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Eigendomsbeheer ‘elke dag beter’ 

Deze notitie bevat een beleidskader voor het administratieve beheer 

van de waterschapseigendommen. Hiermee wordt de duidelijkheid 

vergroot hoe er gehandeld dient te worden met de producten en 

diensten die door het team Eigendomsbeheer zowel intern als extern 

worden geleverd. 
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1 Samenvatting 

 
Tot heden worden bij het uitvoeren van het eigendomsbeheer uitgangspunten en gedragsregels 
gehanteerd die hun grondslag vinden in diverse ambtelijke en bestuurlijke documenten die zijn opgesteld 
door of via tussenkomst van de afdeling Beleid en Plannen, afdeling Beheer Watersystemen, Primaire 
keringen en Mura en Beheer Waterzuivering. Soms wordt het eigendomsbeheer gevoerd op basis van 
inzichten zoals die in het verleden zijn ontstaan en voor sommige producten ontbreken 
beleidsuitgangspunten. 

 
Via het opstellen van een beleidskader voor eigendomsbeheer wordt de duidelijkheid vergroot wanneer 
het wel of niet nodig is dat er rechten moeten worden gevestigd en eigendommen moeten worden 
verkregen of afgestoten. Dit voorkomt onder andere: 
� belemmering van de uitvoering van de waterschapstaken (beheer en onderhoud); 
� extra kosten;  
� juridische procedures; 
� imagoschade. 
 
De noodzaak tot het opstellen van een compleet beleidskader is eind 2007 nog eens bevestigd via een 
door de stafafdeling Concerncontrol uitgevoerde quick-scan. Als uitvloeisel van die quick-scan is deze 
Notitie Eigendomsbeheer Wetterskip Fryslân opgesteld. In sommige gevallen betekent dit dat het 
beleidskader een weergave geeft van wat er in het verleden is besloten dan wel dat er voorstellen worden 
geformuleerd betreffende het vaststellen van een handelingskader. 

 
In het Algemeen deel van deze notitie worden er per taakonderdeel voorstellen geformuleerd over de 
noodzaak tot het wel dan niet behouden van de eigendom dan wel tot het verkrijgen van de eigendom. 
Daarnaast wordt voor sommige gevallen voorgesteld dat kan worden volstaan met de wettelijke 
bevoegdheden die het waterschap al heeft. 

 
In het Bijzonder deel van deze notitie worden voorstellen gedaan over het te voeren prijsbeleid bij 
grondtransacties, het omgaan met het verlenen van zakelijke rechten als opstal en erfpacht en het streven 
daarbij naar marktconform handelen maar ook over het mogelijk afkopen van opstalrechten en 
erfpachtrechten en het omzetten daarvan in eigendomsrechten voor de burger op de secundaire 
waterkeringen alsmede bij overige gronden die geen waterstaatkundige functie meer vervullen.  
 
Daarnaast worden voorstellen gedaan met betrekking tot dienst- en huurwoningen om deze naar gelang 
de aanwezigheid van bepaalde factoren te verhuren, verkopen of te slopen. Verder wordt ingegaan op 
verhuur van jacht- en visrecht waarbij de vraag aan de orde komt of het administratieve beheer van de 
vele huurovereenkomsten ook doelmatiger kan door het jachtgenot bij overkoepelende branche 
organisaties onder te brengen. 
 
Voor een helder en duidelijk prijsbeleid voor de burger en het waterschap, wordt tevens aandacht besteed 
aan de noodzaak van de totstandbrenging van een tarievenlijst op het gebied van eigendomsbeheer. 
Hieruit kan worden afgeleid wat de kosten zijn van een te leveren product of dienst. De tarieven kunnen 
vervolgens jaarlijks collectief met bestuurlijke goedkeuring worden bijgesteld aan de hand van 
verschillende prijsverhogingen en indexen.  
 
Ook is er aandacht in de notitie voor verbetering van interne samenwerking tussen de medewerkers van 
eigendomsbeheer met medewerkers van andere afdelingen en wordt in de notitie ingegaan op de rol die 
Wetterskip Fryslân speelt op het gebied van eigendomsbeheer bij allerlei belangrijke evenementen in de 
provincie. 
 

Voorts wordt de noodzaak bepleit om op te treden tegen onrechtmatig grondgebruik. Op basis van een al 

lopende gebiedsinventarisatie en een nog te maken stappenplan kan onrechtmatig gebruik worden 

voorkomen dan wel ongedaan worden gemaakt. 
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Na vaststelling van deze notitie worden de procesbeschrijvingen bijgesteld en een handboek 
samengesteld die de basis vormen voor de uitvoering van dit beleidskader. Tussentijdse wijzigingen van 
de notitie als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk. 
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2 Inleiding 

 
In het delegatiebesluit van Wetterskip Fryslân zijn op het gebied van eigendomsbeheer door het 
algemeen bestuur de navolgende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur overgedragen: 
� het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren van roerende en onroerende zaken, vermogensrechten en 

persoonlijke rechten voor zover dat strekt om uitvoering te geven aan besluiten van het algemeen 
bestuur; 

� alle andere gevallen dan de onder 1 genoemde, voor zover daarbij niet een bedrag of een waarde is 
betrokken van meer dan € 75.000. 

 
Deze genoemde bevoegdheden zijn door het dagelijks bestuur via het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging overgedragen aan de secretaris-directeur. 

 
Het team Eigendomsbeheer is ondersteunend aan de door andere afdelingen uit te voeren taken te weten 
het watersysteembeheer, zuiveringbeheer en beheer primaire keringen en belast met taken op het gebied 
van het administratieve beheer van de eigendommen van het waterschap. Eigendomsbeheer omvat de 
aan- en verkoop en ruiling van gronden, het afsluiten en beheren van diverse overeenkomsten met 
betrekking tot o.a. verhuur van jachtgenot, visrechten, opstallen, ligplaatsen, verhuur en verpachting van 
gronden en het vestigen van zakelijke rechten zoals opstal en erfpacht.  
 

De uitgangspunten en gedragsregels die gehanteerd worden bij het tot nu toe gevoerde 

eigendomsbeheer vinden de grondslag in diverse bestuurlijk vastgestelde beleidsdocumenten. Echter, het 

is gebleken dat niet aan alle producten en diensten die eigendomsbeheer levert een vastgesteld beleid 

ten grondslag ligt. In die gevallen wordt het eigendomsbeheer gevoerd op basis van inzichten zoals die in 

het verleden zijn ontstaan.  
 
Via het opstellen van een compleet beleidskader voor eigendomsbeheer wordt de duidelijkheid vergroot 
wanneer het wel dan niet nodig is dat er rechten moeten worden gevestigd en eigendommen moeten 
worden verkregen of afgestoten. Dit voorkomt onder andere: 
� belemmering van de uitvoering van de waterschapstaken (beheer en onderhoud); 
� extra kosten;  
� juridische procedures; 
� imagoschade. 
 
Via het opstellen van deze notitie wordt de totstandbrenging van één beleidskader beoogd voor het te 
voeren eigendomsbeheer bij Wetterskip Fryslân. In een aantal gevallen betekent dit dat de inhoud van de 
notitie een weergave is van al bestaand beleid die zoals eerder gezegd zijn grondslag vindt in bestaande 
bestuurlijke documenten dan wel gebaseerd is op een weergave van krachtens gewoonterecht gevormde 
inzichten. Daarnaast wordt er op basis van deze notitie ook nieuw beleid tot stand gebracht. De 
beleidsuitgangspunten zoals verwoord in deze notitie vormen het bepalende kader voor het bij Wetterskip 
Fryslân uit te voeren eigendomsbeheer in de breedste zin van het woord (o.a. verkoop/aankoop grond, 
erfpacht, recht van opstal, pacht en, verhuur).  
 
In het verlengde van dit beleidskader wordt een procesbeschrijving (handboek) opgesteld voor de 
medewerkers die dan uitvoering geven aan de inhoud van dit beleidskader. 
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3 Leeswijzer 

 
Deze notitie is onderverdeeld in een Algemeen deel, een Bijzonder deel en Bijlagen. In het Algemeen deel 
van de notitie wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het  beleid 
inzake eigendomsbeheer. In het Bijzonder deel wordt op detailniveau ingegaan op allerlei aspecten van 
eigendomsbeheer. Daar waar mogelijk is wordt voorzien in een opsomming van de belangrijkste 
kerngegevens, overwegingen en een advies met de uitvoeringsconsequenties. 

 
Daar waar in de tekst wordt gesproken over hoofd- en schouwwateren, primaire- en secundaire keringen, 
boezem- en polderkaden, wordt bedoeld dat deze binnen het beheersgebied van Wetterskip Fryslân 
liggen.  
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Algemeen deel  

4 Eigendom meest omvattende recht: afblijven of niet? 

 
Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat ons wettelijk stelsel kent. Het is aan de eigenaar te 
bepalen op welke wijze hij gebruik van zijn zaak maakt. Derden mogen in beginsel de eigenaar niet storen 
in zijn genot van zijn zaak. Ook hebben derden zich te onthouden van een rechtstreekse bemoeienis met 
de eigendom. De vrijheid van de eigenaar om te doen met zijn zaak wat hij wil, is niet onbeperkt. Het 
Burgerlijk Wetboek kent enkele beperkingen op het eigendomsrecht. Voor het waterschap, in zijn 
hoedanigheid van overheid, zijn de beperkingen zoals omschreven onder paragraaf 4.1. Wettelijke Kader 
van belang. 
 
Wettelijk kader 
Wettelijke voorschriften kunnen de eigenaar in zijn gebruiksmogelijkheden beperken. Het waterschap kan 
beperkingen opleggen vanuit bijvoorbeeld de Waterschapswet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
en de Wet op de waterhuishouding. Maar ook voorschriften (bv. verbodsbepalingen) uit de Keur kunnen 
de eigenaar beperken in de gebruiksmogelijkheden. Deze beperkingen kunnen heel ver gaan. 
Bijvoorbeeld van het afdwingen van medewerking te verlenen aan het verbeteren van kaden of 
waterlopen tot aan het verbod van lozen van bepaalde stoffen op het oppervlaktewater. Op grond van de 
Onteigeningswet kan het waterschap gronden onteigenen.  

 
Huidig beleid 
Het huidige beleid is er opgericht dat voor de taakuitoefening (bijvoorbeeld oever- en 
kadewerkzaamheden) geen verwerving van gronden plaatsvindt. Hoewel dit doorgaans voor de uitvoering 
geen belemmering is, kan het voorkomen dat het niet in eigendom hebben van gronden de uitvoering van 
werkzaamheden door het waterschap wel degelijk kan belemmeren, zo is uit de praktijk gebleken. De 
belemmering kan dan gevolgen hebben voor de continuïteit van de werkzaamheden, het niet tijdig 
voldoen aan de wettelijke eisen, de beschikbare capaciteit van menskracht en onvoorzienbare kosten die 
gemaakt moeten worden.  

 
Gebruik privaatrecht of publiekrecht 
Indien het waterschap voor zijn taakuitoefening de gebruiksmogelijkheden van de eigenaar van gronden 
moet beperken, zou het uitgangspunt kunnen zijn dat de betreffende gronden worden aangekocht. 
Immers het waterschap is op deze wijze de voormalige eigenaar dan niet meer tot last waardoor de 
taakuitoefening ongestoord kan worden uitgevoerd. De taakuitoefening wordt alsdan via privaatrechtelijke 
weg geregeld. Een kanttekening bij deze wijze van handelen en die zeker van invloed is, is dat gronden 
schaars en duur zijn. Voor de taakuitoefening betekent dit een aanzienlijke financieringsbehoefte. 
 
Wanneer er een situatie ontstaat dat de huidige eigenaar om wat voor reden dan ook niet wil verkopen 
kan het waterschap een beroep doen op zijn wettelijke bevoegdheden om de gebruiksmogelijkheden van 
de eigenaar te beperken; bijvoorbeeld het tijdelijk niet kunnen gebruiken van (gedeelten) van de gronden. 
Het is daarom niet persé noodzakelijk dat gronden door het waterschap in eigendom worden verkregen 
voor de taakuitoefening. Een kanttekening hierbij is wel dat de eigenaren die door het waterschap via het 
publiekrecht worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden in bezwaar en beroep kunnen gaan wat 
vertragend kan werken. Bovendien kunnen eigenaren een beroep doen op de 
Nadeelcompensatieregeling als zij schade ondervinden van het rechtmatig handelen van het waterschap.  

 
 

Kerngegevens eigendom gronden   

  

Gronden in eigendom van het waterschap ruim 6532 ha. 
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Overwegingen: 
Uitgangspunt dient te zijn dat, indien het waterschap voor zijn taakuitoefening de gebruiksmogelijkheden 
van eigenaren, zakelijk en persoonlijk gerechtigden van een perceel dient te beperken, dit in principe altijd 
dient te geschieden via de mogelijkheden die de wet daarvoor biedt.  De inzet van privaatrecht dient 
alleen te geschieden als de verwachting bestaat dat het gebruik van publiekrechtrechtelijke instrumenten 
ondoelmatig is en niet tot de voor het waterschap beste oplossing leidt en de publiekrechtelijke weg niet 
op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist.  
In dit verband moet worden opgemerkt dat het wettelijk gedoogkader voor het verrichten van allerlei 
werkzaamheden door het waterschap via de komst van de Waterwet verder wordt versterkt. Dit betekent 
dat met de inzet van privaatrechtelijke instrumenten terughoudend dient te worden omgegaan. In het 
geval van beheer en onderhoud kan dan ook veelal worden volstaan met de inzet van publiekechtelijke 
instrumenten terwijl bij aanleg en verbetering van waterstaatwerken in mogelijke aanwezige 
problematische eigendomssituaties kan worden besloten tot de inzet van privaatrechtelijke instrumenten. 

