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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-584442900 (DOS-2017-

0002112)

Contact

J.F.M. Bonnet

070 - 441 61 24

jfm.bonnet@pzh.nl

Onderwerp:
Afwijzen aansprakelijkheidsstelling gemeente Bodegraven Reeuwijk (water)schade aan Molen de 
Arkduif

Publiekssamenvatting:

De oeverbeschoeiing langs de Oude Rijn van molen de Arkduif, Overtocht 45 te Bodegraven, 

verkeert als gevolg van autonome zakkingen en achterstallig onderhoud in slechte staat. De 

bovenzijde van de oeverbeschoeiing strekt slechts 20 tot 30 cm boven het reguliere waterpeil. 

Op basis van de vigerende beheerovereenkomst uit 2003 tussen de provincie en de gemeente, 

heeft de gemeente de rechtsplicht om de achterliggende tuin en oeverbeschoeiing op een hoogte 

van 50 – 90 cm hoogte ten opzichte van het waterpeil te onderhouden. De gemeente een brief te 

zenden waarin de aansprakelijkstelling wordt afgewezen.

Advies:
1.Vast te stellen de brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarmee:
- de aansprakelijkstelling door de gemeente van de Provincie Zuid-Holland, vanwege 

wateroverlast in de molen, wordt afgewezen;
- de gemeente wordt gesommeerd om de oever te veranderen, alsmede waarmee
- niet akkoord wordt gegaan met de opzegging door de gemeente van de met de provincie 

gesloten beheerovereenkomst,tenzij aan de voorwaarden wordt voldaan;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarbij de aansprakelijkstelling door de gemeente 
    Bodegraven-Reeuwijk van de provincie Zuid-Holland wordt afgewezen.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de publiekssamenvatting aan te 
vullen met de conclusie, en de passage bij juridisch kader in te korten.

Bijlagen:
- brief van GS aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met betrekking tot de afwijzing van de 
aansprakelijkstelling
- Aansprakelijkstelling van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk inzake schade molen de Arkduif 
door water

- Aanvraag en verleende privaatrechtelijke vergunning (beheerovereenkomst) op grond van het 

eigendomsrecht

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.F.M. Bonnet Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Boddé, DP digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 mei 2017 1 juni 2017
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- Tekening kadastrale begrenzing molen de Arkduif Oude Rijn

- Foto oever Arkduif

1 Toelichting voor het College

De gemeente heeft de provincie, op grond van art. 6:162 BW, aansprakelijk gesteld voor de 

wateroverlast in het gebouw van molen de Arkduif. De gemeente heeft de provincie gesommeerd 

om de oever uiterlijk per 1 juni 2017 te verhogen en te herstellen om wateroverlast te voorkomen. 

De gemeente wil ook de beheerovereenkomst, waarbij de onderhoudsplicht voor de oever en de 

achterliggende grond bij de gemeente berust, per genoemde datum opzeggen.

Juridisch kader:

De provincie is eigenaar van de Oude Rijn op grond van de natrekkingsregel is de provincie ook 

eigenaar van de door derden aangebrachte oeverbeschoeiing. Door middel van de vergunning 

geeft de provincie aan dat het in beginsel wordt geduld dat een derde zijn damwandplanken in 

ons eigendom aanbrengt en dat hij er dien te gevolge er ook voor moet zorgen dat deze in goede 

staat verkeren. 

De provincie is in 2003 met de gemeente op grond van artikel 158 van de Provinciewet een 

tweezijdige overeenkomst aangegaan (privaatrechtelijke vergunning) welke in 2004 door de 

gemeente is aanvaard. De gemeente is daarmee akkoord gegaan met het hebben en 

onderhouden van de oeverbeschoeiing en achterliggende tuin. De provincie heeft in de oude Rijn 

tussen de burgemeester Crolesbrug en de gemeentegrens in het geheel geen particuliere oevers 

in beheer.en ook nooit in beheer gehad, Bij bedoelde particulieren is dit op dezelfde wijze 

geregeld als bij Molen de Arkduif en wel door middel van een ontheffing op grond van de 

Vaarwegenverordening en meergenoemde vergunning.

2 Proces

Met de afwijzing van de aansprakelijkstelling houdt de provincie vast aan het eerder ingenomen 

standpunt dat de gemeente Reeuwijk-Bodegraven, op basis van de tweede, vierde en achtste 

bepaling in de met de gemeente gesloten beheerovereenkomst, zelf verantwoordelijk is voor het 

onderhouden en op hoogte houden en zonodig vervangen van de oeverbeschoeiing.

3 Communicatiestrategie

Communicatie vindt plaats door verzending van de brief naar de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk met het provinciaal standpunt inzake de aansprakelijkstelling. 
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