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De kracht van ecosysteemfuncties en het
falen van het recht

Dr. G.M.A. van der Heijden*

1 Inleiding

Het gebruik van de bodem voor enkel landbouw heeft
ongewenste neveneffecten. Denk aan bemesting met als
gevolg een verlies aan waterkwaliteit door fosfaatuit-
spoeling. Zo zijn er tegenstrijdige belangen tussen land-
bouw en natuurbehoud, terwijl een goede benutting van
de bodem juist kan leiden tot een versterking van beide,
en bijvoorbeeld ook van recreatie, of waterbeheer. Als
waterbeheer hiervan voordeel ondervindt, kan de
betrokken boer daarvoor dan geld vragen aan de water-
beheerder? Niet zonder contract en dus kan de beheer-
der gratis profiteren, als er geen contract is, waardoor de
boer misschien het bijltje er weer bij neergooit. Wat als
hij de waterbeheerder aansprakelijk kan stellen voor het
genoten voordeel? Vraag in deze bijdrage is of een rui-
mere toepassing in het recht van de voordeelaansprake-
lijkheid zal leiden tot onder meer betere landbouw,
natuur en water.
Onderzoek naar meer combinaties kan met behulp van
het idee van ecosysteemfuncties. Dat zijn functies die de
fysieke leefomgeving biedt aan de samenleving. De
bodem biedt een belangrijk aantal daarvan, zoals het rei-
nigen van grondwater en het leveren van biomassa. Het
versterken van deze functies kan een positief effect heb-
ben op tegelijk landbouw, natuur, water en meer. Wel
leidt dat tot meer aanspraak op de bodem. Het recht is
geschreven om daar bescherming tegen te bieden. Te
intensief gebruik van de bodem kan schadelijk zijn voor

* Dr. G.M.A. (Jurgen) van der Heijden is werkzaam als adviseur bij AT
Osborne en als gastonderzoeker bij het Amsterdam Center for Environ-
mental Law and Sustainability (ACELS/UvA).

bijvoorbeeld natuur of water. Een averechts effect van
deze rechtsbescherming kan zijn dat het recht in de weg
staat aan voordelige combinaties.
Deze bijdrage is een analyse van de spanning tussen de
bescherming tegen nadeel dat de bodem kan ondervin-
den en die het recht moet bieden, en het obstakel voor
voordelige effecten dat het recht tegelijk kan zijn. Als
empirisch materiaal dienen de ecosysteemfuncties van
de bodem. Die komen als eerste aan bod en de combina-
ties waarin zij elkaar kunnen versterken. De veelheid
van die functies zorgt dat een veelheid aan wettelijke
regelingen van omgevingsrecht aan de orde is. Daarin
schuilt het gevaar dat er altijd wel een regeling is die
ingeroepen kan worden om een gunstige combinatie van
ecosysteemfuncties tegen te houden. De overtuigende
kracht van de combinatie van ecosysteemfuncties legt
bloot dat het recht hier faalt. Doel van de bijdrage is om
de weg te wijzen naar voordeelaansprakelijkheid als een
oplossing hiervoor. De bijdrage geeft aan hoe die oplos-
sing al in het geldende recht wortelt en welk recht wen-
selijk is.
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2 De kracht van
ecosysteemfuncties van de
bodem1

De bodem biedt een belangrijk aantal ecosysteemfunc-
ties:
- leveren van biomassa, voedsel en energie;
- opslag en levering van energie vanuit die opslag;
- opslag van koolstof in de bodem;
- zelfreinigend vermogen en schoon grondwater;
- hydrologische kringloop, kwaliteit oppervlaktewater

(filteren water);
- ziekte- en plaagwering (beperking gebruik pestici-

den);
- waterretentie: klimaatadaptatie;
- klimaatfuncties, reguleren van het klimaat;
- natuur en biodiversiteit (genenbron);
- bufferen en reguleren van nutriëntenstromen,

bodemkwaliteit;
- aardkundige en archeologische functie.

Deze ecosysteemfuncties kunnen elkaar versterken in
combinatie. Een praktisch voorbeeld hiervan is het mana-
gement van organische stof. Dat is het ingrijpen in
actieve en passieve stromen van deze stof in de toplaag
van de bodem met als belangrijk gevolg het vasthouden
van meer CO2. Concrete maatregelen zijn onder meer
evenwichtige bemesting en gerichte voeding van het
bodemleven, het stimuleren van natuurlijke ziekte-
wering in bodems en structuurbehoud door intensieve
beworteling. In de praktijk gebeurt dit binnen de kring-
looplandbouw, een fenomeen in opkomst, maar met veel
historie.
Bedrijven in het kringloopspoor boeken een beduidend
beter economisch resultaat in vergelijking met conven-
tionele bedrijven.2 Tot de gevolgen behoren lage stik-
stofoverschotten, zeer lage nitraatuitspoeling naar het
grondwater en een relatief hoog koolstofgehalte in de
bodem. Dit gehalte is van belang voor de natuur en ver-
hoging van dit gehalte dient klimaatadaptatie en kli-
maatmitigatie. Een bodem met voldoende organische
stof is veerkrachtig en kan beter hevige regenval verwer-
ken of juist perioden van droogte doorstaan. Tegelijker-
tijd is het vastleggen van CO2 een belangrijke klimaat-
maatregel om de verhoging van de concentratie van CO2
in de atmosfeer te temperen.
Management van organische stof laat zien hoe ecosys-
teemfuncties het aanknopingspunt zijn voor het maken
van beleid en van economie door deze functies te inten-
siveren. Dit betekent vrijwel steeds combineren, omdat