 
Advies: 
Bij taakuitoefening op gronden die niet in eigendom zijn: 

a. In eerste instantie gebruik te maken van publiekrechtelijke instrumenten; 
b. Privaatrechtelijke instrumenten inzetten als daarmee de continuïteit van de werkzaamheden wordt 

bevorderd; 
c. Het onder b genoemde mag niet plaatsvinden als de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare 

wijze wordt doorkruist. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Bij het gebruik van publiekrecht heeft de ingeland (belanghebbende) de mogelijkheid bezwaar en 

beroep in te dienen tegen de besluiten van het bestuursorgaan; 
� Bezwaar en beroepsprocedures kunnen vertragend werken t.a.v. de uitvoering van werkzaamheden. 
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5 Taakuitvoering waterkeringen en boezemkaden 

 
Waterkeringen en boezemkaden hebben van oudsher altijd gediend ter uitvoering van één van de 
primaire taken van het waterschap: ‘het droog houden van de voeten van ingelanden’. De wetgever heeft 
het waterschap dan ook met verscheidene publiekrechtelijke middelen uitgerust om zodoende in staat te 
zijn deze functie onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen. Zo kunnen ongewenste activiteiten 
op waterkeringen bijvoorbeeld op basis van de Keur worden bestreden. 
 
Uit het voorgaande zou de conclusie kunnen worden getrokken dat aanvullende privaatrechtelijke 
middelen, zoals het verkrijgen van eigendomsrecht, niet noodzakelijk zijn voor een goede taakuitvoering. 
Toch kan het eigendom een belangrijke ondersteunende rol spelen voor aanleg, verbetering of versterken 
en ongehinderd beheer van de waterkeringen.  
 

Primaire keringen  

Bij primaire keringen hebben we te maken met zogenaamde kernzones en binnen- en buiten 
beschermingszones (zie bijlage 4). Het beleid is dat voor de kernzone en binnenbeschermingszones van 
de primaire keringen geldt dat volledig eigendom wordt nagestreefd. Dit gezien de primaire veiligheidstaak 
van deze keringen en omdat eigendom de meeste garantie biedt om het gewenst noodzakelijke beheer, 
ten behoeve van het in stand houden van het waterkerende vermogen, uit te voeren. In enkele bijzondere 
gevallen (kade Harlingen) wordt het onderhoud van de primaire kering niet door het waterschap 
uitgevoerd.  
 

 
 
Voor het in eigendom verkrijgen van de delen primaire kering die nog niet in eigendom zijn, wordt jaarlijks 
een budget gereserveerd. Als de gelegenheid zich voordoet worden gronden hiervoor aangekocht, echter 
actieve grondverwering vindt niet plaats. In de zuidwesthoek van de provincie bevinden zich nog delen 
primaire kering die in eigendom zijn van particulieren. De delen die in eigendom zijn van andere 
overheden zijn gelegen tussen Harlingen en Lemmer.  
 
Aankoop van gronden van particulieren zal lastig zijn omdat in de meeste gevallen agrariërs eigenaar zijn. 
Om aankoop te realiseren zal een relatief hoge prijs per hectare moet worden geboden of als alternatief 
ruiling van gronden kunnen worden aangeboden die zeker niet verder van het bedrijf af liggen dan de 
huidige percelen op de primaire kering.  
 
In 2010 zal de overdracht door Rijkswaterstaat van de primaire keringen (dijken en duinen) op de 
Waddeneilanden zijn afgerond. Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor het in stand houden van de 
basiskustlijn. 
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Kerngegevens eigendom delen primaire kering derden  

Particulieren (18) ruim 41 ha. 

Andere overheden (7) ruim 15 ha. 

 
Overwegingen: 
 
Het nastreven van volledig eigendom van kern- en binnenbeschermingszones van de primaire keringen 
biedt het beste uitgangspunt voor het uitoefenen van de primaire veiligheidstaak en de meeste garanties 
voor het gewenste noodzakelijk beheer. 
 
Advies: 
1. Te bevestigen dat in overeenstemming met het thans gevoerde beleid de volledige eigendom van 

kern- en binnenbeschermingszones van de primaire keringen wordt nagestreefd. 
2. Actief aankoopbeleid te voeren ten aanzien van het in eigendom verkrijgen van delen  primaire kering 

die nu in eigendom zijn bij particulieren.  
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Inzet grondaankoper en administratieve ondersteuning. 
� Grondprijs (agrarische waarde), sterk afhankelijk van situatie maar zal zeker boven het gemiddelde 

liggen. 
� Notariële kosten en kosten inschrijving openbare registers.  
  

Regionale keringen 

Op delen van de secundaire keringen thans regionale keringen (exclusief boezemkaden) geheten heeft 
het waterschap rechten aan derden zijn verleend zoals het recht van opstal of erfpacht. 

 
De tot nu toe gevoerde gedragslijn is dat de bestaande eigendommen van het waterschap op deze 
regionale keringen niet worden verkocht omdat beleidsvorming wordt afgewacht ten aanzien van de 
functiewijziging van deze oude waterkeringen. Weliswaar is het waterschap nog altijd (bloot) eigenaar van 
de grond maar er zijn rechten verleend, zoals recht van opstal en erfpacht, aan eigenaren van woningen 
en andere opstallen. Deze rechten geven de opstalhouder en erfpachter een positie die nagenoeg even 
sterk is als die van een eigenaar. Ook het feit dat het recht van opstal en erfpacht (veelal) van tijdelijke 
aard is doet niets af aan de positie van de opstalhouder en erfpachter. Ook bij het niet verlengen van een 
recht dient de opstalhouder en erfpachter namelijk schadeloos te worden gesteld, wat doorgaans 
neerkomt op een vergoeding van de opstallen. Daarnaast zijn de rechten op deze oude waterkeringen op 
verschillende momenten uitgegeven waardoor het waterschap nimmer meer gelijktijdig de vrije 
beschikking over de gehele waterkering kan verkrijgen. 

 
 

Regionale kering Oudebildtdijk 
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Het eigendom van het waterschap heeft feitelijk iedere kracht en sturing voor het beheer van en het 
desgewenst snel optreden door het waterschap verloren. Het waterschap kan echter terugvallen op de 
reeds eerder genoemde publiekrechtelijke middelen (Waterschapswet, Keur, etc.) om dit beheer wel uit te 
voeren. Op de percelen waar géén opstallen (bebouwing) staan is het wenselijk dat deze percelen in 
eigendom blijven van het waterschap. Voor de volledigheid moet hier worden vermeld dat niet alle 
gedeelten van de secundaire keringen in eigendom zijn bij het waterschap. 
 

Kerngegevens overeenkomsten opstal/erfpacht  

Administratief beheer opstal/erfpachtcontracten (kengetallen september 2008) ca. 300 

 
Overwegingen: 
Beleidsvorming rondom mogelijke functiewijziging van deze regionale keringen is nog niet afgerond. 
Zolang de genoemde beleidsvorming niet is afgerond wordt de bestaande praktijk voorgezet wat betekend 
dat op verzoek van derden door het waterschap medewerking wordt verleend aan het vestigen van 
zakelijke rechten op deze regionale keringen  
 
Advies: 
De bestaande praktijk van het vestigen van zakelijke rechten voort te zetten zolang er nog geen 
duidelijkheid is over de uitkomsten van de in voorbereiding zijnde beleidsvorming rondom de functie van 
de regionale keringen en de eventuele afstoting daarvan.  
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Geen. 

Boezemkaden 

De bestaande waterkeringen langs de Friese boezem zijn overwegend niet in eigendom bij het 
waterschap. In het kader van het kade- en oeverproject zal circa 1600 km kaden worden aangelegd of 
verbeterd. Het ontbreekt tot nu toe aan een voldoende wettelijk instrumentarium om eigenaren of 
gerechtigden te verplichten om medewerking te verlenen aan kade- en oeververbetering. Indien gronden 
voor aanleg, verbetering of versterking permanent in gebruik moeten worden genomen, wordt thans een 
gebruiksovereenkomst gesloten voor dat deel van de grond dat door de werkzaamheden op de kade door 
de betreffende grondeigenaar niet langer kan worden gebruikt. Op grond van de 
nadeelcompensatieverordening van het waterschap wordt verder een gewassenschadevergoeding 
toegekend voor de schade als gevolg van tijdelijk gebruik van de kade. Grondtransacties en de daarmede 
gepaard gaande prijsvorming vinden plaats volgens het proces zoals beschreven in de “Richtlijnen 
projecten oever- en kaden”

1
.  

 
Eigendomsverwerving van gronden voor de werkzaamheden voor kade- en oeververbetering wordt zoals 
verwoord in de “Beheersvisie oevers en kaden”

2
, niet nagestreefd. 

 
Overwegingen: 
Conform het hier eerder genoemde beleid geen eigendomsverwerving van gronden nastreven.  
 
Advies: 
Te bevestigen dat conform het vigerende beleid voor werkzaamheden aan de boezemkaden geen 
eigendomsverwerving van gronden wordt nagestreefd.  
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Geen. 

                                                
1
 Vastgesteld DB 24 mei 2005 (agendapunt 24) 

2
 Paadwizer projecten A-5 (1) Beheersvisie Oevers en Kaden 

Kerngegevens boezemwaterkering   

Boezemwaterkering  3.185 km 
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6 Zorg voor het kwantitatief oppervlaktewaterbeheer 

Hoofdwateren  

Via gelegenheidsaankopen of ruiling worden tot nu toe deze gronden verworven; er vindt geen actieve 
verwerving plaats. Daar waar een “ontbrekend” gedeelte van een hoofdwater in het buitengebied kan 
worden verworven, waardoor de gehele watergang in eigendom komt bij het waterschap, zal dit worden 
overwogen. Wel wordt bij verbreding van de hoofdwatergangen altijd gestreefd naar de verwerving in 
eigendom van de daarvoor benodigde gronden. 
 
Het in eigendom hebben van de hoofdwateren is voor de taakuitoefening van het waterschap niet persé 
noodzakelijk omdat de Keur voldoende mogelijkheid bied om het onderhoud te kunnen uitvoeren. 

 
Kerngegevens hoofdwatergangen   

In onderhoud bij Wetterskip Fryslân en overgrote deel in eigendom ca. 6.200 km 

 
Overwegingen: 
Indien er sprake is van een situatie dat bij een gelegenheidsaankoop of bij ruiling een gehele watergang in 
eigendom kan worden verkregen of in geval van verbreding van een hoofdwatergang, een problematische 
eigendomsituatie, dan wel anderszins het waterhuishoudkundige belang daarbij is gebaat, kan 
eigendomsverkrijging worden overwogen.  
 
Advies: 
1. Te besluiten tot behoud van eigendom van het bestaande areaal hoofdwateren in buitengebied. 
2. Te besluiten tot eigendomsverkrijging van hoofdwateren indien sprake is van een situatie dat bij een 

gelegenheidsaankoop of bij ruiling een gehele watergang in eigendom kan worden verkregen of in 
geval van verbreding van een hoofdwatergang, een problematische eigendomsituatie, dan wel 
anderszins het waterhuishoudkundige belang daarbij is gebaat 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Inzet grondaankoper en administratieve ondersteuning; 
� Grondprijs ‘water’; 
� Notariële kosten en kosten inschrijving openbare registers.  

 

Schouwwateren en overige wateren 

Schouwwateren en overige wateren betreffen het stelsel van waterlopen dat op perceelsniveau van 
belang is voor de aan- en afvoer en berging van water. Deze wateren zijn in eigendom bij derden, veelal 
de eigenaren van de aangrenzende percelen. Op grond van de Keur zijn de eigenaren van de 
aanliggende percelen verantwoordelijk voor het onderhoud van deze wateren, waarbij de jaarlijkse 
schouw als het belangrijkste inspectiemiddel fungeert.  
 

Kerngegevens diverse waterlopen  

Binnen het beheersgebied van Wetterskip Fryslân globaal 33.000 km 

 
Overwegingen: 
Het is niet noodzakelijk dat schouwwateren in eigendom worden verkregen.  

 
Advies: 
Schouwwateren niet in eigendom verkrijgen.  

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Geen. 
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Schouwpaden en onderhoudsroute  

Schouwpaden zijn paden langs hoofdwateren ten behoeve van het vervoer van materieel en het beheer 
en onderhoud van deze hoofdwateren. Het gaat binnen het beheersgebied om ca. 100 km. schouwpaden 
met een gemiddelde breedte van 3 meter die in eigendom zijn bij het waterschap. 
 
De praktijk wijst uit dat het werken met de bestaande onderhoudsroute waarbij de schouwpaden al dan 
niet in eigendom zijn bij het bij het water algemeen goed verloopt.  
 
Voor het behouden, verkrijgen of afstoten van schouwpaden is geen beleid geformuleerd. Denkbaar is dat 
deze schouwpaden dan wel een deel daarvan, te zijner tijd worden benut voor het realiseren van een 
aantal doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water (afgraven, berging, flauwe oevers etc. en/of inzetten ten 
behoeve van de Ruilverkaveling). 
 

Kerngegevens schouwpaden  

In eigendom van Wetterskip Fryslân (gebied voormalig Wetterskip De Waadkant) ca. 100 km 

 
Overwegingen: 
Bestaande schouwpaden, die in eigendom zijn van het waterschap, vooreerst niet afstoten en het 
eigendom bestaande areaal schouwpaden niet verder uitbreiden.  
 
Advies: 
De eigendomsituatie van het areaal schouwpaden handhaven. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Geen. 
 
 

Retentiepolders en Waterbergingsgebieden 

Het streven is erop gericht om de waterbergings- en retentiefunctie te laten vastleggen in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen waardoor er extra zekerheid ontstaat voor het in stand houden ervan. 
Voor de realisatie van waterbergings- en retentiegebieden wordt er voor gekozen de daarvoor benodigde 
gronden niet in eigendom te verwerven. In geval de percelen die voor waterberging en retentie van water 
zijn aangewezen daadwerkelijk worden ingezet, wordt gekozen voor het vergoeden van schade. De 
termen waterbergingsgebied en retentiepolder worden op het moment van het schrijven van deze notitie 
in Fryslân niet op eenduidige wijze gebruikt. Met het oog op de inwerkingtreding van de Waterwet zullen 
hierover nadere voorstellen worden gedaan. 
 
Overwegingen: 
De aanstaande Waterwet biedt een wettelijk gedoogkader voor het inrichten van waterbergingsgebieden. 
  
