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Toetsingskader Waterwet,
weigeringsgronden

• Kort overzicht van de voorgaande jurisprudentie:
– J.J.H. van Kempen, ‘Kroniek jurisprudentie
waterrecht’, MenR 2016/89, p. 520-522
– AB 2016/151, m.nt. Van Rijswick

• Weigeringsgronden Waterwet:
– -het voorkomen en beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste
– -het beschermen en verbeteren van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en
– -de vervulling van maatschappelijke functies door
watersystemen

Toetsingskader Waterwet,
maatschappelijke functies
• ABRvS 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:850
• ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2154, AB
2016/151, m.nt. Van Rijswick
• Rb Den Haag 31 mei 2016, SGR 15/8716 WATER
V280 (niet gepubliceerd)
• Art. 5.24 Ow: ’de vervulling van de op grond van
deze wet aan watersystemen toegekende
maatschappelijke functies’
• Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet,
artikel 1.1, onderdelen AV en BN, MvT p. 104-105

Toetsingskader Waterwet,
voorschriften
• ABRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:302,
AB 2017/93, m.nt. Groothuijse
• Rb Limburg 18 mei 2016,
ECLI:NL:RBLIM:2016:4149

Kaderrichtlijn Water
• HvJEU 4 mei 2016, ECLI:EU:C:2016:322, AB
2016/242 m.nt. Van Rijswick
• Art. 4 lid 7 KRW, strijd met doelstellingen toegestaan
als (héél kort gezegd):
– de redenen van hoger openbaar belang zijn en/of nuttiger
dan het bereiken van die doelstellingen,
– vanwege technische haalbaarheid of onevenredig hoge
kosten geen alternatieven beschikbaar zijn en
– Toelichten in SGBP

Kaderrichtlijn Water II
Rb. Rotterdam 17 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2000:
‘De rechtbank deelt niet het (kennelijke) standpunt van eisers
dat slechts een systeem waarin het bevoegde bestuursorgaan
rechtstreeks toetst aan de milieudoelen [van] de KRW in
overeenstemming kan zijn met de Unierechtelijke eisen van
implementatie. (…) De milieudoelen als bedoeld in de KRW zijn
gespecificeerd door middel van normen [die] te vinden [zijn] in
het Bkmw 2009 en de ecologische normen voor natuurlijke
wateren in de STOWA-maatlatten. [Het goede ecologische
potentieel is vastgelegd in het waterplan] In het
Waterbeheerplan [waarmee het bevoegd gezag volgens het
Wtb rekening moet houden] is als beleidsuitgangspunt voor de
vergunningverlening vastgelegd, dat het [bevoegd gezag die]
normen hanteert (…). Niet valt in te zien dat dit systeem, een
effectieve doorwerking van het Unierecht niet kan waarborgen.’

Waterberging/wateroverlast
• Rechtbank Oost-Brabant 6 juli 2016,
ECLI:NL:RBOBR:2016:3604, MenR 2016/127,
m.nt. Lindhout
• ABRvS 9 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2950, AB 2017/19, m.nt.
Groothuijse

Overig
• ABRvS 16 september 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2894, Gst. 2016/16, m.nt.
Bullens
• ABRvS 26 oktober 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2792
• ABRvS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:112
• ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:241

