4.7 Schade en vergoedingen bij baggeren
Door het baggeren en/of het op de kant zetten van baggerspecie kan schade ontstaan aan de oevers
en/of beschoeiingen. Voorafgaande aan het baggeren van grotere wateren waarbij minimaal 30 cm
bagger wordt verwijderd, inventariseren wij de toestand van de oever en de beschoeiingen. De
oevereigenaren worden minimaal 3 maanden voor uitvoering van de baggerwerkzaamheden
geïnformeerd over de resultaten van deze inventarisatie. Tevens wordt dan afgesproken hoe
omgegaan wordt met eventuele schade (bijv. verzakking). Er kan besloten worden om niet geheel tot
de kant te baggeren om schade aan beschoeiingen en kaden te voorkomen.
De oevereigenaren (meestal agrariërs) hebben een ontvangstplicht voor een evenredige hoeveelheid
baggerspecie welke tijdens het regulier onderhoud vrijkomt. Wanneer het waterschap besluit de
bagger niet te verspreiden, maar dat de aanliggende eigenaar dit zelf moet doen, wordt er een
vergoeding betaald. Deze vergoeding is gebaseerd op de kosten die het waterschap zou maken voor
het verspreiden van de bagger. Er wordt een vergoeding uitgekeerd op basis van het aantal m 3
ingedroogde baggerspecie dat op het land is ontvangen.
Daarnaast hanteren wij een ‘braakland’ vergoeding (indien de baggerwerkzaamheden vóór 15 juli zijn
aangezegd) en een vergoeding voor geleden gewasschade. Er vindt alleen vergoeding plaats als een
strook grond niet gebruikt kan worden of doordat gewasopbrengst aantoonbaar minder is. Onze
vergoeding voor gewasschade is conform de gewasschadevergoeding die de Land- en
TuinbouwOrganisatie (LTO Nederland) heeft afgesproken met de Gasunie. Op stroken grond, die niet
door het waterschap zijn aangezegd maar waar tijdens het werk onverhoopt toch baggerspecie moet
worden gedeponeerd, is de vergoeding voor geleden gewasschade op basis van de Gasunie/LTO
regeling van toepassing.
In bijlage 9 is de vergoedingsregeling opgenomen.
Beleidslijn 22: Het waterschap informeert oevereigenaren minimaal 3 maanden
voor uitvoering van de baggerwerkzaamheden. De oevereigenaren (meestal
agrariërs) hebben een ontvangstplicht. Wanneer het waterschap besluit de bagger
niet te verspreiden, maar dat de aangrenzende eigenaar dit zelf moet doen dan
wordt een vergoeding uitgekeerd op basis van het aantal m3 ingedroogde
baggerspecie dat op het land is ontvangen. Daarnaast hanteren wij een
‘braakland’ vergoeding en een vergoeding voor geleden gewasschade.
Overige schade, zoals bijvoorbeeld het mislopen van betalingsrechten door de
ontvangst van bagger op het aangrenzende perceel, wordt door het waterschap
niet gecompenseerd.