Advies: 
In overeenstemming met het bestaande beleid geen gronden in eigendom te verkrijgen voor de realisatie 
van retentiepolders en waterbergingsgebieden. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Geen. 
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Stedelijk water 

Uit de vierde Nota Waterhuishouding volgt dat het  waterschap is aangewezen als eerst verantwoordelijke 
voor het onderhoud en beheer van het stedelijk water. Door het waterschap is daarom de lijn uitgezet om 
al het stedelijk water, dat van belang is voor het watersysteem, van de gemeenten in beheer en 
onderhoud over te nemen. Het  waterschap zal deze lijn ook doorzetten, zowel voor wat betreft het 
bestaande stedelijke gebied als voor het stedelijk gebied in ontwikkeling. In geval van vaarwegen zal in 
overleg met de vaarwegbeheerder bepaald worden wat de gewenste eigendomsverhouding is. Ook de 
binnen het stelsel van hoofdwatergangen liggende kunstwerken, voor zover niet deel uitmakend van 
weglichamen, dienen in eigendom te zijn bij het waterschap.  
 

 
 
Voor peilregulerende werken, zoals stuwen, regelbare debietbegrenzers en gemalen, geldt eveneens dat 
het met het oog op de bediening daarvan noodzakelijk is dat het waterschap eigenaar is. In verband met 
de beheersbaarheid en het gezamenlijk belang van waterhuishoudkundige werken is het ongewenst dat 
particulieren hiervan eigenaar zijn. De overdracht van eigendom van de hoofdwatergangen en 
kunstwerken geschiedt om niet. Overdrachtskosten en kadastrale kosten komen, ieder voor de helft, voor 
rekening van de gemeente en het waterschap

3
. Voor de waterbeheersing is het niet strikt noodzakelijk 

hoofdwatergangen in eigendom te hebben. Bij de overdracht wordt beoordeeld in hoeverre overdracht van 
het eigendom wenselijk is

4
. 

 
Overwegingen: 
De vierde Nota Waterhuishouding en het Waterbeheerplan dienen als uitgangspunt voor het overnemen 
van het beheer en onderhoud van stedelijk water. 
 
Advies: 
Overeenkomstig het bestaande beleid niet over te gaan tot actieve verwerving van stedelijk water. Op 
basis van het bestaande beleid wel overgaan tot actieve verwerving van binnen hoofdwatergangen 
gelegen kunstwerken. Eveneens dienen peilregulerende werken zoals stuwen, regelbare 
debietbegrenzers en gemalen in eigendom te komen van het waterschap. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Op dit moment is niet inzichtelijk om hoeveel kunstwerken het gaat waardoor de uitvoeringsconsequenties 
ook niet inzichtelijk zijn.  

                                                
3
 Bijlage D.5 van IWBP 

4
 Bijlage D.4 van IWBP 
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7 Zorg kwalitatief oppervlaktewaterbeheer 

 
Bij deze taak is het nodig een onderscheid te maken tussen de oppervlaktewateren waarover de zorg van 
het waterschap voor de waterkwaliteit zich uitstrekt en de objecten waar het waterschap zich van bedient 
om het water een goede kwaliteit te geven.  

Oppervlaktewateren 

Het waterschap heeft in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot taak het bestrijden 
en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren. Voor het waarmaken van deze 
inspanningsverplichting maakt het niet uit of het waterschap deze wateren nu wel of niet in eigendom 
heeft. Het verwerven van de eigendom van oppervlaktewateren is een vrijwel onbetaalbare 
aangelegenheid en brengt onvermoede risico’s met zich mee. 

Zuiveringsobjecten 

Voor de objecten waar het waterschap zich van bedient om zijn inspanningsverplichting waar te maken – 
het transport en de behandeling van afvalwater– ligt het duidelijk anders. Hier staat het verwerven van de 
ondergrond van de objecten van de eigendom voorop. Ten aanzien van het transport, de persleidingen, is 
het uitgangspunt dat voor gedeelten van percelen waarin deze persleidingen zijn gelegen een zakelijk 
recht wordt gevestigd in de vorm van een beperkt recht van opstal. Hierbij moet vermeld worden dat voor 
persleidingen aanwezig in percelen die eigendom zijn van andere overheden veelal geen zakelijk recht is 
gevestigd, maar dat deze op basis van een vergunning of met toezegging van geen bezwaar in de 
onderhavige percelen zijn aangelegd.  
 
Deze laatste situatie leidt er toe dat bij realisering van bouwprojecten en infrastructurele werken bij 
intrekking van de vergunning door de gemeente, dan wel de verleende toestemming de persleiding veelal 
geheel op kosten van het waterschap moet worden omgelegd. Het vestigen van een recht van opstal voor 
de persleiding en het in het verlengde daarvan opnemen van de leiding in het gemeentelijk 
bestemmingsplan leidt tot een versterking van de rechten van het waterschap en een vergroting van de 
kans op vergoeding van de kosten wegens een eventuele omlegging van de persleiding. 

 
Kerngegevens objecten waterzuivering  

Rioolwaterzuiveringsinstallaties  29 

Rioolpersgemalen  275 

Persleiding ca. 800 km 

 
 
Zeker stellen eigendom of rechten 
In hoofdstuk 1 van deze notitie is gemeld dat in december 2007 een Quick-scan plaatsgevonden heeft 
van de werkzaamheden van het team Eigendomsbeheer van de afdeling Bedrijfsvoering. Naar aanleiding 
van die rapportage is een actieplan opgesteld waarin ook de inventarisatie van de eigendomssituatie van 
de rwzi’s, rioolpersgemalen en persleidingen opgenomen. Bij deze inventarisatie was ook het doel een 
beeld te krijgen of de belangen van het waterschap voldoende zijn gewaarborgd via het in eigendom 
hebben van de ondergrond van de genoemde objecten of het gevestigd hebben van een zakelijk recht als 
het gronden van derden betreft.  
 
Voor het vestigen van rechten, maar ook voor het tijdelijke gebruik van gronden van derden ten behoeve 
van werkzaamheden aan persleidingen, wordt de tarieflijst LTO/GASUNIE gehanteerd voor het berekenen 
van de vergoedingen aan deze derden.  
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Uitkomsten inventarisatie 
 
Alle percelen in relatie met een object zijn gecontroleerd op eigendom of het gevestigd hebben van een 

zakelijk recht. Van de inventarisatie is een verdeling gemaakt in categorieën. 
 
Categorie Rwzi’s 

(29) 
Rioolgemalen 
(275) 

Persleidingen/
perceel (7808)* 

1. Ondergrond is eigendom van het waterschap of er is zakelijk     
    recht gevestigd (geen risico) 

29  167 3503 

2. Ondergrond is eigendom van andere overheid  88 2273 
3. Ondergrond is eigendom van natuurorganisaties    82 

4. Ondergrond is eigendom van particulieren  20 1760 
5. Ondergrond ligt in ruilverkavelinggebied   190 
 
*Zie bijlage 1 Gedetailleerde inventarisatie persleidingen (situatie voorjaar 2008) 

 
Bereikbaarheid van de rioolgemalen geschied doorgaans via de openbare weg.  
 
Knelpunten 
Door de jaren heen zijn op plaatsen opstallen (gebouwen, fietspaden etc.) over delen persleiding 
geplaatst en gelegd of staan er inmiddels zware bomen boven of er liggen delen persleiding inmiddels 
door siertuinen van particulieren. Als één van de oorzaken kan worden aangewezen dat bij de transacties 
het zakelijk recht in akten niet mee overgenomen is en/of dat onvoldoende rekening is gehouden met 
feitelijke uitvoering van de bepalingen in de akte.  
 
Ter zake zullen op termijn door de vakafdeling nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan. 
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8 Zorg vaarwegenbeheer 

 
Provinciale Staten van Groningen en Fryslân hebben bij reglement Wetterskip Fryslân voor een aantal 
vaarwegen, gelegen in de provincie Groningen, aangewezen tot bevoegd gezag dat belast is met het 
vaarwegbeheer van het Zijldiep, het Visvlieterdiep en de Doezumertocht. Het betreft hier een deel van het 
zogenaamde Westerkwartier dat tot het beheersgebied behoort van Wetterskip Fryslân. De vaarwegen 
gelegen binnen het beheersgebied van de provincie Fryslân heeft het waterschap niet in beheer.  
 
Onder genoemd vaarwegbeheer wordt verstaan het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van 
het scheepvaartverkeer; het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de 
bruikbaarheid daarvan. Ook het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de 
waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen valt onder 
dit beheer.  
 

Kerngegevens vaarwegen   

Alleen gedeelte Groninger Westerkwartier (Friesland géén) ca. 25 km 

 
Overwegingen: 
Het hebben van de eigendom van de vaarwegen is voor het beheer en onderhoud niet noodzakelijk en 
dus niet wenselijk. 
 
Advies: 
Geen eigendomsverkrijging bewerkstelligen van vaarwegen. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Geen. 
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9 Overige gronden 

 
Het waterschap heeft her en der verspreid in de provincie Fryslân gronden in eigendom die nu geen rol 
spelen bij de taakuitoefening van het waterschap. Dit is ontstaan vanuit historisch perspectief. Deze 
gronden kunnen worden ingezet in onderhandelingen met andere overheden, particulieren of bedrijven als 
het waterschap daarbij belang heeft. De vakafdeling Beleid en Plannen gaat beleid ontwikkelen welke 
gronden in de toekomst wel of niet voor het waterschap van strategisch belang kunnen zijn.  

 
Het waterschap als overheid is bij zijn privaatechtelijk handelen gebonden aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Voor het verkoopproces is vooral het gelijkheidsbeginsel van belang. Dit betekent 
dat het waterschap niet zonder meer vrij staat om een zaak onderhands te verkopen aan willekeurige 
derden. Hierin schuilt een duidelijke beperking van handelen. 
 
Verkoopproces 
In verband met de controleerbaarheid van de overheid dient het verkoopproces transparant te zijn. De 
lijnen waarlangs het verkoopproces verloopt moeten voor derden zichtbaar zijn. Dit vraagt om een 
objectieve benadering. In dit verband is een taxatie door een externe deskundige altijd een verplicht 
onderdeel van het verkoopproces bij het waterschap. 
 
De verkoop bij openbare inschrijving geniet de voorkeur. Dit is meest gerede methode om een ieder 
gelijke kansen te geven. Een ruime bekendmaking van de verkoop door middel van advertenties in de 
media is van wezenlijk belang voor deze verkoopmethode. Voordat tot openbare inschrijving wordt 
overgegaan wordt door twee afzonderlijke taxateurs een taxatie verricht. De taxatie met de hoogste 
uitkomst is leidend. 
 
Verkoop via een makelaar dan wel de grondaankoper vindt plaats indien verkoop bij openbare inschrijving 
zich niet leent voor de betreffende onroerende zaak. Te denken valt hierbij aan zaken die incourant zijn en 
na verkoop een ingrijpende herontwikkeling behoeven.  
 
Ook indien een openbare inschrijving geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, wordt de zaak in 
handen van de makelaar dan wel de grondaankoper gegeven. De makelaar dan wel de grondaankoper 
dient op een voor hem geëigende manier bekendheid aan de verkoop te geven. Uitgangspunt voor de 
transactie door de makelaar dan wel de grondaankoper is alsdan de in het kader van de openbare 
inschrijving verrichte taxaties waarvan zoals gezegd de  hoogste leidend is.  
 
Onderhandse verkoop dient in beginsel slechts bij uitzondering plaats te vinden. Met name moet worden 
gedacht aan verkoop aan gebruiksgerechtigden (huurders, pachters, etc.) en soms aan aangrenzende 
eigenaren.  
 
Voorkeurposities 
In de praktijk wordt door ons waterschap aan andere overheden een voorkeurpositie gegeven waardoor 
deze organisaties hun publieke belangen tot uitvoering brengen. De voorkeurpositie prevaleert boven de 

openbare verkoop. Deze gedraglijn is niet vastgelegd. In het najaar van 2009  wordt een nadere studie 
verricht  op welke wijze inhoud gegeven kan worden aan deze voorkeurposities. 

 
Overwegingen: 
Indien er geen waterstaatkundige redenen aanwezig zijn om gronden nog langer in eigendom te houden 
dient te worden overwogen deze gronden af te stoten via verkoop, tenzij deze gronden mogelijk een 
strategisch belang vertegenwoordigen. Van strategisch belang is sprake als de gronden zijn benodigd 
door andere overheden, organisaties en bedrijven. Een nog nader uit te voeren studie zal zoals gemeld 
aan de invulling van het begrip strategische belang nader inhoud geven. Om mogelijke strijdigheid met het 
gelijkheidsbeginsel te voorkomen en mede tegen de achtergrond van de noodzaak tot rechtmatig 
handelen, dient de verkoop van de daarvoor in aanmerking komende onroerende zaken echter zoveel 

mogelijk plaats te vinden via openbare verkoop. 
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Advies: 
 
1. Dat Indien er geen waterstaatkundige redenen aanwezig zijn om gronden nog langer in eigendom te 

houden deze gronden af te stoten via verkoop, tenzij deze gronden mogelijk een strategisch belang 
vertegenwoordigen. 

2. Dat  de beoordeling van het strategisch belang van gronden plaatsvindt naar gelang de aanwezigheid 
van gedragsregels door of namens het dagelijks bestuur. 

3. Dat primair uitgangspunt is dat de verkoop van de daarvoor in aanmerking komende gronden dan wel 
overige onroerende zaken die geen strategische belang vertegenwoordigen geschiedt bij openbare 
inschrijving tenzij het incourante onroerende zaken, het verkoop aan gebruiksgerechtigden of in 
sommige gevallen het een verkoop aan aangrenzende eigenaren betreft. 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Inzet grondaankoper en administratieve ondersteuning; 
� Ontvangsten opbrengsten grondverkoop. 
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Bijzonder deel  
 

10 Grondverwerving oever- en kadeprojecten  

 
Op 14 februari 2006 is de Strategische visie op het beheer oevers en kaden in Fryslân door het algemeen 
bestuur vastgesteld. Ten aanzien van grondgebruik- en/of verwerving voor oever- en kadeprojecten is dit 
beleid de grondslag voor het te voeren eigendomsbeheer en maakt het deel uit van dit beleidskader.  
 
