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Juryrapport Piet Gilhuis-scriptieprijs 2017 
 
De tweejaarlijkse VMR-milieu(recht)scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt dit 
jaar voor de achtste keer uitgereikt. Dit jaar hebben er twaalf scripties meegedongen naar de 
milieu(recht)scriptieprijs van de VMR. De kwaliteit van de ingezonden scripties is hoog. De 
VMR dankt alle inzenders zeer hartelijk voor hun deelname. De jury heeft de verschillende 
scripties met veel interesse gelezen en koos een winnaar en kent twee andere scripties een 
eervolle vermelding toe. 
 
 
WINNAAR: 
 
De jury heeft als winnaar gekozen: 
 
De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning 
 
Auteur: Julian Kevelam 
Deze scriptie is geschreven bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit 
Utrecht. 
 
De auteur wint een bedrag van € 500,- en publicatie van de scriptie via de website van 
de VMR, en een jaar gratis lidmaatschap. 
 
Juryrapport bij de scriptie  
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
Drinkwaterbedrijven hebben hun zorgen geuit over schaliegaswinning. Zij hebben een zorg- 
en leveringsplicht voor goed drinkwater. Daarnaast heeft iedere burger in Nederland belang 
bij kwalitatief goed drinkwater. In Amerika, waar al schaliegas wordt gewonnen, zijn er (grote) 
problemen ontstaan bij het leveren van drinkwater in gebieden waar schaliegas wordt 
gewonnen.  
De auteur onderzoekt in hoeverre het huidige publiekrechtelijke kader voldoende waarborgen 
biedt om de milieurisico’s van schaliegaswinning – naar de stand van zaken in juli 2015 – 
voor drinkwaterbronnen ex-ante op een adequate wijze te beheersen.  
De auteur start met het beschrijven van de achtergronden en de context van 
schaliegaswinning en het benoemen van de milieurisico’s voor drinkwaterbronnen bij 
schaliegaswinning. In dit onderzoek staat de bescherming van grondwater centraal. 
Grondwater is namelijk de belangrijkste bron van drinkwaterwinning (ongeveer 60% van het 
drinkwater wordt gewonnen uit grondwater).  
Vervolgens bespreekt hij de Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke eisen aan de 
bescherming van drinkwaterbronnen en de relevantie voor schaliegaswinning en tot slot 
beantwoordt hij de onderzoeksvraag. 
De auteur wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het juridische onderzoek naar 
schaliegaswinning en in het bijzonder de bescherming van drinkwaterbronnen daarbij.  
 
Beoordeling door de jury: 
De jury is bijzonder onder de indruk van deze scriptie over het actuele thema van de 
schaliegaswinning. In deze scriptie schetst de auteur op een heldere wijze het omvangrijke 
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Europese en nationale juridisch kader rondom de schaliegaswinning. Daarnaast weet de 
auteur een complexe juridische en politieke onderzoeksvraag helder uit te werken. Eveneens 
ontwikkelt hij een toetsingskader en formuleert hij bijzonder bruikbare aanbevelingen. Dat is 
een knappe prestatie waarbij hij ook bijdrage levert aan verdere ontwikkeling van dit juridisch 
nog onontgonnen terrein. 
 
 
EERVOLLE VERMELDING: 
 
De jury kent graag een eervolle vermelding toe aan de scriptie: 
 
Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer.  
Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Auteur: Neelke Doorn 
Deze scriptie is geschreven bij de Open Universiteit. 
 
De auteur wint publicatie van de scriptie via de website van de VMR, en een jaar gratis 
lidmaatschap. 
 
Juryrapport bij de scriptie  
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
In de komende jaren zullen in het kader van het waterbeheer - mede als gevolg van 
klimaatverandering - ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om Nederland te 
behoeden voor overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Deze maatregelen leveren 
mogelijk schade op voor rechtshebbenden van onroerende zaken. De auteur onderzoekt de 
rechtsgronden en grondslagen voor schadevergoeding voor handelingen in het kader van het 
waterbeheer. Zij belicht daarbij twee juridische ontwikkelingen: het opgaan van de Waterwet 
in een nieuwe Omgevingswet en opname van een algemene grondslag voor 
nadeelcompensatie in de Awb. De auteur gaat daarbij ook uitgebreid in op de betekenis van 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en de jurisprudentie. 
 
Beoordeling door de jury: 
De jury is bijzonder aangenaam verrast door de toepassing van een dogmatisch kader dat 
resulteert in het mooie heldere en gestructureerde betoog van de auteur. De relevante 
(internationale) regelgeving en jurisprudentie wordt daarbij inzichtelijk weergegeven. De 
scriptie biedt een theoretische onderbouwing voor een praktische uitwerking voor een nieuwe 
nadeelcompensatieregeling. 
 
 
EERVOLLE VERMELDING: 
 
De jury kent eveneens graag een eervolle vermelding toe aan de scriptie: 
 
Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet 
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Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden voor het waterschapsbestuur om optimaal 
gebruik te maken van de bevoegdheid om te beslissen op omgevingsvergunningaanvragen 
voor wateractiviteiten op grond van de Omgevingswet 
 
Auteur: Nesrine Kamroun LL.B. 
De auteur heeft de scriptie geschreven bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. 
 
De auteur wint publicatie van de scriptie via de website van de VMR, en een jaar gratis 
lidmaatschap. 
 
Juryrapport bij de scriptie: 
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
De auteur onderzoekt de mogelijkheden voor de afdeling planadvies en vergunningen om 
namens het waterschapsbestuur optimaal gebruik te maken van de bevoegdheden om te 
beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten op grond van de 
Omgevingswet.  
 
Beoordeling door de jury 
De jury is onder de indruk van het zeer grondige en gedetailleerde uitzoekwerk en acht deze 
scriptie bijzonder waardevol voor de praktijk.  
 
 
PRIJSUITREIKING 
 
De prijs zal op 23 maart 2017 tijdens de VMR Actualiteitendag 2017 worden uitgereikt door 
Valerie van ’t Lam  en Wilco de Vos, beide juryleden. 
 
 
DE JURY 
 
Marleen van Rijswick 
Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht 
 
Valerie van ‘t Lam 
Advocaat Stibbe 
 
Wilco de Vos 
coördinerend juridisch adviseur, Ministerie Infrastructuur en Milieu 
 
De juryleden zijn allen lid van het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht. 
 
 
Utrecht, 23 maart 2017 
 
 


