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DOOR JAN CEES BRON
 

W
est-Brabant, een 
stukje Zeeland en 
de Hoeksche 
Waard werden 
eind augustus vo-

rig jaar getroffen door zware bui-
en. Statistisch is de kans extreem 
klein dat zoiets gebeurt, maar 
rond Almkerk was het voor de 
tweede keer in twee jaar raak. Zo 
ook bij akkerbouwer David van 
Gammeren.

Van Gammeren teelt in Hank – 
tussen Dordrecht en Oosterhout 
– samen met zijn broer aardappe-
len, suikerbieten, uien en winter-
tarwe. Ze wonen op een terp; 
geen sinecure want in de jaren 
vijftig was de omgeving waters-
noodgebied. Het bedrijf  heeft een 
areaal van 100 hectare. ‘Gebroe-
ders Van Gammeren’ heeft nog 
eens 225 hectare in beheer voor 
derden.

In 2014 viel midden in de zo-
mer, in juli, op het bedrijf  van 
Van Gammeren binnen 24 uur 
120 millimeter regen. Van Gam-
meren had zijn 
percelen niet 
verzekerd, deels 
omdat zijn per-
celen toen nog 
tamelijk ver-
spreid lagen. 
Daarmee lijkt 
het risico, maar ook de kans op 
schadevergoeding kleiner. Bo-
vendien hikte Van Gammeren 
aan tegen een eigen risico van  
30 procent: “Toch wel prijzig.”

Van Gammeren zag zijn aard-
appelen en sperziebonen goed-
deels verdrinken. Het water 
drukte de opbrengst van aardap-
pelen met circa 4 ton per hectare. 
De schade bedroeg ongeveer 
€ 150.000. “Het bedrijf  is groot ge-
noeg om zulke pijn te kunnen 

doorstaan, maar leuk is anders. 
We besloten toch een weerverze-
kering af  te sluiten.” Ze kozen 
voor Vereinigte Hagel.

De verzekering wordt aangebo-
den door diverse partijen, maar 
voorwaarden verschillen. Wat 
Van Gammeren aansprak in Ver-
einigte Hagel is dat deze de scha-
de niet bekijkt en uitkeert op  

areaal- of  per-
ceelsniveau, 
maar per hecta-
re en de volledi-
ge schade-uit-
kering garan-
deert. Tevens 
waren er nog 

andere punten in de voorwaarden 
die in hun voordeel uitkwamen.

Een jaar later trof  het noodlot 
het bedrijf  opnieuw. Na een week 
met gewone maar wel continue 
regenval viel binnen 24 uur  
110 millimeter regen, elders viel 
lokaal zelfs 130 millimeter. Verze-
keraars beschreven de neerslag 
als ‘een bui die eens in de vier 
jaar langskomt’ en raamde de to-
tale schade in de provincies 
Noord-Brabant en Zuid-Holland 

op enkele miljoenen euro’s.
Zoveel water op de klei, daar 

kan geen drainage tegenop. Van 
Gammeren herinnert zich de 
spanning die in zijn lijf  zat toen 
hij zijn areaal ‘s ochtends inspec-
teerde. “Je rijdt ‘s de polder in en 
die staat zo ongeveer helemaal 
blank”, aldus Van Gammeren. 
Het zaaien, kunstmest strooien 
en spuiten: alle arbeid door de 
weergoden teniet gedaan.

‘Maken of breken’
“De afhankelijkheid van het 
weer; het hoort bij het agrarisch 
bestaan. Maar ik kan je vertellen: 
dat doet wel wat met je, emotio-
neel. Als boer weet je heel goed 
dat het weer het jaar kan maken 
of  breken, maar dit was het twee-
de jaar op rij.” Van Gammeren en 
zijn broer legden sleuven aan. 
Een dag ploeteren met weinig re-
sultaat. “De grond was verzadigd; 
daar graaf  je niet tegenop.”

Twee percelen van in totaal  
24 hectare aardappelen kregen de 
volle laag. “Van een perceel Chal-
lengers was 90 procent verrot.” 
Een tweede perceel met Innova-

tors net buiten de polder leed  
70 procent schade. De schade 
kwam opnieuw dichtbij € 150.000. 
De schade wordt nu volledig ver-
goed, aldus Van Gammeren.

“De taxateurs kwamen na vier 
dagen. Een tweede inspectie volg-
de na drie weken. Mannen van de 
praktijk, dus we waren er snel 
uit.” Een opluchting wellicht, 
maar het blijft 
pijnlijk, aldus 
Van Gamme-
ren: “Je werk 
wordt teniet-
gedaan; dat 
went nooit.”

Directeur 
Jan Schreuder van Vereinigte 
Hagel, een coöperatie zonder 
winstoogmerk, ziet dat de popu-
lariteit van de weerverzekering 
toeneemt; afgelopen jaar heeft  
40 procent meer telers een verze-
kering afgesloten.

‘Noodweer slaat toe’
Markten worden beweeglijker en 
ook het weer wordt steeds onstui-
miger, denkt Schreuder: “Soms 
wordt gezegd dat sommige plaat-

sen meer risico lopen dan andere. 
Misschien is dat waar, maar 
noodweer slaat overal toe. Het 
weer heeft geen geheugen.”

Schreuder wijst op de Ameri-
kaanse- en Canadese situatie. 
Banken eisen risicoafdekking. 
“Als een boer in Canada krediet 
aanvraagt, dan wordt gevraagd 
of  een brede weersverzekering 

voor zijn gewas-
sen is afgesloten, 
anders wordt een 
kredietaanvraag 
afgewezen. In Ne-
derland gebeurde 
dit vroeger ook, 
maar is het me-

chanisme bij banken wat in on-
bruik geraakt. Ik zie dat verande-
ren. In de wereld van het fruit zie 
je dat iedereen verzekert omdat 
de waarde per hectare zo hoog is.