1. Inspiratie tot deze paragraaf is geput uit het lidmaatschap van de stake-
holdertafel/beoordelingscommissie van het SKB-programma Duurzame
ontwikkeling van de ondergrond, programmalijn Ecosysteemdiensten
(ESD). Voor meer informatie: Stichting Kennisontwikkeling Kennis-
overdracht Bodem en de programmalijn ESD: simon.moolenaar@
skbodem.nl.

2. A. van den Ham, N. van den Berkmortel, J. Reijs, G. Doornewaard,
K. Hoogendam & C. Daatselaar, Mineralenmanagement en economie
op melkveebedrijven, Wageningen: LEI 2010.

intensivering van de ene functie gevolgen heeft voor de
andere. Zo leidt een verhoging van het gehalte organi-
sche stof tot meer biomassa om te oogsten en tegelijk tot
een betere capaciteit van de bodem om koolstof vast te
houden. Zou een boer die ongevraagd doet aan CO2-
opslag in de ondiepe bodem de overheid aansprakelijk
kunnen stellen voor de voordelen die de samenleving
daarvan heeft? Niet volgens het geldende recht.

3 Geldend recht

Op zeker twee plaatsen is voordeelaansprakelijkheid
geen onbekend fenomeen in het recht. In de eerste
plaats zijn veel belastingen hier een voorbeeld van. Kern
van het belastingstelsel is het profijtbeginsel. Dat is een
‘verticaal beginsel’, want het regelt het profijt dat de
burger heeft van de overheid en de belastingen die hij
daarvoor moet betalen. Voordeelaansprakelijkheid regelt
daarnaast een ‘horizontale’ relatie, waarin de ene rechts-
persoon de ander bevoordeelt en daarvoor een tegen-
prestatie wil zien. In deze relatie kan de rechtspersoon,
die voordeel geeft, zich beroepen op de ongerechtvaar-
digde verrijking van de rechtspersoon die voordeel
geniet. Dat is een fenomeen uit het geldende recht dat
voortvloeit uit het Burgerlijk Wetboek.
Een van de weinige, zo niet het enige wetsartikel dat
rechtstreeks voordeelaansprakelijkheid regelt, is artikel
75 lid 3 van de Wet bodembescherming (Wbb): ‘De
Staat kan ten laste van het Rijk komende kosten als
bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de regels
betreffende ongerechtvaardigde verrijking verhalen op
degene die door dat onderzoek of die sanering onge-
rechtvaardigd wordt verrijkt.’ Idee achter dit artikel is in
een notendop dat bodemsanering voordeel brengt aan
diverse rechtspersonen en dat daaruit voor sommigen de
verplichting volgt om te betalen, zie Meijer.3 Volgens
hem is een wettelijke grondslag vereist die een omschrij-
ving geeft van specifieke omstandigheden waaronder
bevoordeling kan plaatsvinden, die recht geven om daar-
voor een tegenprestatie te vragen. Dat maakt voordeel-
aansprakelijkheid een rechtsfiguur met beperkte reik-
wijdte.
In een andere uitleg dan die van Meijer is dit artikel 75
van de Wbb slechts een vertaling van het Burgerlijk
Wetboek en is een specifieke eis niet noodzakelijk om
een tegenprestatie te kunnen verlangen. Dit past in de
lijn van financiële voorschriften bij vergunningen die
van de Afdeling soms mogen, ook al ontbreekt een wet-
telijke grondslag. Dit in tegenstelling tot heffingen en
belastingen, waar een wettelijke eis wel degelijk geldt.
Nu dit artikel uit de Wbb het enige echte voorbeeld is, is
moeilijk te zeggen hoe hard de eis van een wettelijke
grondslag is. Met of zonder die grondslag roepen zeker
ecosysteemdiensten, en de vele onderlinge voordelen die

3. J.W.M.K. Meijer, Ongerechtvaardigde verrijking. Een systematische
analyse van het begrip ongerechtvaardigdheid, toegepast op kostenver-
haal bij bodemsanering (diss. Rotterdam), 2007.
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zij bieden, de vraag op wat de wet wel of niet moet vast-
leggen. Hier ligt de kans op falen van het recht open.