‘Het huidige beleid is er opgericht dat voor de taakuitoefening (bijvoorbeeld oever- en kadewerkzaamheden) geen 
verwerving van gronden plaatsvindt. Hoewel dit doorgaans voor de uitvoering geen belemmering is, kan het zoals al 
eerder in paragraaf 4. 2 van deze notitie is gesteld voorkomen dat het niet in eigendom hebben van gronden de 
uitvoering van werkzaamheden wel degelijk kan belemmeren zo is uit de praktijk gebleken. De belemmering heeft dan 
gevolgen voor de continuïteit van de werkzaamheden, het niet tijdig voldoen aan de wettelijke eisen, de beschikbare 
capaciteit van menskracht en onvoorzienbare kosten die gemaakt moeten worden’.  

  
Kerngegevens nog te herstellen boezemwaterkeringen (2008 - 2019)  

- landelijk gebied ca. 920 km 

- bebouwd gebied ca. 30 km 

 
Overwegingen: 
Ten behoeve van grondverwerving in het kader van oever- en kadeprojecten dienen de uitgangspunten 
zoals verwoord in de Strategische Visie op het beheer oevers en kaden in Fryslân in acht te worden 

genomen. Het niet in eigendom hebben van de eigendom kan echter zodanige belemmeringen opleveren 
dat verwerving van gronden in eigendom wel moet plaatsvinden. 

 
Advies: 
1. Ten behoeve van grondverwerving in het kader van oever- en kadeprojecten de uitgangspunten zoals 

verwoord in de Strategische Visie op het beheer oevers en kaden in Fryslân in acht te nemen. 

2. In het geval dat bij kade- en oeverprojecten het niet in eigendom hebben van de benodigde gronden 
zodanige belemmeringen oplevert dat verwerving van gronden in eigendom wel moet plaatsvinden de 
volgende gedragslijn te hanteren: 
a. In eerste instantie gebruik te maken van publiekrechtelijke instrumenten; 
b. Privaatrechtelijke instrumenten in te zetten als daarmee de continuïteit van de werkzaamheden 

wordt bevorderd; 
c. Het onder b genoemde mag niet plaatsvinden als de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare 
 wijze wordt doorkruist. 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Inzet grondaankoper met administratieve ondersteuning; 
� Grondprijs (agrarische waarde); 
� Notariële kosten en kosten inschrijving openbare registers.  
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11 Grondtransacties (niet zijnde O&K-projecten) 

 
Naast de grondtransacties, die in het kader van het Oever- en Kadeproject plaatsvinden, vinden er ook 
grondtransacties plaats met andere overheidsinstanties en ingelanden (burgers). Het kan zijn dat het 
waterschap of dat een derde hier belang bij heeft. Het kan ook zijn dat die derde een bestuurder of 
medewerker van het waterschap is.  
 
Het kan gaan om de volgende grondtransacties: 
� aan- en verkoop van gronden met betrekking tot het aanleggen of verbreden van watergangen; 
� ruiling van gronden met betrekking tot verleggen of verbreden van watergangen; 
� aan- en verkoop van gronden met betrekking tot oprichten of laten vervallen van gemalen; 
� verkoop van gronden die geen waterstaatkundige functie hebben; 
� aan- en verkoop van gronden met betrekking tot waterkwaliteitsbeheer; 
� aankoop van gronden primaire waterkering. 
 

Aankoop en ruiling gronden 

In het kader van het realiseren van uitbreiding van rioolwaterzuiveringsinstallaties, realisering van 
gemalen maar ook in het verlengde van verleende keurontheffingen (te dempen watergang voor nieuw te 
graven watergang op nadere plaats) vindt aankoop- en of ruiling van gronden plaats. Veelal heeft het 
waterschap belang bij een ruiling. Maar ook andere overheden of particulieren kunnen belang hebben bij 
een ruiling. Ruilingen vinden plaats met ‘gesloten beurzen’ wat inhoudt dat de kosten van overdracht in 
principe geheel voor rekening zijn van diegene die belang heeft bij de ruiling. Hierbij dient vermeld te 
worden dat door het waterschap niet een soort van meewerkvergoeding (ter dekking van de 
administratieve- en capaciteitskosten) in rekening wordt gebracht bij belanghebbende.  

Verkoop gronden 

In het verlengde van het gestelde in hoofdstuk 9 wordt in het onderstaande concreet een kader gegeven 
om te besluiten wanneer al dan niet tot verkoop van gronden in eigendom kan worden overgegaan. 
Tot verkoop kan worden overgegaan als één of meerdere van de onderstaande situaties zich voordoet: 

- de grond vervult geen taak in het waterbeheer of de waterkering. 
- de grond is niet betrokken bij toekomstige plannen. 
- de onderhoudsituatie wordt niet belemmerd bij verkoop. 
- de grond kan niet worden ingezet als ruilobject. 

Anti-speculatiebeding en over- en ondermaat 

Het is niet ondenkbaar dat nieuwe eigenaren speculatiebedoelingen hebben met gronden die zij van het 
waterschap in eigendom hebben verkregen. Ook is het niet ondenkbaar dat er na een transactie (door 
bijvoorbeeld dat achteraf kadastrale inmeting plaatsvindt) discussie ontstaat over over- en ondermaat van 
het geleverde.  

 
Overwegingen: 
Het is raadzaam een zogenaamd anti-speculatiebeding (verbod van doorverkoop gedurende een 
bepaalde termijn) op te nemen in de koop- of ruilovereenkomst/akte indien het perceel is gelegen in een 
uitleggebied dan wel dat anderszins de verwachting bestaat dat op termijn een bouwproject wordt 
gerealiseerd waarbij de verkochte grond een rol kan spelen. Indien de koper hier niet aan voldoet is hij 
een boete verschuldigd aan het waterschap.  
 
Het is vast gebruik dat, voordat de grondtransactie zijn beslag krijgt bij de notaris, de kadastrale 
inmeting/splitsing plaatsvindt waardoor verrekening van onder- en overmaat niet meer nodig is en 
nodeloze discussies tussen verkoper en koper worden vermeden. 
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Advies: 
Bij grondtransacties niet zijnde oever- en kadeprojecten een anti-speculatiebeding in voorkomende 
gevallen in de voorwaarden van openbare inschrijving dan wel in de overeenkomst op te nemen zulks ter 
beoordeling van de grondaankoper van het waterschap en voor de opstelling van de overeenkomst 
inmeting/splitsing laten uitvoeren door het Kadaster 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Indien nodig de overeenkomst hierop aanpassen. 

Prijsbeleid aan- en verkoop en ruiling gronden 

Voor de aan- en verkoop en of ruiling van gronden is geen concreet prijsbeleid vastgesteld. Het is 
wenselijk een bepaald prijsbeleid als uitgangspunt te hebben voor grondtransacties die los staan van het 
Oever- en kadeproject.  

 
Overwegingen: 
Bij onderhandse grondtransacties, die los staan van het Oever- en kadeproject dienen naar gelang het 
type transactie een aantal uitgangspunten in acht te worden genomen. 
 
Advies: 
Bij grondtransacties, die los staan van het Oever- en kadeproject en niet in   
 aanmerking komen voor een verkoop bij openbare inschrijving, het onderstaande  
 voor zover van toepassing is betrekken in de procedure: 

a. Marktconforme prijzen dienen uitgangspunt te zijn bij aan- en verkoop gronden; 
b. In uitzonderlijke gevallen met een symbolisch bedrag; 
c. Watergangen in transacties in principe over te dragen voor € 1,00 per perceel (tenzij er sprake is  
 van zogenaamde ‘warme grond); 
d. Indien wenselijk bij bepaling grondprijs, gebruik maken van taxatie door erkend   
 onafhankelijk taxatiebureau; 
e. Indien het waterschap belang heeft bij een grondtransactie, zijn de transactiekosten  
 voor rekening waterschap; 
f. Indien een derde partij belang heeft bij een grondtransactie zijn alle hiermee   
 gemoeide kosten voor deze derde partij inclusief de door het waterschap te maken  
 kosten;  
g. Indien het geen onder f  zich voor doet  en door het waterschap kosten    
 worden gemaakt dient, een zogenaamde meewerkvergoeding te worden   
 opgenomen in de overeenkomst. Voor het bepalen van de hoogte van de   
 meewerkvergoeding dient aansluiting te worden gezocht bij de tarieven    
 LTO/GASUNIE.  

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Inzet grondaankoper met administratieve ondersteuning; 
� Taxatiekosten; 
� Notariële kosten en kosten inschrijving openbare registers (indien waterschap belanghebbende is).  

Betrokkenheid bestuurders en ambtenaren bij grondtransacties 

Artikel 33 van de Waterschapswet geeft  een opsomming van de voor een lid van het algemeen bestuur 
verboden handelingen

5
.  Een belangrijk deel van deze verboden handelingen is gerelateerd aan  zaken 

die te maken hebben met eigendomsbeheer. Daarnaast hebben bestuurders en ambtenaren bij hun 
handelen rekening te houden met het integriteitbeleid van het waterschap. Om mogelijke discussie en 
imagoschade aan het waterschap te voorkomen is het wenselijk uiterst zorgvuldig om te gaan met 
dergelijke transacties.  
 
 

                                                
5
 Zie bijlage 2 
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Overwegingen: 
Indien een bestuurder of ambtenaar van het waterschap rechtstreeks of middellijk betrokken is bij een 
transactie van onroerend goed met het waterschap, dan dient deze transactie altijd aan het daartoe 
bevoegde bestuursorgaan (dagelijks- of algemeen bestuur) van het waterschap ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. Het bestuursbesluit dient te worden onderbouwd met twee taxatieadviezen die door twee 
onafhankelijke en erkende taxatie- en adviesbureaus zijn opgesteld. De hoogste taxatie dient in de 
overeenkomst worden opgenomen.  
 
Advies 
1. Transacties van onroerend goed tussen waterschap en eigen bestuurders of medewerkers dienen 

altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan; 
2. Het bestuursbesluit dient te worden onderbouwd met twee onafhankelijke taxatieadviezen; 
3. De hoogste taxatie dient in de overeenkomst worden opgenomen. 
 
Uitvoeringsconsequenties 
Geen. 
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12 Zeker stellen ondergrond en toegang gemalen 

 
Zoals in hoofdstuk1 van deze notitie is gemeld heeft in december 2007 een Quick-scan plaatsgevonden 
van de werkzaamheden van het team Eigendomsbeheer van de afdeling Bedrijfsvoering. Naar aanleiding 
van die rapportage is een actieplan opgesteld waarin onder andere is opgenomen het inventariseren van 
de gemalen. Doel van de inventarisatie was een beeld te krijgen of de belangen van het waterschap, in 
juridische zin, voldoende zijn gewaarborgd via het in eigendom hebben van de ondergrond van gemalen 
dan wel dat ten behoeve van de aanwezigheid van gemalen op grond in eigendom van derden een recht 
van opstal wordt gevestigd. 

 
 

 
           Gemaal ‘Ald piip’ nabij Wanswert. 

 

Uitkomsten inventarisatie  

 
Ten aanzien van de juridische risico’s die Wetterskip Fryslân loopt is een verdeling gemaakt in 
risicozwaarte.  
� Geen risico  : Ondergrond is eigendom van het waterschap of er is zakelijk recht gevestigd 
� Laag risico  : Ondergrond is eigendom van andere overheid of zit in ruilverkaveling  
� Middelmatig risico : Ondergrond is eigendom van natuurorganisaties  
� Hoog risico  : Ondergrond is eigendom van particulieren 
 
Bij de categorie Laag staan de gemalen op ondergrond van een andere overheid. De toegang tot de 
gemalen geschied (op een enkel geval na) via de openbare weg. Van de gemalen die in 
ruilverkavelinggebieden liggen zijn op dit moment geen kadastrale gegevens bekend. Het is noodzakelijk 
nader aandacht te besteden aan de plannen van toedeling om te beoordelen of de eigendomssituatie van 
de gemalen daarin goed gewaarborgd wordt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Notitie Eigendomsbeheer Wetterskip Fryslân 2009 

26 

  Ondergrond 
gemalen 

Toegang 
gemalen  

Risicozwaarte  Aantal Aantal 

Geen Eigendom of zakelijk recht gevestigd waterschap 440 119 

Laag Eigendom andere overheid (gemeente, provincie, Staat) 80 282 
Laag Ruilverkaveling (alert zijn bij toedeling) 25 25 

Middelmatig Eigendom natuurorganisaties (SBB, Fryske Gea e.a.) 38 45 

Hoog Eigendom particulieren 173 302 
 
 
 

 
Gedeeld eigendom om reden dat gemalen op perceel grens 

staan * 

  

Geen / laag Eigendom waterschap en andere overheid 8 3 

Geen / middelmatig Eigendom waterschap en natuurorganisaties 2  
Geen / hoog Eigendom waterschap en particulier 9 2 

Laag / hoog Eigendom andere overheid en particulier 6 3 

Laag / middelmatig Eigendom andere overheid en natuurorganisaties 1 1 

 
* Hier is sprake van gedeeld eigendom om reden dat gemalen op een grens van twee percelen staan en dat toegang 
via meerdere percelen mogelijk is. In die gevallen is er dus een combinatie van risicozwaarte.  