“Elders worden bedrijven ener-
zijds groter en professioneler 
waardoor telers nadenken over 
risicoafdekking. Tegelijk worden 
de marges dunner, terwijl bedrij-
ven meer steunen op vreemd ver-
mogen en dus kwetsbaarder zijn 
voor financiële schokken.”

DOOR JAN BRAAKMAN

E
r ging een lichte schok door 
veehoudend Nederland 
toen de bestuursrechters 

van de Raad van State vorig jaar 
oordeelden dat het weiden van 
koeien of  eenvoudig mest uitrij-
den alleen nog mag, als daarvoor 
een Natuurbeschermingswetver-
gunning (Nb-vergunning) was 
aangevraagd. De bepaling van de 
rechter leidt tot een onwerkbare 
situatie, vond toenmalig staatsse-
cretaris Sharon Dijksma. Zij kon-
digde aan dat ze een ontheffing 
van de vergunningsplicht wil ge-
ven, omdat dreigde dat milieu-
groeperingen met handhavings-
verzoeken zouden komen.

Vergunning aanvragen
Dijksma voorzag grote proble-
men als voor voor beweiding of  
bemesting een vergunning zou 
moeten worden aangevraagd. Zij 
overlegde met de provincies en 

kwam tot de conclusie dat de Na-
tuurbeschermingswet haar de 
mogelijkheid bood om bepaalde 
activiteiten vrij te stellen van een 
vergunningplicht.

Dijksma legde haar voorstel in 
juni vorig jaar voor aan de afde-
ling advisering van de Raad van 
State (voor alle duidelijkheid: die 
staat formeel los van de bestuurs-

rechter bij de Raad van State).  
Vice-president Piet-Hein Donner 
van de Raad van State was het 
niet meteen helemaal eens met 
de staatssecretaris. Volgens hem 
was het nog geen uitgemaakte 
zaak dat weiden en bemesten 
geen ‘project’ zijn volgens de  
Habitatrichtlijn, zoals Dijksma 
betoogde. Had Dijksma dat wel 
bij de Europese Commissie geve-
rifieerd?, vroeg Donner. Dat 
bleek niet het geval.

Naar aanleiding van de opmer-
kingen van Donner nam het mi-
nisterie contact op met de dien-
sten van de Europese Commissie. 
Die antwoordde in november dat 
voor landbouwactiviteiten bij Na-
tura2000-gebieden niet altijd een 
vergunning vereist was. Als de 
staatssecretaris een vrijstelling 
wil geven, zo zei de Europese 
Commissie, dan moet vaststaan 
dat de kwaliteit van natuur of  op-
pervlaktewater niet lijdt onder 
beweiden of  bemesten.

De vraag of  beweiden of  be-
mesten nu wel of  geen ‘project’ is 
in de zin van de Habitatrichtlijn, 
bleef  nog even in de lucht han-
gen, kennelijk omdat de Europe-
se Commissie de uitspraak van 
de Haagse rechter niet helemaal 
had begrepen. In een andere toe-
lichting zei de Europese Commis-
sie dat beweiden of  bemesten niet 
altijd als een project moet wor-
den beschouwd, maar dat de nati-
onale rechter daarover uitsluitsel 

moet geven. Een ontheffing, zoals 
het ministerie wil, zou de boeren 
misschien op het oog wel zeker-
heid bieden, maar het zou kun-
nen dat de rechter daar toch weer 
anders over gaat oordelen.

Finale oordeel
Staatssecretaris Martijn van 
Dam zegt dat hij de kwestie nog 
eens onder de loep heeft geno-
men. Hij ziet geen reden om af  te 
zien van een algehele ontheffing 
van de vergunningplicht. Daarbij 
wijst hij er ook nog op dat de be-
stuursrechter in Den Haag niet 
heeft uitgesproken dat beweiden 
of  bemesten als ‘project’ moet 
worden aangemerkt. Hoe een en 
ander uiteindelijk uitpakt, is nog 
de vraag. Als ontheffing kracht 
van wet heeft, zal dat ongetwij-
feld weer reden zijn voor nieuwe 
procedures waarbij uiteindelijk 
de bestuursrechter bij de Raad 
van State het finale oordeel moet 
vellen.

Beweiden en bemesten bij natuur komen toch weer bij de rechter
ACHTERGROND

Is het weiden van vee of het 
uitrijden van mest op een 
perceel in of bij een 
Natura2000-gebied een 
project waarvoor een 
vergunning in het kader van 
de Natuurbeschermingswet 
moet worden aangevraagd? 

Twee jaar op rij slachtoffer van noodweer

Akkerbouwer David van Gammeren zag in 2014 zijn aardappelen en sperziebonen goeddeels verdrinken. Het jaar daarop werd hij opnieuw getroffen.

Vorig jaar nam het aantal 
deelnemers aan de brede 
weerverzekering toe tot 
ongeveer 1.200. Eén van de 
boeren die overstapte, was 
David van Gammeren. Na 
een jaar met ruim een ton 
schade sloot hij een 
verzekering af. Het 
bespaarde hem in 2015 een 
nieuw drama.

ACHTERGROND

Binnen 24 uur viel  
op het bedrijf  

120 millimeter regen
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Moet voor het weiden van vee een 
vergunning worden aangevraagd?

Bedrijven worden 
kwetsbaarder voor 
financiële schokken


