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Officiële uitgave van Waterschap De Dommel.

Verordening schadevergoeding waterschap De Dommel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. adviescommissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening;
b. bestuur: het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;
c. onafhankelijke deskundige: onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening;
d. schade: schade als bedoeld in artikel 7.14 of artikel 7.15 van de Waterwet;
e. verzoeker: degene die een verzoek als bedoeld in artikel 2 van deze Verordening indient.

Hoofdstuk 2 Het verzoek
Artikel 2 Het verzoek om schadevergoeding
1.
2.

Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.
Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:
de naam en het adres van de verzoeker;
a.
de dagtekening;
b.
een ondertekening van de verzoeker;
c.
een aanduiding van het besluit of het handelen door of namens het waterschap dat de
d.
schade naar het oordeel van verzoeker heeft veroorzaakt;
voor zover redelijkerwijs mogelijk een opgave van de aard, omvang en onderbouwing van
e.
de schade alsmede een specificatie van het schadebedrag;
een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied
f.
aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.

3.

De verzoeker verschaft tevens de gegevens en bescheiden die voor het nemen van een
beschikking op zijn verzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen.
Het bestuur bevestigt de ontvangst van het verzoek uiterlijk binnen twee weken en stelt de verzoeker
in kennis van de op grond van deze Verordening te volgen procedure.
Indien naar het oordeel van het bestuur niet of onvoldoende is voldaan aan het bepaalde in het
tweede of het derde lid stelt het bestuur de verzoeker in de gelegenheid het verzuim te herstellen
binnen zes weken na de datum van kennisgeving van het verzuim.

4.
5.

Artikel 3 Afhandeling van het verzoek
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Het bestuur neemt het verzoek niet in behandeling indien het niet overeenkomstig artikel 2 is ingediend.
Het bestuur zendt het besluit als bedoeld in het vorige lid aan de verzoeker toe binnen vier weken
na ontvangst van de ingevolge artikel 2, lid 5 ingezonden ontbrekende gegevens, of nadat de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Het bestuur wijst het verzoek zonder nader onderzoek af indien het naar het oordeel van het bestuur
kennelijk ongegrond is.
Het bestuur zendt het besluit als bedoeld in het vorige lid aan de verzoeker toe binnen acht weken
na ontvangst van het verzoek.
Het bestuur kan de in het vorige lid genoemde termijn met ten hoogste acht weken verlengen.
Het bestuur stelt de verzoeker daarvan schriftelijk in kennis.
Het bestuur kan het verzoek om advies voorleggen aan de adviescommissie of aan de onafhankelijke deskundige.
Het bestuur kan het verzoek afhandelen zonder inschakeling van de adviescommissie of de onafhankelijke deskundige.

Hoofdstuk 3 Adviescommissie en onafhankelijke deskundige
Artikel 4 Benoeming en samenstelling
1.

1

Het bestuur stelt een adviescommissie in die het bestuur adviseert over de beslissing op verzoeken
om schadevergoeding. De adviescommissie bestaat uit minimaal drie onafhankelijke adviseurs,
die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur wijst uit hun midden een voorzitter aan.
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2.
3.

4.
5.
6.

De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris die wordt benoemd door het bestuur.
De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De leden kunnen geen deel
uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van
het waterschap.
De leden van de adviescommissie en de secretaris hebben een geheimhoudingsplicht.
Het bestuur kan nadere regels stellen betreffende de commissie.
Het bestuur stelt een onafhankelijke deskundige aan. De bepalingen over de adviescommissie in
deze verordening zijn zoveel mogelijk van toepassing op de onafhankelijke deskundige.

Artikel 5 De taken en bevoegdheden van de adviescommissie
1.

De adviescommissie stelt een onderzoek in naar en brengt advies uit over:
de aard en omvang van de schade;
a.
het causaal verband tussen schade en schadeoorzaak;
b.
de vraag of de schade niet of niet geheel ten laste van de verzoeker behoort te blijven;
c.
de vraag of de schade niet of niet voldoende anderszins is gewaarborgd;
d.
de vraag of en in hoeverre er aanleiding bestaat deskundigenkosten te vergoeden;
e.
de hoogte van de door het bestuur te verlenen schadevergoeding.
f.

2.

De adviescommissie brengt in de vorm van een gemotiveerd rapport advies uit over haar bevindingen. Wanneer zij daartoe aanleiding ziet, adviseert de adviescommissie over voorstellen voor
maatregelen en voorzieningen, waardoor de schadevergoeding anders dan door een compensatie
in geld kan worden beperkt of ongedaan gemaakt.
De adviescommissie is bevoegd inlichtingen en adviezen bij derden, waaronder ambtenaren in
dienst van het waterschap, in te winnen alsmede een plaatsopneming te houden. Indien met het
verstrekken van inlichtingen of het verlenen van adviezen door derden kosten gemoeid zijn, oefent
de adviescommissie deze bevoegdheid eerst uit na instemming van het bestuur.

