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Drinkwater en zorgplicht
In het omgevingsrecht wordt steeds meer gebruikgemaakt van zorgplichten. 

Een voorbeeld van zo’n zorgplicht is artikel 2 van de Drinkwaterwet, waarin 

‘bestuursorganen’ wordt opgedragen ‘zorg te dragen’ voor de duurzame veilig-

stelling van de openbare drinkwatervoorziening. Een ander voorbeeld is arti-

kel 1.6 van de nog in werking te treden Omgevingswet. 

De populariteit van zorgplichten wordt deels veroorzaakt door de complexiteit 

van het rechtsgebied. Binnen het omgevingsrecht wordt getracht een dermate 

grote hoeveelheid belangen te beschermen, dat het bijna niet mogelijk is om 

op het niveau van de formele wetgeving aan te geven hoe die belangen zich 

in een concreet geval tot elkaar verhouden. Neem bijvoorbeeld een stedelijke 

ontwikkeling in de buurt van een drinkwaterwinning. Dat het voor de formele 

wetgever onmogelijk is om op voorhand te bepalen onder welke omstandighe-

den een dergelijke ontwikkeling toelaatbaar is, is evident. Dit vereist een nadere 

belangenafweging door het bevoegd gezag in een concreet geval, waarbij de 

relevante feiten en omstandigheden van de specifieke situatie in aanmerking 

worden genomen.

Met het oog hierop kan een zorgplicht een nuttige, richtinggevende functie 

vervullen. Een zorgplicht onderstreept dat het belang in kwestie bij een nadere 

belangenafweging in aanmerking moet worden genomen, zonder zo ver te gaan 

dat wordt voorgeschreven wat de uitslag van die afweging moet zijn. Zo voor-

komt de zorgplicht uit de Drinkwaterwet dat het drinkwaterbelang ‘vergeten’ 

wordt, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor maatwerk: afhankelijk 

van de relevante feiten en omstandigheden van het geval kan het bevoegd gezag 

dat belang een passend gewicht toekennen.

Dat betekent echter niet dat voor de bescherming van een belang met een 

zorgplicht kan worden volstaan. Juist omdat een zorgplicht het bevoegd gezag 

ruimte laat om zelf te bepalen welk gewicht aan het te beschermen belang moet 

worden toegekend, is het achteraf niet goed mogelijk om enkel op basis van zo’n 

zorgplicht te betogen dat verkeerde of onvoldoende beschermende maatregelen 

getroffen zijn. Wie zich hard wil maken voor de bescherming van een belang, 

dient dus aan te sturen op een uitwerking van de desbetreffende zorgplicht in 

een meer concreet beschermingsregime in lagere wetgeving. Het omgevings-

recht biedt daar ook de nodige instrumenten voor. 

De drinkwaterbedrijven zullen er bijvoorbeeld proactief op moeten toezien 

dat serieus werk wordt gemaakt van artikel 2.27, aanhef en onder d, van de 

Omgevingswet, waarin de regering wordt opgedragen regels te stellen over de 

manier waarop provincies, waterschappen en gemeenten het drinkwaterbelang 

in aanmerking moeten nemen.
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In elke Waterspiegel vragen wij een columnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema. 
Deze keer is dat mr. dr. Daan Korsse.
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