanleg van de kabel of leiding kan de
eigenaar zijn gronden onder restricties (bijvoorbeeld diepte graven bij ondergrondse leidingen)
gebruiken. Onteigening is dan een te zwaar middel. (JT)
LJN-nr. BZ7773

B o u w, R ui m t e l i j ke o rd e n in g e n
Monumentenwet

Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet
Onteigeningsrecht
JG 13.0041
De Onteigeningswet (Ow) voorziet niet in de
mogelijkheid van onteigening van appartementsrechten. Het stelsel van de onteigeningswet is
gericht op het onteigenen van onroerende zaken.
Op deze zaken betrekking hebbende lasten en
rechten, waaronder appartementsrechten, komen
wegens de titelzuiverende werking van de onteigening te vervallen. Minnelijk overleg behoeft niet te
worden gevoerd met overige appartementseigenaren als de onderhandeling met één van de eigenaren is mislukt.
Hoge Raad, nr. 12/04254
29 maart 2013
Eisers tegen de Staat der Nederlanden
Ow, artt. 4, 17 en 59.
....................................................................
Bij Koninklijk Besluit van 29 augustus 2011
(nr. 11.002027) heeft de Kroon een achttal perceelsgedeelten met daarop flatgebouwen en bijbehorende garages alsmede de daarop betrekking
hebbende appartementsrechten ter onteigening
aangewezen. Dit, kort gezegd, voor de ondertunneling van de rijksweg A2 door het centrum van
Maastricht, mogelijk gemaakt in het Tracébesluit
‘A2 Passage’.
De Vereniging van Eigenaars is in voormeld KB
aangewezen als eigenaar van de betrokken percelen. De percelen zijn gesplitst in appartementsrechten. De eigenaren van de appartementsrechten
zijn gezamenlijk eigenaar van de onroerende zaken
betrokken bij de splitsing.
Op vordering van de Staat heeft de rechtbank
Maastricht (thans de rechtbank Limburg) op 18 juli
2012 (LJN: BX2038) de vervroegde onteigening uitgesproken van zowel de perceelsgedeelten als de
appartementsrechten zoals vermeld in het Koninklijk Besluit.
De centrale vraag bij de rechtbank en in cassatie bij
de Hoge Raad is de vraag of appartementsrechten
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