3.

Hoofdstuk 4 De procedure bij de Adviescommissie
Artikel 6 Procedurevoorschriften
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Als het verzoek wordt voorgelegd aan de adviescommissie brengt het bestuur verzoeker hiervan
op de hoogte. Deze kennisgeving bevat de namen van de adviseurs, hun beroep en/of expertise
en de plaats waar zij hun werkzaamheden plegen te verrichten.
Het bestuur en de verzoeker stellen de adviescommissie de gegevens en bescheiden ter beschikking
die nodig zijn voor een goede vervulling van zijn taak.
De adviescommissie stelt de verzoeker en andere belanghebbenden binnen zes weken na ontvangst
van het verzoek in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. De adviescommissie
verzendt de uitnodiging voor het geven van een mondelinge toelichting tenminste twee weken
voor de dag waarop de toelichting wordt gegeven.
De verzoeker kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gemachtigde of een deskundige.
Van de mondelinge toelichting wordt een verslag gemaakt. De adviescommissie zendt het verslag
naar de verzoeker en het bestuur.
De adviescommissie stelt binnen twaalf weken na de dag waarop de mondelinge toelichting werd
gegeven een conceptadvies op dat wordt toegezonden aan de verzoeker en het bestuur. De adviescommissiekan deze termijn met ten hoogste zes weken verdagen. Van de verdaging wordt
onder opgaaf van redenen schriftelijk mededeling gedaan aan de verzoeker en het bestuur.
De verzoeker en het bestuur worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar aanleiding
van het conceptadvies binnen zes weken na de dag van verzending van het conceptadvies
schriftelijk bij de adviescommissie naar voren te brengen.
De adviescommissie stelt het definitieve advies met inachtneming van de naar voren gebrachte
zienswijzen vast binnen zes weken nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken. De
adviescommissie zendt het definitieve advies met inbegrip van het verslag en de zienswijzen toe
aan de verzoeker en het bestuur. De adviescommissie kan deze termijn met ten hoogste zes weken
verdagen. Van de verdaging wordt onder opgaaf van redenen schriftelijk mededeling gedaan aan
de verzoeker en het bestuur.
Verder uitstel van de vaststelling van het definitieve advies is mogelijk voor zover de verzoeker
en het bestuur daarmee instemmen.

Hoofdstuk 5 De beslissing op verzoek
Artikel 7 Beslistermijn
Het bestuur beslist uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het definitieve advies van de
commissie, op het verzoek. De beslissing wordt de verzoeker binnen twee weken na de beslissing
toegezonden.
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Artikel 8: Betaling
1.
2.

Als het besluit als bedoeld in artikel 7 schadevergoeding in de vorm van betaling van een geldsom
betreft, is titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Als het besluit als bedoeld in artikel 7 schadevergoeding in een andere vorm dan betaling van
een geldsom betreft, wordt daarmee een aanvang gemaakt binnen een redelijke termijn na het
onherroepelijk worden van de in artikel 7 bedoelde beslissing

Artikel 9 Onverschuldigde betaling
1.

Het bestuur kan de beslissing op het verzoek om een schadevergoeding intrekken of
ten nadele van de verzoeker wijzigen, indien:
op grond van feiten of omstandigheden, waarvan het bestuur ten tijde van het nemen van
a.
de beslissing op het verzoek redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, de schadevergoeding
niet of lager zou zijn vastgesteld;
de verzoeker onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste
b.
of volledige gegevens tot een andere beslissing op het verzoek zou hebben geleid;
de hoogte van de schadevergoeding anderszins onjuist was en de verzoeker dit wist of bec.
hoorde te weten.

2.

De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de schadevergoeding is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
De beslissing op het verzoek kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de
ontvanger worden gewijzigd, indien vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop de
beslissing op het verzoek is bekendgemaakt.

3.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 10 Overgangsbepaling
De Verordening Nadeelcompensatie waterschap De Dommel, artikel 4, leden 1 en 2 van die Verordening uitgezonderd, en de Verordening nadeelcompensatie bergingsgebieden waterschap De
Dommel 2007, die golden voor de inwerkingtreding van deze Verordening blijven van toepassing
op de voorbereiding en vaststelling van een besluit op een voor die datum van inwerkingtreding
gedaan verzoek om schadevergoeding.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

3.

3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.
Intrekken van de Verordening Nadeelcompensatie waterschap De Dommel en de Verordening
nadeelcompensatie bergingsgebieden waterschap De Dommel 2007 die golden voor 22 december
2009, geschiedt onverminderd het bepaalde in artikel 10 met ingang van inwerkingtreding van
de verordening.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening schadevergoeding waterschap De
Dommel".
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap De
Dommel van 13 oktober 2010.
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Bijlage toelichting Verordening schadevergoeding
Bijlage toelichting op de Verordening schadevergoeding
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