 
Van de 782 gemalen zijn er 120 die een maalcapaciteit hebben van 50m

3
/minuut en meer en deze 

worden als de meest belangrijk beschouwd in de zin van belangrijkheid voor het watersysteembeheer en 
ten aanzien van mogelijke juridische risico’s als de eigendomsituatie niet goed is geborgd. Van deze 120 
‘grote’ gemalen is de risicozwaarte in beeld gebracht en is als volgt: 

 
Risicozwaarte  Aantal 

Geen Ondergrond eigendom van het waterschap 104 

Geen/laag Ondergrond eigendom van waterschap en gemeente 1 

Laag Ondergrond eigendom van de Staat 1 

Laag Ondergrond eigendom van provincie 5 

Laag Ondergrond eigendom van gemeenten  4 
Middelmatig  Ondergrond eigendom van Staatsbosbeheer 1 
Hoog Ondergrond eigendom van particulieren 4 

Eigendomssituatie ondergrond gemalen en toegang tot gemalen 

 
Ondergrond gemalen 
Indien een gemaal niet op ondergrond staat die eigendom is van het waterschap of er is geen recht van 
opstal gevestigd kan de eigenaar van de grond een beroep doen op het recht op natrekking (BW 5:3, 
5:20). Dit betekent dat de eigenaar van de grond het gemaal dat onlosmakelijk met zijn grond is 
verbonden kan opeisen als zijn eigendom. Het juridisch niet goed geregeld en geborgd hebben van de 
aanwezigheid van gemalen op gronden van derden kan leiden tot onvoorziene kosten en onnodige 
vertraging van werkzaamheden. Onvoorziene kosten kunnen zijn: uitkeren van hogere vergoedingen, 
inhuren van juridische ondersteuning of in het extreme tot het terugkopen van een gemaal. 
 
Op dit moment zijn er geen gevallen bekend waar de eigendomssituatie van de ondergrond van gemalen 
in het geding is. Problemen kunnen eigenlijk alleen maar ontstaan als een eigenaar van de ondergrond 
een beroep doet op het recht van natrekking. Anderzijds kan het waterschap een beroep doen op 
verjaring (BW 3:306). Het waterschap moet dan aan kunnen tonen het gemaal meer dan 20 jaar op het 
perceel staat dat eigendom is van een derde zonder dat de verjaring door deze derde is gestuit. 
 
Toegang tot gemalen 
Uit de inventarisatie en de fysieke controle van de rayonbeheerders blijkt dat, uitgezonderd slechts enkele 
gevallen, kan worden vastgesteld dat er in de huidige situatie geen problemen worden ervaren met 
verkrijging tot de toegang tot de gemalen.  
 
In enkele gevallen wordt jaarlijks een redelijke vergoeding verstrekt voor het gebruik van een toegangspad 
of wordt bij problematische situaties gewerkt aan het vestigen van een zakelijk recht waarmee de toegang 
tot een gemaal wordt verzekerd. 
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Het waterschap kan op grond van de Waterstaatswet 1900 en de Keur van Wetterskip Fryslân en per 1 
januari 2010 de Waterwet een gedoogplicht opleggen om te allen tijde toegang te verkrijgen tot 
kunstwerken. Het is daarom niet noodzakelijk dat toegangspaden in eigendom worden verkregen of dat er 
een zakelijk recht wordt gevestigd.  
 
Overwegingen: 
Ondergrond gemalen 
Ter voorkoming dat derden gebruik kunnen maken van het recht op natrekking is het wenselijk de situatie 
van de ondergrond van de gemalen zeker te stellen via hetzij het in eigendom verkrijgen van de 
ondergrond of het vestigen van een zakelijk recht. Deze zekerheidstelling zo spoedig mogelijk te 
bewerkstelligen bij nieuw te plaatsen en te renoveren gemalen en bij de meest belangrijke gemalen 
(50m

3
/min. en meer) in de categorie risicozwaarte middelmatig en hoog.   

 
Toegang 
In principe dient gebruik te worden gemaakt van het wettelijk gedoogkader om toegang tot de gemalen te 
verkrijgen. Het vestigen van een ‘ zakelijk recht van weg’ op basis van het privaatrecht dient te worden 
gerealiseerd indien een gemaal via land moeilijk toegankelijk is waardoor het aanleggen van een pad over 
een perceel van een particulier noodzakelijk is of wanneer het gemaal alleen over water bereikbaar is.  
 
Advies: 

1. Bij aanleg en renovatie van gemalen de ondergrond van gemalen zeker te stellen via verkrijging 
van de eigendom of het vestigen van een zakelijk recht 

2. Voor gemalen van 50m
3
/min. en meer met een risicozwaarte van middelmatig en hoog (totaal 3 

stuks) de ondergrond zo spoedig mogelijk zeker te stellen via aankoop grond of vestigen zakelijk 
recht.  

3. Voor de toegang tot gemalen gebruik te maken van het wettelijk gedoogkader maar. Indien de 
situatie dat nodig maakt gebruik te maken van het privaatrecht om de toegang goed te 
waarborgen. 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Ondergrond van drie gemalen (categorie 50 m3/min en meer) in eigendom verkrijgen of een zakelijk 

recht vestigen; 
� Inzet grondaankoper en administratieve ondersteuning; 
� Grondprijs (agrarische waarde) oppervlakte gemaal en erf; 
� Afkoopvergoeding voor ‘recht van weg’; 
� Notariële kosten en kosten inschrijving openbare registers. 
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13 Vestigen zakelijke rechten 

 
Onder beperkt zakelijke rechten worden onder andere rechten als erfpacht, opstalrechten en 
erfdienstbaarheden bedoeld. In het onderstaande wordt uitleg gegeven omtrent de aard en inhoud van 
bovengenoemde zakelijke rechten. 
 
Erfpacht is een zakelijk recht. De erfpachthouder heeft daardoor in economische zin een positie die 
nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij heeft ook het recht de grond die hij in erfpacht heeft 
te voorzien van een opstal en deze opstal (inclusief het erfpachtrecht) te verkopen. Het vestigen van het 
erfpachtrecht is alleen mogelijk via notariële akte. Voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar 
jaarlijks een bedrag (canon). De erfpachtovereenkomsten die in beheer zijn, zijn aangegaan voor 
bepaalde tijd (van 30 of  50 jaar) dan wel voor onbepaalde tijd dan wel eeuwigdurende erfpacht. 
 

 

Detail archiefstuk Waterschap Oud Bildt. 

 
 
 
Het recht van opstal (ook wel opstalrecht genoemd) is een zakelijk recht dat kan worden gevestigd op 
een onroerende zaak. Het recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het 
kadaster. Degene die het recht van opstal heeft, heet de opstaller. De eigenaar van de grond waarop een 
opstalrecht is gevestigd wordt blote eigenaar genoemd. Doorgaans wordt een opstalrecht gevestigd ten 
behoeve van een derde partij op grond die eigendom is van het waterschap en daarop een gebouw 
plaatst. Zonder recht van opstal zou door natrekking de opstal eigendom worden van de eigenaar van de 
grond als die een beroep doet op dit recht. 
 
Erfdienstbaarheid. De term 'erfdienstbaarheid' houdt in dat het ene erf op een bepaalde manier dienstig 
is aan een ander erf. Een bekend voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Het recht 
van overpad komt er op neer dat de eigenaar van het ene erf (ook wel heersende erf) het recht heeft het 
andere erf (ook wel dienende erf) als (voet)pad te gebruiken. Er zijn vele soorten erfdienstbaarheden.  
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Een erfdienstbaarheid wordt in een notariële akte vastgelegd en de inschrijving daarvan vindt plaats in de 
registers van het Kadaster. In de notariële akte kan worden bepaald dat degene die profijt heeft van de 
erfdienstbaarheid een vergoeding (retributie) aan de ander moet betalen. Als de akte hierover niets 
bepaalt, is er geen vergoeding verschuldigd. Een erfdienstbaarheid kan in bepaalde gevallen ook door 
verjaring ontstaan. Een recht van overpad of overweg kan echter pas vanaf 2013 door verjaring ontstaan, 
omdat die mogelijkheid pas bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 in de wet is 
gekomen en de verjaringstermijn tien jaar is als er sprake is van bezit te goeder trouw en twintig jaar 
ingeval van bezit te kwader trouw.  
 

Hoe omgaan met zakelijke rechten? 

 
Erfpacht 
In 2007 is een inventarisatie uitgevoerd naar de aard en omvang van de hoeveelheid 
erfpachtovereenkomsten die het waterschap met derden heeft afgesloten. Het betreft hier in totaal ruim 
140 erfpachtovereenkomsten. Deze erfpachtovereenkomsten hebben in de meeste gevallen betrekking op 
de ondergrond van regionale keringen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk, de primaire keringen Houwdijk in 
Cornwerd, Achterdijk in Makkum en de zeedijk in Zurich, en enkele kadegedeelten. In de meeste gevallen 
bevindt een woning of ander opstal van een particulier zich op deze gronden.  
 
 

 

Makkum, Achterdijkje (Bron: Google Maps Nederland) 

 
Geconstateerd is dat een belangrijk deel van de jaarlijks door de erfpachters aan het waterschap te 
betalen erfpachtcanons in geen verhouding staan tot de werkelijke waarde van de grond. Ter uitvoering 
van wat daarover door de rechtsvoorgangers van het waterschap is besloten, wordt ten aanzien van 
eventueel nieuwe af te sluiten erfpachtovereenkomsten de vaste gedragslijn gevolgd dat deze 
erfpachtovereenkomsten en de daarin opgenomen erfpachtcanon worden gebaseerd op de werkelijke 
waarde van de ondergrond (marktconform). De intentie is om ook een dergelijke gedragslijn te volgen 
aangaande de herziening van de erfpachtcanons zoals vastgelegd in de oude erfpachtovereenkomsten. 
Het besef bestaat daarbij, dat de redelijkheid met zich mee brengt dat een verhoging van de erfpacht 
zoveel als mogelijk dient te worden bereikt via de weg van geleidelijkheid en op vrijwillige basis.  
 
De door het notariaat geadviseerde meest veilige en ook gematigde weg is om tot een jaarlijkse verhoging 
van erfpachten te komen gekoppeld aan de WOZ-waarde van de ondergrond. De WOZ waarde is over het 
algemeen circa 10-15% verwijderd van marktwaarde. Feit blijft wel dat de erfpachter in één keer wordt 
geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de erfpachtcanon ( van circa 33 Euro naar 320). Daar 
tegen over is te stellen dat men jarenlang ook heeft geprofiteerd van de veel te lage erfpacht.  
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Overwogen moet worden om betaling in termijnen toe te staan daar waar dit tot problemen leidt bij de 
erfpachter. Daarna geschiedt de aanpassing jaarlijks. Voor het volgen van een dergelijk traject is wel de 
vrijwillige medewerking nodig van de erfpachter via het opstellen van een nieuwe erfpachtakte.   
 
Werkt de erfpachter niet mee dan is een verhoging voor de oude gevallen in een keer mogelijk waarbij 
eveneens een koppeling plaatsvindt aan de taxatiewaarde van de grond voor de WOZ. Een en ander 
geschiedt op basis van de oude erfpachtovereenkomst. Vrijwillige medewerking van de erfpachter is niet 
vereist. De verhoging geschiedt in een dergelijk geval niet jaarlijks maar op de in erfpachtakte genoemde 
termijn (meestal om de tien jaar). Ook hier geldt het gestelde aangaande het mogelijk betalen in termijnen. 
 
Door de hoogte van de erfpachtcanon te relateren aan de WOZ-waarde van de ondergrond wordt bereikt 
dat het waterschap op dit punt inkomsten niet nodeloos mist. Door het generen van meer inkomsten door 
de erfpachtverhoging wordt tevens bereikt dat er meer financiële dekking komt voor de kosten die 
gemoeid zijn met de eigendomsadministratie. Voor nieuw te vestigen erfpachten geldt als vast beleid dat 
dit marktconform dient te geschieden. 
 

Recht van opstal bij Wetterskip Fryslân 

 
Woningen en andere opstallen  
Op een aantal percelen, welke in eigendom zijn van het waterschap, staan woningen of andere opstallen 
die niet in eigendom zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om woningen en andere opstallen op de regionale 
kering (zie hiervoor onder Erfpacht) en bijvoorbeeld NUON-trafo’s e.a. opstallen die verspreid staan over 
het beheersgebied van het waterschap.  
 
Met deze derden (opstaller) is een recht van opstal gevestigd waarbij het waterschap de zakelijk 
gerechtigde is. Voor het recht van opstal wordt jaarlijks of vijfjaarlijks een vergoeding in rekening gebracht 
waarvoor deze derden een nota ontvangen.  
 
Kunstwerken, toegangspaden, persleidingen op niet eigendommen 
Op of onder percelen die niet eigendom zijn van het waterschappen kunnen kunstwerken (gemalen) staan 
t.b.v. de waterkwantiteit, of er liggen persleidingen onder het maaiveld ten behoeve van de zuivering van 
afvalwater.  
 
In enkele gevallen is voor een kunstwerk of het toegangspad er naar toe, een recht van opstal gevestigd. 
De ‘blote’ eigenaren ontvangen jaarlijks hiervoor een vergoeding of het recht van opstal is éénmalig 
afgekocht. Voor persleidingen wordt het recht van opstal éénmalig afgekocht met de zakelijk gerechtigde.  
 
Berekening vergoeding recht van opstal op eigendommen 
De vergoedingen voor het recht van opstal met betrekking tot woningen en andere bouwwerken zijn vanuit 
de historie vastgesteld. Hoe de hoogte van het bedrag tot stand is gekomen is moeilijk te achterhalen. De 
factuurbedragen variëren van enkele Euro’s eens in de vijf jaar tot circa € 600,- per jaar. Dat betekent dat 
de meeste berekende opstalcanons niet kostendekkend zijn en al helemaal niet marktconform. 
 
Geconstateerd is dat een belangrijk deel van de jaarlijks door de opstalgerechtigden aan het waterschap 
te betalen opstalcanons in geen verhouding staan tot de werkelijke waarde van de grond. Ter uitvoering 
van wat daarover door de rechtsvoorgangers van Wetterskip Fryslân is besloten, wordt ten aanzien van 
eventueel nieuwe af te sluiten opstalovereenkomsten de vaste gedragslijn gevolgd dat deze 
opstalovereenkomsten en de daarin opgenomen opstalcanons worden gebaseerd op de werkelijke 
waarde van de ondergrond (marktconform.) De intentie is om ook een dergelijke gedragslijn te volgen 
aangaande de herziening van de opstalcanons zoals vastgelegd in de oude opstalovereenkomsten.  
 