4 Het dubbele falen van het
recht

Ecosysteemfuncties zijn ecologisch en economisch van
waarde. Het recht moet daaraan een basis geven. Dat wil
zeggen zekerheid bieden aan partijen, zoals natuurbe-
heerders en waterbeheerders, dat zij functies elkaar kun-
nen laten versterken. Het recht biedt deze basis, maar
draagt daarnaast steeds het risico in zich tot verstoring
van de kringloop. Een waterbeheerder die een wet te
strikt uitlegt, kan voorbij gaan aan gunstige combinaties
met bijvoorbeeld natuur. Een strikte uitleg kan zelfs
averechts werken, bijvoorbeeld in geval van waterzuive-
ring om te voldoen aan de norm. Dat vraagt om energie-
gebruik en dus uitstoot van CO2, wat misschien wel
erger is dan de vervuiling.
Het recht faalt ook omdat het nalaat de juiste prikkel te
geven. De prikkel die het recht nu geeft, is gebaseerd op
de bescherming van belangen. Zo heeft het gebruik van
de bodem voor enkel landbouw negatieve gevolgen,
zoals bodemdaling, verzuring en een verlies aan water-
kwaliteit en biodiversiteit. Het recht moet er zijn om
tegen deze negatieve gevolgen te beschermen. De prik-
kel die het geeft, is om belangen van anderen niet te
schaden.
Is schade onvermijdelijk, dan brengt dat een prijs met
zich mee. Producten komen op de markt om belangen
niet te schaden, zoals andere drainagesystemen die zor-
gen voor minder afspoeling van boerenerven van scha-
delijke stoffen. Door schade te verbieden zorgt het recht
dat dergelijke producten een prijs krijgen. De markt
wordt geprikkeld om nadeel van belangen tegen te gaan,
niet om voordeel te brengen voor andere belangen. Niet
alleen marktpartijen, maar ook overheden en andere
maatschappelijke partijen ondervinden dezelfde prikkel
om nadeel te voorkomen en niet om voordeel te bevor-
deren. Kan het recht niet beide prikkels geven?
Introductie van voordeelaansprakelijkheid kan publieke
en private partijen prikkelen om voordeel te creëren.
Voor publieke partijen telt de angst van het ene bevoeg-
de orgaan om het domein van het andere orgaan te
betreden. Een natuurbeheerder houdt zich bij voorkeur
verre van waterbeheer, omdat dit zijn bevoegdheid niet
is en hij politieke gevoeligheden raakt als hij het domein
van de ander te dicht nadert. In plaats van een mooi
evenwicht te zoeken tussen twee of meer ecosysteem-
functies houdt een bestuursorgaan het vaak bij het uit-
voeren van de eigen wettelijke taken. Het recht om bij
uitvoering van de eigen taak op het terrein van de ander
te komen, en de ander zelfs aansprakelijk te kunnen stel-
len voor het gewonnen voordeel, kan deze bestuurlijke
patstelling doorbreken.
Zeker voor private partijen telt het weggeven van winst
aan free riders, zowel aan publieke als aan private zijde.

Neem de situatie waarin een melkveehouder extra orga-
nische stof aanbrengt, niet om ouderwets te bemesten,
maar om diverse bodemfuncties tegelijk te versterken.
Hij strooit voordelen rond en niet alleen voor zichzelf.
Moet hij daarvoor eerst subsidie aanvragen van publieke
partijen die profiteren, of directe betaling eisen, en moet
hij eerst betaling uitonderhandelen met private partijen
die profiteren? Dat is wel zo netjes, maar als het recht
zou gelden deze anderen aansprakelijk te stellen, dan
zouden de onderhandelingen een stuk eenvoudiger gaan.