Het besef bestaat daarbij, dat de redelijkheid met zich mee brengt dat een verhoging van de opstalcanon 
zoveel als mogelijk dient te worden bereikt via de weg van geleidelijkheid en op vrijwillige basis. 
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In overeenstemming met het tot nu toe gevoerde beleid betreffende de verhoging van erfpachten kan een 
verhoging worden gerealiseerd door deze te koppelen aan de WOZ-waarde van de ondergrond. De WOZ 
waarde is algemeen circa 10-15% verwijderd van marktwaarde. Feit blijft wel dat de opstaller in een keer 
wordt geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de opstalcanon ( van circa 33 Euro naar 320 
Euro). Daar tegen over is te stellen dat men jarenlang ook heeft geprofiteerd van de veel te lage 
opstalvergoeding. Overwogen moet worden om betaling in termijnen toe te staan daar waar dit tot 
problemen leidt bij de opstalgerechtigde. Daarna geschiedt de aanpassing jaarlijks. Voor het volgen van 
een dergelijk traject is wel de vrijwillige medewerking nodig van de opstaller via het opstellen van een 

nieuwe opstalakte.   
 
Werkt de opstalgerechtigde niet mee dan is een verhoging voor de oude gevallen in een keer mogelijk 
waarbij eveneens een koppeling plaatsvindt aan de taxatiewaarde van de grond voor de WOZ. Een en 
ander geschiedt op basis van de oude opstalovereenkomst. De verhoging geschiedt in een dergelijk geval 
niet jaarlijks maar op de in opstalakte genoemde termijn (meestal om de tien jaar). Ook hier geldt het 
gestelde aangaande het mogelijk betalen in termijnen. 
 
Door de hoogte van de opstalcanon te relateren aan de WOZ waarde van de ondergrond wordt bereikt dat 
het waterschap op dit punt inkomsten niet nodeloos mist. Door het generen van meer inkomsten door de 
verhoging van de opstalcanon wordt tevens bereikt dat er meer financiële dekking komt voor de kosten 
die gemoeid zijn met de eigendomsadministratie. 
 
Overwegingen: 
Het is wenselijk dat een helder en duidelijk door het dagelijks bestuur nader vast te stellen 
berekeningsmodel wordt gehanteerd. Een dergelijk berekeningsmodel voorkomt onnodige discussie 
tussen de ‘opstaller’ en de ‘blote eigenaar’. Bovendien wordt daarmee ook voorkomen dat er discussie 
ontstaat op het moment dat vergoedingen moeten worden verhoogd. Uitgangspunt bij de vaststelling van 
vergoedingen is dat het waterschap een vergoeding ontvangt die zoveel mogelijk marktconform is en dat 
de jaarlijkse administratieve afhandeling kostendekkend is. Als de grond niet vrij is in te richten (er staat al 
een opstal op of de Keur is van toepassing) dan kan er een depreciatie (korting) nader te bepalen door 
het dagelijks bestuur worden toegepast.  
 
Uit oogpunt van gelijke behandeling dient zoveel als mogelijk het berekeningsmodel en een waarde 
verminderingsfactor ook te worden toegepast op de lopende erfpachtovereenkomsten. Voor nieuw te 
vestigen opstalrechten geldt als vast beleid dat een en ander marktconform dient te geschieden. 
 
Advies: 

1. Vergoedingen voor nieuw te vestigen en herziening van erfpacht- of opstalrechten marktconform 
vast te stellen. 

2. Als uitgangspunt voor het markconform voor het vaststellen van de vergoedingen de WOZ-waarde  
van de gronden te hanteren. 

3. Indien nodig een korting toe te passen op het uitgangspunt van marktconformiteit vanwege de 
aanwezigheid van negatieve factoren op basis van een nog op vast te stellen berekeningsmodule. 

 
Uitvoeringsconsequenties 
� Opstellen rekenmodule naar voorbeelden van andere waterschappen/gemeenten; 
� Belanghebbenden van 300 overeenkomsten opstal/erfpacht in kennis stellen van het bestuursbesluit. 
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14 Pacht en verhuur 

 
De wettelijke regels voor de pacht maken per 1 september 2007 onderdeel uit het Burgerlijk Wetboek. De 
Pachtwet is daarmee komen te vervallen. Het nieuwe Pachtprijzenbesluit 2007, dat ook op 1 september 
2007 in werking is getreden, is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. 
 

Wettelijk kader  

Er is sprake van pacht als een partij (verpachter) een onroerende zaak (gebouw of grond) in gebruik geeft 
voor de landbouw waarvoor een andere partij (pachter) een tegenprestatie moet voldoen. Met landbouw 
wordt hier bedoeld dat de gronden worden gebruikt voor bedrijfsmatig landbouwkundige doeleinden.  
 
Van reguliere pacht spreken we als er sprake is van pacht met alle bijbehorende wettelijke bescherming. 
Teeltpacht is een pachtvorm voor los land voor éénjarige of tweejarige teelten waarvoor vruchtwisseling 
noodzakelijk is. Van geliberaliseerde pacht van los land is sprake als er minder wettelijke regels voor 
gelden dan voor reguliere pacht. Het onderstaande overzicht bevat een weergave van de belangrijkste 
wijzigingen die gelden sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. 
 
Geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter: 
a. Een nieuwe pachtvorm voor los land voor een periode van zes jaar of korter.  
b. Schriftelijke overeenkomst tussen pachter en verpachter. 
c. De grondkamer moet de pachtovereenkomst goedkeuren. 
d. Pachter en verpachter bepalen de pachtprijs (geen prijstoetsing door de grondkamer; geen 

prijsaanpassing op grond van Pachtprijzenbesluit 2007). 
e. Geen continuatierecht, voorkeursrecht, of indeplaatsstellingsrecht. 
f. Verpachter en pachter kunnen na afloop van het contract een nieuwe overeenkomst afsluiten met 

deze pachtvorm. 
 
Geliberaliseerde pacht voor langer dan zes jaar: 
a. Een nieuwe pachtvorm voor los land voor een aaneengesloten periodelanger dan zes jaar. 
b. Schriftelijke overeenkomst tussen pachter en verpachter. 
c. De grondkamer moet de pachtovereenkomst goedkeuren. 
d. Maximale pachtprijs en prijsaanpassing op grond van Pachtprijzenbesluit 2007; de grondkamer 

toetst. 
e. Geen continuatierecht, voorkeursrecht, of indeplaatsstellingsrecht. 
f. Verpachter en pachter kunnen na verloop van de contractsduur opnieuw een overeenkomst aangaan 

met deze pachtvorm. 
 
De pachtvorm van éénmalige pacht van ten hoogste twaalf jaar voor los land is komen te vervallen. Bij 
nieuwe overeenkomsten kunnen partijen nu kiezen voor de geliberaliseerde pachtvorm. 

 
Vervreemding van de verpachte zaak: 
a. De verpachter mag het voorkeursrecht van koop door de pachter passeren bij de vervreemding van 

de verpachte zaak aan een ‘veilige’ verpachter. 
b. De ‘veilige’ verpachter moet schriftelijk aan de pachter verklaren dat hij onder dezelfde voorwaarden 

mag blijven pachten en dat hij het gepachte niet opeist voor eigen gebruik. 
 
Beëindigingsgrond: 
Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de pachter is geen grond meer voor de verpachter om de 
reguliere pachtovereenkomst te beëindigen 
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Wijzigingen in het Pachtprijzenbesluit 2007 (t.o.v. Pachtnormenbesluit 1995): 
 
a. Nieuwe systematiek voor land: Grasland, bouwland, tuinland en fruitteeltgrond. De basis van de 

maximale pachtprijs is het opbrengend vermogen van de grond.  
b. De maximale pachtprijzen worden tweejaarlijks vastgesteld. 
c. Voor nieuwe pachtovereenkomsten geldt de maximale pachtprijs per pachtregio als maximale te 

betalen pachtprijs. 
d. Bij bestaande pachtovereenkomsten wordt de pachtprijs van rechtswege gewijzigd met een regionaal 

veranderpercentage. 
e. Bij nieuwe en bestaande overeenkomsten mag de pachtprijs niet hoger zijn dan 2% van de vrije 

verkeerswaarde van het betreffende perceel. 
f. Er zijn nieuwe pachtprijsregio’s ingesteld. 
g. Fruitteeltgrond toeslag is maximaal 10% van getaxeerde waarde 
 
Bedrijfsgebouwen pachtprijs: 
Volgt consumentenprijsindex (CPI). De pacht van bedrijfsgebouwen gaat tweejaarlijks met de 
consumentenprijsindex (over de afgelopen 5 jaar) omhoog. 
 
Agrarische woningen:  
Volgt huurbeleid. 
 
Verouderingsaftrek: 
Is vervallen (opvangbaar binnen gerelateerde posten). 
 
Pacht van geringe oppervlakte (artikel 7:395 BW): 
Voor pachtovereenkomsten voor los land met een oppervlak van 1 ha of minder gelden een aantal 
pachtregels van het Burgerlijk Wetboek niet: De pachtovereenkomsten behoeven niet voor goedkeuring 
naar de grondkamer te worden gestuurd en ze hoeven daar ook niet te worden geregistreerd. Er geldt 
geen prijstoetsing; pachter en verpachter zijn geheel vrij om de prijs te bepalen. Verder gelden bij deze 
pachtvorm het continuatierecht, het in de plaatsstellingsrecht en het voorkeursrecht niet. 

 
Als dezelfde pachter en verpachter meerdere pachtovereenkomsten hebben gesloten voor los land (géén 
gebouwen) en de totale oppervlakte van die overeenkomsten is groter dan 1 ha, dan moeten deze 
overeenkomsten (regulier, teelt of geliberaliseerd) wel naar de grondkamer worden gestuurd voor toetsing 
en registratie. 
 
Verpachting door openbare lichamen (artikelen 7:385 e.v. BW): 
Dit gaat over verpachting door een openbaar lichaam (bijvoorbeeld het waterschap) waarbij aan het 
pachtobject een bestemming is gegeven voor doeleinden van openbaar nut die geen betrekking hebben 
op de landbouw. Een aantal regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn hierop niet van toepassing.  
 

Verpachting primaire waterkeringen 

Het waterschap heeft de ondergrond van primaire waterkeringen (op enkele gedeelten na) in eigendom. 
Hiermee heeft het waterschap, naast de publiekrechtelijke instrumenten, ook de eigendomsrechten ter 
beschikking om een goed beheer van de primaire waterkeringen te realiseren. De met gras begroeide 
waterkeringen zijn in gebruik gegeven aan derden, zoveel als mogelijk via 1-jarige pachtcontracten. 
Hiermee is het mogelijk om veranderde inzichten door te voeren in het jaarlijks onderhoud en indien 
gewenst de pacht te beëindigen, bijvoorbeeld als een pachter het jaarlijks onderhoud niet zorgvuldig 
genoeg uitvoert.  
Overige gronden van het waterschap die landbouwkundig worden gebruikt (percelen grond, boezem- en 
polderkaden en andere percelen die tijdelijk in bezit zijn van het waterschap) worden verpacht. 
Uitgangspunt is dat de percelen boezem- en polderkaden voor de duur van 6 jaar worden verpacht.  
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Kerngegevens overeenkomsten verpachting  

1-jarig IJsselmeer- en Waddenzeekering 96  

6-jarig IJsselmeerkering 16 

25- en 30-jarig  2 

1 jarig Slaperdijken  20 

6 jarig Slaperdijken 14 

1-jarig Ameland 15 

1-jarig Terschelling  3 

 
Overwegingen: 
Het voeren van een goed beheer van de primaire keringen en de daarop deels aanwezige grasmat leidt er 
toe dat 1-jarige pacht als de meest ideale beheersvorm wordt ervaren. Gelet op de goede ervaringen uit 
het verleden wordt dan ook een bestendiging van het tot nu toe gevoerde beleid geadviseerd. Ten 
aanzien van overige gronden zoals boezem- en polderkaden die vaak moeilijk beweid- en bewerkbaar zijn 
en waarvoor bij pacht weinig belangstelling bestaat, kan worden volstaan met pachtcontracten van een 
langere duur, doch niet langer dan 6 jaar. 
 
Advies: 
Te besluiten tot bestendiging van 1-jarige pacht als de meest ideale beheersvorm voor de grasmat van de 
primaire waterkering. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Geen. 
 

Verpachting boezemkeringen  

Het waterschap heeft delen boezemkeringen in eigendom. Hiervan zijn delen in onderhoud bij het 
waterschap en delen zijn verpacht.  
 

Kerngegevens overeenkomsten verpachting   

1-jarig boezemkaden 14  

2-jarig boezemkaden 3  

5-jarig boezemkaden 6 

6-jarig boezemkaden 38 

 
Overwegingen: 
De boezemwaterkeringen zijn in een aantal gevallen moeilijk te verpachten. Naar gelang de 
omstandigheden zoals mogelijkheid van beweiding, bewerkbaarheid van de grond, belangstelling voor het 
mogen pachten van de onderhavige grond wordt tot heden mede op basis van informatie van de 
rayonbeheerder binnen de grenzen van de pachtwetgeving een pachtprijs vastgesteld. 
 
Advies: 
Ten aanzien van overige gronden zoals boezem- en polderkaden die vaak moeilijk beweid- en 
bewerkbaar zijn en waarvoor bij pacht weinig belangstelling bestaat te volstaan met pachtcontracten van 
een langere duur, doch niet langer dan 6 jaar. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Administratief beheer pachtcontracten. 
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Verhuur gronden 

Door het waterschap worden gronden verhuurd die niet bedrijfsmatig voor landbouwkundige doeleinden 
worden gebruikt. Onder verhuur van gronden wordt hier verstaan percelen polderkade, bermpercelen aan 
de regionale kering (Oude- en Nieuwebildtdijk) en andere gronden (overhoeken) zonder landbouwkundig 
gebruik.  
 
De hiervoor bedoelde gronden worden verhuurd op basis van een schriftelijke huurovereenkomst. Voor 
het bepalen van de huurprijs wordt onder andere bezien of een perceel goed te onderhouden is door het 
waterschap. Als een perceel moeilijk te onderhouden is en een ingeland heeft belangstelling om het te 
gebruiken, dan wordt een relatief klein bedrag voor huur afgesproken. Hoewel een dergelijk huurprijs niet 
kostendekkend is voor de administratieve handelingen, wordt er wel een besparing in onderhoudskosten 
gegenereerd.  

 
Kerngegevens verhuur gronden en huidig prijsbeleid  

Administratief beheer overeenkomsten  ca. 110 

Minimum prijs  € 50,- 

500 m
2
 - 1000 m

2 
€ 75,- 

1000 m
2
 -1500 m

2 
€ 100,- 

1500 m
2
 - 2000 m

2 
€ 125,- 

2000 m
2
 en meer € 150,- 

 
Overwegingen: 
Naar gelang de conditie van het perceel en de graad van bewerkbaarheid wel dan niet gratis in gebruik 
geven (relatief weinig administratieve lasten) dan wel te verhuren tegen een kostendekkend tarief. Zelf 
onderhouden kost immers ook geld.  
 
Advies: 

1. Gronden, die niet kunnen worden verkocht, verhuren volgens de tarievenlijst (zie Hoofdstuk 16); 
2. Slecht bewerkbare gronden eventueel ‘om niet’ in gebruik geven.  

 
Uitvoeringsconsequenties: 
Aanpassing contracten (reguliere werkzaamheden). 
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Verhuur woningen 
Het waterschap heeft 11 woningen in eigendom. Van deze woningen hebben 6 de functie van 
dienstwoning, 4 de functie van huurwoning en 1 woning (vm. zeedefensie) staat leeg. Daarnaast verzorgd 
het waterschap de administratie van 2 woningen die eigendom zijn van de Stichting Waterschapserfgoed.  
 
Door voormalig Wetterskip Fryslân is beleid opgesteld t.a.v. dienstwoningen dat op 27 november 2002 
(WF.2002/3556) is vastgesteld door het toenmalig Dagelijks Bestuur.  
 
Onderstaand is in het kort dit beleid één op één overgenomen: 
 

1. WF beperkt zoveel mogelijk het aantal dienstwoningen en de huidige woningen bewoond te houden; 
2. Woningen worden in principe alleen aan personeel verhuurd; 
3. Nieuw aan te nemen personeel wordt niet verplicht in een dienstwoning te wonen; 
4. Direct bij gemalen betrokken personeel dient te wonen binnen straal 15 km van het gemaal 

(standplaats); 
5. Huidig personeel mag tot uitdiensttreding in de woning als dienstwoning blijven wonen; 
6. Na uitdiensttreding kan dienstwoning worden omgezet naar huurwoning, mits geen andere 

bestemming voor de woning is; 
7. Personeel mag na pensionering in woning blijven wonen op basis van huurcontract; 
8. Woningen die vrijkomen en waar geen andere bestemming voor is, worden als huurwoning aan 

personeel aangeboden, waarbij bedienend personeel voorrang heeft; 
9. Indien geen belangstelling wordt bekeken in hoeverre verhuur aan derden wenselijk is; of een andere 

bestemming aan woning kan worden gegeven; of woning kan worden afgebroken; 
10. Toekomstige huurders verklaren bij overeenkomst dat zij zich bewust zijn dat zij op een 

bedrijventerrein van het waterschap wonen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Huurwoning Dokkumer Nieuwezijlen       Dienstwoning terrein Wouda-gemaal 

 
 
Gesteld kan worden dat verhuur van woningen niet behoort tot de kerntaken van het waterschap. Geluids-
milieu- en andere overlast waar huidige bewoners nu geen bezwaar tegen hebben kan op termijn leiden 
tot gerechtelijke procedures. Op huurwoningen is het huurecht van toepassing, dus de huurder geniet de 
normale vergaande huurbescherming. Ook uit oogpunt van efficiency, kosten vanwege onderhoud en 
beheer kunnen er vraagtekens worden gezet bij het door het waterschap verder in eigendom houden van 
dienst- en huurwoningen. 
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Overwegingen: 
Overwogen kan worden de bestaande dienstwoningen die zich op het terrein van een waterschapsobject 
af te breken bij het beëindigen van het dienstverband met het personeelslid dat daar nu woonachtig is en 
niet weer opnieuw te verhuren. De dienstwoningen die zich niet op het terrein van een waterschapsobject 
bevinden en als zodanig de functie van zelfstandige woning kunnen vervullen bij beëindiging van het 
dienstverband, indien gewenst, te huur aan te bieden aan de huidige bewoner. Verkoop van de woning 

kan alleen in ontruimde staat en via een verkoop bij openbare inschrijving. 
 
Advies: 

1. Verkoop van woningen op ‘bedrijfsterreinen’ vindt niet plaats; 
2. Bestaande woningen op ‘bedrijfsterreinen’ in principe afbreken bij beëindigen dienstverband 

van personeelslid of beëindiging huurovereenkomst door huidige bewoner die daar 
woonachtig zijn; 

3. Huidige bewoners van dienstwoningen kunnen na het bereiken van (pre)pensioengerechtigde 
leeftijd in de woning blijven wonen onder voorwaarde dat de bestaande rechtsverhouding 
wordt omgezet naar een reguliere huurovereenkomst; 

4. Huurprijs wordt vastgesteld op basis het puntenwaarderingsysteem (VROM); 
5. Het dagelijks bestuur kan besluiten een andere huurprijs toe te passen indien daar een reden 

voor is die gerelateerd is aan het object (bv. tijdelijk verminderd woongenot); 
6. Woningen in ontruimde toestand, die niet op ‘bedrijfsterreinen’ staan, worden verkocht bij 

openbare inschrijving. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Huurovereenkomst afsluiten. 
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Verhuur jachtgenot 
De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar van de grond gerechtigd is tot het genot van de jacht en biedt 
de eigenaar de mogelijkheid het jachtgenot te verhuren. De jacht mag als beheersmaatregel plaatsvinden 
en alleen wanneer andere maatregelen niet effectief zijn gebleken. Het waterschap maakt zelf niet gebruik 
van het jachtgenot maar verhuurt dit aan wildbeheereenheden, jachtcombinaties en particuliere jagers.  
 
Een overeenkomst van verhuur van het jachtgenot geeft de huurder de bevoegdheid om te jagen op 
bepaalde percelen die eigendom zijn van het waterschap. Om een jachthuurovereenkomst te verkrijgen 
dient de aanvrager over een geldige jachtakte te beschikken. De verhuurovereenkomst wordt gemaakt op 
basis van de modelovereenkomst en wordt eventueel aangevuld met bijzondere voorwaarden. Het 
jachtrecht wordt verhuurd voor de duur van 6 jaar. 
 

Kerngegevens verhuur jachtgenot en huidig prijsbeleid   

Aantal overeenkomsten  82  

Opbrengst (Euro’s) totaal  € 3.800 (circa) 

Prijsbeleid overgenomen van rechtsvoorgangers  

Bejaagbaarheid gebied / ha.  

Slecht  € 3,- 

Redelijk € 6,- 

Goed € 8,- 

Redelijk (primaire waterkering) € 4,50 

Uitstekend (vlak land) € 9,- 

Nieuw en te verlengen overeenkomsten  

Basisbedrag (eerste hectare) € 18,51 

Iedere volgende hectare € 6,81 

 
Overwegingen: 
Overweging ten aanzien van het te voeren beleid is dat verhuur van het jachtgenot niet een kerntaak is 
van het waterschap. Het uitoefenen van de jacht is in de publieke discussie een beladen onderwerp. Het 
bijhouden van de administratie kost het waterschap geld en capaciteit. De kennis en kunde om jachtgenot 
op een adequate wijze uit te geven is in belangrijke mate aanwezig bij de door het Ministerie van 
Landbouw en Visserij ondergebrachte wildbeheereenheden. Denkbaar is dat deze wildbeheereenheden 
namens het dagelijks bestuur op basis van een daartoe verstrekt besluit mandaat, volmacht en machtiging 
over gaan tot het uitgeven van jachtgenot van het waterschap.  
 
Advies: 
 

1. Te onderzoeken of de verhuur van het jachtgenot kan worden ondergebracht bij de circa 30 
Wildbeheereenheden (WBE’s) zoals deze zijn ingesteld door het Ministerie van Landbouw Natuur 
en Visserij tegen nog nader over een te komen voorwaarden;  

2. Na een door het dagelijks bestuur goedgekeurd voorstel, de overdracht formaliseren; 
3. Na overdracht van het jachtgenot aan WBE’s, de lopende overeenkomsten van particuliere jagers 

bij beëindiging niet opnieuw afsluiten; 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Capaciteit voor onderzoek overdracht jachtgenot; 
� Administratieve last verzending bekendmaking aan belanghebbenden; 
� Overdracht verhuur jachtgenot aan WBE’s.  
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Verhuur visrecht 

 
Door een wetswijziging in 2008 kan het visrecht op aal, in wateren die eigendom zijn van het waterschap, 
uitsluitend worden verhuurd aan de Friese Bond van Binnenvissers.  
 
In verband met de beleidsontwikkeling dat het waterschap in de toekomst visstandbeheerder wordt, heeft 
de Federatie van sportvissers aangegeven het visrecht op schubvis van alle huidige verhuurde wateren te 
willen huren. Daarmee komen de huurovereenkomsten met de huidige hengelsportverenigingen te 
vervallen.  
 
Buitendijks, maar binnen de territoriale grens van het waterschap, is het visrecht ter hoogte van sommige 
dijkvakken verhuurd aan (13) particulieren. 
 
Een visrechtovereenkomst geeft de huurder de bevoegdheid om op grond van het bepaalde in de 
Visserijwet te vissen in bepaalde percelen water die eigendom zijn van het waterschap. Het recht om te 
vissen kan worden verhuurd aan de Federatie voor Sportvissers. De vishuurovereenkomsten moeten 
worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Van bijna alle waterpercelen is het visrecht in 

huur uitgegeven. 
 
Prijzen van bestaande overeenkomsten (van rechtvoorgangers) zijn niet aangepast. Wel wordt bij 
herziening een verhoging doorgevoerd. Voor nieuwe aanvragen wordt minimaal € 50,- in rekening 
gebracht  (wordt geen rekening met oppervlaktes gehouden). 

 
Kerngegevens overeenkomsten verhuur visrecht   

Aantal overeenkomsten  25 

Opbrengst (Euro’s) € 2.500 (circa) 

 
Overwegingen: 
Het verhuren van visrechten is geen kerntaak van het waterschap, maar brengt wel administratieve lasten 
met zich mee. De verschuldigde huurprijzen zijn niet kostendekkend te noemen. 
Doelmatigheidsoverwegingen dienen te leiden tot het op een ander wijze organiseren van het uitgeven 
van visrechten. Ter uitvoering van nieuwe regelgeving dient de verhuur van het visrecht plaats te vinden 
aan de Federatie voor Sportvissers en dienen bestaande huurovereenkomsten niet te worden verlengd.  
 
Advies: 

1. Het bestaande visrecht op aal te verhuren aan de Friese Bond van Binnenvissers; 
2. Het huidige verhuurde visrecht op subvis in de toekomst uitsluitend te verhuren aan de Federatie 

van sportvissers; 
3. Het verhuurde visrecht buitendijks onveranderd laten.  

 
Uit oogpunt van efficiency verdient het aanbeveling om verhuur van het visrecht niet langer aan 
particulieren maar alleen aan de Bond van binnenvissers en statutaire sportvisverenigingen te laten 
plaatsvinden op basis van een daartoe af te sluiten overeenkomst.  

 
Uitvoeringsconsequenties: 
Nihil. 
Huurovereenkomst afsluiten.  
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15 Tarievenlijst 

 
Ten aanzien van voorgaande producten die door het team eigendomsbeheer worden geleverd, is het 
wenselijk dat het te voeren prijsbeleid waar mogelijk per product wordt opgenomen in een Tarieventabel 
Eigendomsbeheer Wetterskip Fryslân. Een tarieventabel geeft immers helder en duidelijk het prijsbeleid 
weer voor ingeland (burger) en waterschap en kan onnodige discussie voorkomen. Een tarieventabel 
geeft de mogelijkheid om eens per jaar de tarieven collectief bij te stellen aan de hand van verschillende 
prijsverhogingen en indexen. Vervolgens kan deze tarieventabel door het bestuur worden vastgesteld en 
bekendgemaakt.  
 
Overwegingen: 
Helderheid en duidelijkheid voor burger en waterschap ontstaat door het hanteren van eenduidige 
tarieven voor het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten dan wel anderszins betrokkenheid van 
het waterschap ten aanzien van het eigendomsbeheer. Op termijn dient er een tarievenlijst door het 
dagelijks bestuur te worden opgesteld waarin per te leveren eigendomsbeheersproduct ter zake het 
prijsbeleid van het waterschap  wordt opgenomen. De tarievenlijst dient te worden gepubliceerd en 
jaarlijks te worden aangepast. 
 
Advies: 
Na het vaststellen van de notitie Eigendomsbeheer een tarievenlijst vast stellen voor het aangaan van 
privaatrechtelijke overeenkomsten dan wel anderszins betrokkenheid van het waterschap ten aanzien van 
het eigendomsbeheer en deze de te publiceren op de website van Wetterskip Fryslân. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Opstellen tarievenlijst. 
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16 Gebruik gronden door derden 

 
Gronden van het waterschap worden door derden gebruikt voor het hebben van voorwerpen boven of 
onder de grond. Hierbij valt onder andere te denken aan buizen, leidingen, kabels, bruggen, 
aanlegsteigers, verrekijkers en meubilair op zeedijk etc. Naast het hebben van voorwerpen boven of 
onder grond door derden worden er ook door derden activiteiten en evenementen georganiseerd zoals  
openluchtspelen, publiektribune skûtsjesilen, grootschalige wandelevenementen, kunst- en 
muziekfestivals.  
 
Als deze gronden een waterstaatskundige functie hebben dan is de Keur van toepassing en moet de 
belanghebbende een keurontheffing aanvragen. In deze keurontheffing worden voorwaarden opgenomen 
ten aanzien van eventuele schadeherstelwerkzaamheden die voor rekening komen van de 
belanghebbende.  
 