5 Wenselijk recht

Meijer beargumenteert de wettelijke grondslag die
rechtspersonen de zekerheid geeft dat bij bodemsane-
ring de verplichting tot vergoeding opgelegd kan wor-
den en niet bij willekeurig elke andere maatregel. Het-
zelfde geldt voor belastingwetten die zekerheid geven
waarover wel en niet belasting kan worden geheven.
Ecosysteemdiensten geven echter aan dat de werkelijk-
heid vol zit met tal van situaties waarin rechtspersonen
met voordelen kunnen strooien. De wet kan daarin nooit
voorzien, maar voorziet intussen wel in heel veel andere
situaties. Dat zijn vooral situaties waarin nadeel wordt
verboden en een enkele situatie waarin voordeel leidt tot
een aanspraak vanuit ongerechtvaardigde verrijking.
Wat is nu willekeur?
Is het willekeur dat de wet van de vele situaties waarin
nadeel en voordeel kunnen ontstaan er een reeks vast-
legt? Of is het willekeur dat elke rechtspersoon die het
gevoel heeft een ander ongerechtvaardigd te verrijken
naar de rechter mag stappen om een zaak aan te spannen
op basis van voordeelaansprakelijkheid? Interpretatie
van de feiten van ecosysteemdiensten wijst in de rich-
ting van het eerste: de wet kan nooit voorzien in alle
situaties waarin voordeel denkbaar is, dus het is wille-
keur dit aan de wetgever over te laten. Een algemene
titel in het recht om een ander aansprakelijk te stellen
voor genoten voordeel leidt tot minder willekeur, als
daaruit een evenwichtige jurisprudentie kan groeien.
Die algemene titel staat in het Burgerlijk Wetboek en de
wetgever kan deze bijvoorbeeld ook vastleggen door een
kleine wijziging in de formulering van het evenredig-
heidsbeginsel in artikel 3:4 lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht, en daaraan een vervolg te geven in het
privaatrecht door dit specifieker vast te leggen in het
Burgerlijk Wetboek.4 Dit beginsel is thans als volgt
geformuleerd:

‘De voor een of meer belanghebbenden nadelige
gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn
in verhouding tot de met het besluit te dienen doe-
len.’

4. H. Borgers & J. van der Heijden, Het recht op duurzame gebiedsexploi-
tatie, in: Bezinning op het omgevingsrecht, essays over de toekomst van
het omgevingsrecht, Den Haag: Ministerie van VROM 2010.
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Een andere formulering kan dit belangrijke verbod
handhaven en tegelijkertijd ook een voordeelaansprake-
lijkheid inbouwen.

‘De gevolgen van een besluit voor een of meer
belanghebbenden mogen niet onevenredig nadelig of
voordelig zijn in verhouding tot de met het besluit te
dienen doelen.’

Gevolg van deze regel is dat een nieuwe vernietigings-
grond tot stand komt en die kan overheidsbesluiten tref-
fen die voordelig zijn voor belanghebbenden. Denk aan
een geluidwal langs een snelweg met voordelen voor
omwonenden, maar die er voorlopig niet komt, omdat
Rijkswaterstaat de voordelige mogelijkheid negeert om
op die wal begroeiing aan te brengen die fijnstof uit de
lucht haalt. De vertraging is nadelig en de begroeiing
kan dat eveneens zijn, bijvoorbeeld door bladeren op de
weg, hoewel zuivere lucht ook een extra voordeel voor
belanghebbenden betekent. Vraag is of het creëren van
deze extra vernietigingsgrond achterwege moet blijven,
omdat dit afwegingen zoals deze rond de geluidwal met
zich mee brengt. Zonder deze vernietigingsgrond is de
kans aanwezig dat het potentieel van de geluidwal
onderbenut blijft en daarmee lijdt de samenleving een
verlies. Achterwege laten van deze vernietigingsgrond
lijkt dit verlies niet waard.

6 Conclusie

De veelheid en variatie van ecosysteemfuncties maken
iedere jurist meteen duidelijk dat een groot aantal wette-
lijke regelingen tezelfdertijd zal gelden wanneer ecosys-
teemfuncties elkaar in combinatie versterken. Op dit
moment maakt dit velen moedeloos en leidt dit tot een
constante roep om vereenvoudiging. Het risico dat twee
of meer wettelijke stelsels elkaar uitsluiten, is onderkend
en heeft onder meer geleid tot de Interimwet stad-en-
milieubenadering. Die geeft het recht een wet onder
omstandigheden opzij te zetten als deze een duurzame
oplossing in de weg staat. Voordeelaansprakelijkheid
kan hetzelfde resultaat helpen bereiken. Twee of meer
bevoegde organen krijgen daardoor de wettelijke prikkel
om gezamenlijk de meest gunstige oplossing te zoeken.
De oplossing van de Interimwet beperkt zich tot publie-
ke partijen, terwijl voordeelaansprakelijkheid ook de
relaties regelt tussen private partijen onderling en tussen
private en publieke partijen. Dit past bij de werkelijk-
heid zoals ecosysteemfuncties laten zien: een groot aan-
tal maatschappelijke functies kan elkaar versterken.
Deze situatie kan zich ook op geheel andere maatschap-
pelijke terreinen voordoen en tussen al deze terreinen.
In plaats van gescheiden op te trekken is de trend
onmiskenbaar dat publieke en private partijen steeds
meer in combinatie optrekken.5 Het recht faalt als het
daaraan niet tegemoetkomt. Dit betekent het vasthou-

5. J. van der Heijden (red.), Combineer wat je hebt: duurzaamheid door
het verbinden van maatschappelijke functies, Delft: Eburon 2010.

den aan het verbieden van nadeel, maar het wordt tijd
om met de trend mee te gaan en ook het bevorderen van
voordeel te prikkelen.
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