Naast het verstrekken van een keurontheffing op deze gronden hebben we ook te maken met pachters of 
huurders die deze gronden van het waterschap gebruiken. Als verpachter of als verhuurder dient een 
zeker pachtgenot of huurgenot te worden gegarandeerd conform de pacht- of huurovereenkomst. Dit kan 
(financiële) gevolgen hebben voor het waterschap, als verpachter en/of verhuurder, of voor de 
belanghebbende.  
 
Hoewel voor de keurontheffing leges in rekening worden gebracht, wordt er verder geen vergoeding in 
rekening gebracht voor het gebruik van de eigendommen van het waterschap.  
 
Indien het gewenst is een vergoeding in rekening te kunnen brengen is het noodzakelijk o.g.v. artikel 114 
Waterschapswet een verordening precariobelasting vast te stellen. Wetterskip Fryslân kent geen 
verordening voor het heffen van precariobelasting. Een goede uitvoering en handhaving van deze 
verordening brengt een extra administratieve werklast met zich mee waarbij de opbrengsten niet in 
verhouding zullen staan tot de kosten.  
 
Overwegingen: 
Voor allerlei evenementen in de Friese en deels Groninger samenleving wel dan niet op commerciële 
basis wordt af en toe gebruik gemaakt van waterschapseigendommen. Dit geschied tot op heden altijd 
kosteloos. Vanuit het oogpunt van goodwill bij de Friese en deels Groninger bevolking is er veel voor te 
zeggen dit zo te laten.  

 
Advies: 
Ten behoeve van allerlei evenementen in de Friese en deels Groninger samenleving al dan niet op 
commerciële basis waterschapseigendommen gratis ter beschikking te stellen zulks overeenkomstig de 
tot nu toe gevolgde gedragslijn. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
Geen. 
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17 Onrechtmatig grondgebruik 

 
Het is bekend dat op diverse locaties in het beheersgebied onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van 
onroerende zaken van het waterschap. Ongevraagd worden strookjes grond bij particuliere tuinen 
getrokken, boten afgemeerd in wateren, gebruikt voor tijdelijke opslag en gebruikt men bijvoorbeeld 
zonder toestemming grond als weg/pad. 
 
Indien reeds vele jaren gebruik wordt gemaakt van de grond kan het zo zijn dat het recht van het 
waterschap tot terugvordering van de eigendom is verjaard. Als de gebruiker een beroep doet op deze 
verjaring kan het betreffende perceel zijn eigendom worden. Indien het waterschap dan nog gebruik wil 
maken van de grond (grond met een waterstaatkundige betekenis) zal deze in sommige gevallen 
teruggekocht moeten worden ingeval er geen wettelijke (publiekrechtelijke) middelen bestaan de eigenaar 
te dwingen zonodig medewerking te verlenen.  
 
Op slechts enkele na, is het niet duidelijk hoeveel percelen onrechtmatig in gebruik zijn genomen en is het 
evenmin niet duidelijk hoeveel van deze percelen in aanmerking zouden kunnen komen voor een beroep 
op verjaring. Tegen enkele situaties die geconstateerd zijn, is tot heden slechts ad-hoc opgetreden. Die 
situaties die nu aan het licht komen worden geregistreerd en passende maatregelen worden getroffen. In 
sommige situaties kan er worden gesproken van een gedoogsituatie. Van een gedoogsituatie is sprake 
als er een mondelinge (niet schriftelijke) regeling is getroffen, oftewel zgn. zaken die in het veld zijn 
geregeld. 
 
Tegen het onrechtmatige grondgebruik dient te worden opgetreden om verlies van eigendommen door 
verjaring te voorkomen. Mondelinge regelingen “om niet” dienen te worden omgezet in schriftelijke 
regelingen, al dan niet met een bepaalde tegenprestatie.  
 
Overwegingen: 
Om actief actie te ondernemen tegen het onrechtmatig grondgebruik van gronden en voorkoming van 
verjaring, kan in eerste instantie een stappenplan worden gemaakt hoe hiermee omgegaan moet worden. 
Die situaties die nu bekend zijn kunnen aan de hand van dit stappenplan (zie bijlage 3) worden 
aangepakt. 
  
Advies: 
De registratie van situaties waar sprake is onrechtmatig grondgebruik continueren en uit te bouwen en 
daarvoor een nog door het dagelijks bestuur vast te stellen stappenplan maken. 
 
Uitvoeringsconsequenties: 
� Registreren gronden die onrechtmatig worden gebruikt (reguliere werkzaamheden); 
� Stappenplan opstellen ter voorkoming of opheffen van het onrechtmatige gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Notitie Eigendomsbeheer Wetterskip Fryslân 2009 

43 

18 Verbetering interne samenwerking 

 
Privaatrechtelijke aangelegenheden en de inzet van publiekrechtelijke instrumenten, zoals het verlenen 
van vergunningen en ontheffingen, liggen soms dicht bij elkaar. In de organisatie, maar ook bij de 
ingeland (burger) is deze scheiding van inzet van de verschillende instrumenten door het waterschap niet 
altijd even duidelijk. Het verdient daarom aanbeveling meer aandacht te besteden aan de verbetering van 
de samenwerking tussen de uitvoering van werkzaamheden door de vakafdelingen en het 
eigendomsbeheer. 
 
Overwegingen: 
Het is van belang dat het waterschap richting de burger zo uniform mogelijk opereert, dat er tijdig wordt 
gereageerd naar de burger en dat nodeloze vermenging van de inzet van publiekrechtelijke 
bevoegdheden en privaatrechtelijke bevoegdheden wordt voorkomen en dat intern beter wordt 
gecoördineerd. In verband met het voorgaande is het van belang dat alle ontwikkelingen rondom 
eigendomsaangelegenheden waarbij het waterschap is betrokken geschieden met betrokkenheid van het 
team eigendomsbeheer en worden verwerkt in de notitie eigendomsbeheer. 
 
Advies:  
De samenwerking verder te verbeteren tussen de vakafdelingen op het gebied van 
eigendomsaangelegenheden en het team eigendomsbeheer te betrekken bij alle ontwikkelingen rondom 
eigendomsaangelegenheden waarbij het waterschap bemoeienis heeft. 

 
Uitvoeringsconsequenties: 
Pro-actief overleg/uitwisselingsmomenten organiseren.  

 
 
 

19 Communicatie 

 
Dit beleidskader, de notitie Eigendomsbeheer, zal nadat deze is vastgesteld in de regionale dagbladen en 
op de website van het waterschap bekend worden gemaakt. Daarnaast zal de door het waterschap te 
hanteren tarieventabel voor eigendomsaangelegenheden en de nadere uitwerking van een aantal 
producten voor een ieder raadpleegbaar worden gemaakt. De vakafdelingen zullen nader worden 
geïnformeerd over het bestaan en de inhoud van deze notitie.  
 
 

20 Looptijd 

 
Overwegingen: 
Het karakter van deze notitie is niet statisch en dus doorlopend. Op basis van ontwikkelingen in en 
rondom het waterschap zal de noodzaak bestaan tot periodieke aanpassing van deze notitie. Zo nodig 
zullen er tussentijds aanpassingen worden gedaan. 
 
Advies: 
Eens per twee jaar de werking van de notitie Eigendombeheer te evalueren.  

 
Uitvoeringsconsequenties: 
Eventueel gedurende de looptijd de notitie Eigendomsbeheer aanpassen en na het verstrijken van de 
geldigheidsduur de integrale notitie opnieuw ter vaststelling aanbieden. 
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Bijlage 1 Gedetailleerde inventarisatie persleidingen  
 
 
 
Rzwi Aantal percelen Categorie 

1 
Categorie 

2 
Categorie 

3 
Categorie 

4 
Rvk 

Drachten 467 80 200  187  

Bolsward 702 308 221  173  

Joure 255 54 64  137  

Sneek 311 34 143 2 132  

Grou 480 234 118  128  

Franeker 462 182 165  115  

Sloten 471 274 97 4 96  

St. Annaparochie 183 31 60 1 91  

Dokkum 666 422 165 3 76  

Wolvega 351 131 68 7 68 77 

Heerenveen 358 191 91 10 66  

Bergum-Suameer 333 120 148 1 64  

Damwoude 366 228 73 3 62  

Harlingen 221 131 42 1 47  

Birdaard 379 253 80  46  

Gorredijk 233 121 73  39  

Kootstertille 379 239 86 16 38  

Warns 180 117 25 1 37  

Terschelling 100 19 46 1 34  

Wijnjewoude 193 88 67 6 32  

Leeuwarden 149 78 43  28  

Oostewolde 110 18 69 6 17  

Vlieland 40 1 7 16 16  

Akkrum 77 39 25  13  

Haulerwijk 60 35 16 3 6  

Workum 56 8 42  6  

Ameland 63 38 20 1 4  

Lemmer 146 18 14  1 113 

Schiermonnikoog 17 11 5  1  

       

 7808 3503 2273 82 1760 190 
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Bijlage 2 Wettelijk kader uit Waterschapswet 
 

Artikel 33  van de Waterschapswet luidt als volgt: 
 
1.  Een lid van het algemeen bestuur mag niet:  

a.  als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van het 
waterschap of het waterschapsbestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van het 
waterschap of het waterschapsbestuur;  

b.  als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van het 
waterschap of het waterschapsbestuur;  

c.  als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met het 
waterschap aangaan van:  
1°.  overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;  
2°.  overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan het waterschap;   

d.  rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:  
1°.  het aannemen van werk ten behoeve van het waterschap;  
2°.  het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve 

van het waterschap;  
3°.  het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan het waterschap;  
4°.  het verhuren van roerende zaken aan het waterschap;  
5°.  het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van het waterschap;  
6°.  het van het waterschap onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten 

waaraan deze zijn onderworpen;  
7°.  het onderhands huren of pachten van het waterschap.    

 
2.  Van het eerste lid, aanhef en onderdeel d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.  
 
3.  Het algemeen bestuur stelt voor zijn leden, voor de leden van het dagelijks bestuur en voor de 

voorzitter een gedragscode vast.  
 
4.  Ten aanzien van een lid dat handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid, is artikel X 8, eerste 

tot en met vijfde lid, van de Kieswet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat wordt 
gelezen voor:  
a.  burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur;  
b.  de raad: het algemeen bestuur.   
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Bijlage 3 Globaal concept stappenplan ten behoeve voor onrechtmatig grondgebruik 

 
Stap 1 constatering 
Er wordt een illegale situatie geconstateerd, hetzij door een tipgever, hetzij door de inventarisatie. Van de 
geconstateerde situaties worden de volgende gegevens vastgelegd: 
�  Wie de overtreder is; 
�  Wat gebruikt wordt; 
�  Waar grond in gebruik is; 
�  Hoeveel gebruikt wordt; 
�  Waarom grond gebruikt wordt; 
�  Sinds wanneer de grond gebruikt wordt. 
 
Stap 2 legalisatieonderzoek 
Na constatering zal moeten worden bekeken of legalisatie van de illegale situatie mogelijk is. 
Als dit mogelijk is (doorgaans het geval), zal de grond, wanneer er sprake is van niet waterstaatkundige 
grond, of aan de gebruiker te koop worden aangeboden (indien verkoop niet leidt tot versnippering), of 
worden verhuurd (of anderszins in gebruik gegeven tegen een vergoeding). Bij grond met een 
waterstaatkundige betekenis kan alleen sprake zijn van een gebruiksregeling met tegenprestatie. Dus 
geen verkoop. In sommige situaties als bijvoorbeeld gedurende een zeer lange tijd het gebruik is gedoogd 
of in het 
verleden toezeggingen zijn gedaan kan de grond voor een beperkte duur (korter dan 5 jaar) “om niet” in 
gebruik worden gegeven, daarna voor een periode van maximaal 5 jaar voor een lage huurprijs worden 
verhuurd/in gebruik gegeven en tenslotte (wanneer nog steeds sprake is van dezelfde gebruiker) daarna 
voor de dan geldende gebruiksvergoeding in gebruik worden gegeven (schriftelijke 
privaatrechtelijkeregeling). 
 
Stap 3 voormelding 
Er moet gehandhaafd worden als er niet gelegaliseerd kan worden. Allereerst zal worden getracht de 
illegale situatie op een informele wijze op te heffen. De overtreder zal vriendelijk worden verzocht de 
illegale situatie zelf te wijzigen door de grond te ontruimen en niet meer te gebruiken. Er kan een afspraak 
worden gemaakt waarin de situatie zal worden toegelicht. 
 
Stap 4 aanschrijven / ontruimen 
Indien na het eerste verzoek om de grond te ontruimen hier nog geen gehoor aan is gegeven zal 
nogmaals worden verzocht de grond te ontruimen. Nadat tot de tweede maal geen gehoor is gegeven aan 
het verzoek zal een gerechtelijke vordering worden ingesteld om tot ontruiming te kunnen overgaan van 
de grond waarna de grond in oorspronkelijke toestand zal worden teruggebracht. De kosten hier van 
zullen zo veel als mogelijk op de gebruiker worden verhaald. 
 
Stap 5 hergebruik van de grond 
Na de ontruiming zal er naar gestreefd worden de grond z.s.m. tegen een vergoeding in gebruik te geven. 
 
Stap 6 na-controle 
De illegale situaties die niet zijn gelegaliseerd dienen, nadat deze vrijwillig (zonder Rechterlijk bevel) zijn 
ontruimd, in het eerste jaar te worden gecontroleerd. Indien de grond binnen een jaar weer in gebruik is 
genomen zal namelijk een kortere verjaringstermijn gaan lopen. Na verloop van het eerste jaar waarin 
men de grond niet heeft gebruikt zal, indien de grond weer in gebruik wordt genomen, de verjaringstermijn 
opnieuw beginnen. Na verloop van het eerste jaar na ontruiming kan de controle van de (vrijwillig) 
ontruimde locaties meegenomen worden tijdens de driejaarlijkse na-controle. 
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Bijlage 4 Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van een waterkering 
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