mr. Peter de Putter (1965)
Huidige functie
 Directeur, senior consultant Sterk Consulting B.V.
 Nevenfunctie: rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht.

Functie en ervaring
Peter studeerde fiscaal recht en milieurecht aan de universiteit te Leiden en werkte tot 2002 als adviseur bij KPMG
Consulting. In die rol was hij al actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische
adviesopdrachten op de terreinen water, milieu, ruimtelijke ordening en natuur. Zijn publicaties in vakbladen en zijn
presentaties op symposia, cursusdagen e.d. getuigen hiervan.
Sinds 2002 is hij directeur / senior-consultant bij Sterk Consulting. Peter geldt als een expert op het gebied van
waterwetgeving.

Specialisatie
Waterbeheer en omgevingsvraagstukken in bestuurlijk en juridisch perspectief. Zowel inhoudelijk als procesmatig
advies. Belangrijkste trefwoorden: beleid en strategie, stedelijk waterbeheer, water en ruimtelijke ordening,
grondwaterbeheer, bodemdaling en waterbeheer, klimaatadaptatie, rioleringsbeheer, hemel- en
grondwateroverlast.
Missie: de vaak complexe regelgeving duidelijk maken voor juristen en met name ook niet-juristen.

Werkervaring
 Centrum voor Milieukunde Leiden (CML)(1991)
 KPMG Milieu (1992-2000)
 KPMG Consulting, marktgroep Overheid en Non-profit Den Haag (2000 - 2002)
 Sterk Consulting, directeur – senior adviseur (2002 – heden)
 Nevenfunctie: rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht (2014-heden)
Opleiding
 Rijksuniversiteit Leiden (1991), Fiscaal recht, inclusief keuzevak: milieurecht + een aantal basisvakken
milieukunde aan het Centrum voor Milieukunde in Leiden.

Lidmaatschappen en redacties








Redactie landelijk Handboek waterbeheerwetgeving (NWP-actie), zie www.handboekwater.nl
Koninklijk Waternetwerk (lid ‘Themagroep bestuurlijk-juridische aspecten waterbeheer’)
Vereniging voor Milieurecht
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis
Redactie Tijdschrift Water Governance
Auteur Kluwer Thema Omgevingsrecht (Thom, module Waterwet)
Lid Kernredactie Kluwer Milieurecht Totaal (betreft gehele omgevingsrecht)
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Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning (2017), juridisch onderzoek (jurisprudentieonderzoek) naar de
toelaatbare grens voor relatieve peilverlaging en-verhoging. Onderzoek wordt verricht in samenwerking met
Colibri Advies en Deltares.
Rijkswaterstaat / Bodem+ (2017), juridische en beleidsmatige ondersteuning bij ontwikkeling Aanvullingsbesluit
bodem, specifiek gericht op de relatie met het (juridisch) grondwaterbeheer.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2016/2017), Tussentijdse evaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie. Reflecteren en inspireren. In samenwerking met ORG-ID, Universiteit van Amsterdam, Ambient,
Deltares en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hoogheemraadschap van Delfland (2017), Visievorming m.b.t. het omgaan met wateroverlast onder extreme
omstandigheden.
VEWIN (2017), schrijven ‘Handreiking Omgevingswet voor drinkwaterbedrijven’, in samenwerking met Colibri
Advies.
Gemeente Beverwijk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2017), bestuurlijk-juridisch mediator
m.b.t. een hemelwatervraagstuk op een bedrijventerrein.
Gemeente Den Haag (2017), juridisch adviseur in mediationtraject (grondwateroverlastproblemen Vogelwijk).
Provincie Flevoland (2016), Juridisch advies schadevergoeding bij wijziging normering wateroverlast. In
samenwerking met Colibri Advies.
Stichting Rioned (2017), verzorgen Kennistafel op de Rioneddag over gemeentelijke taken en instrumentarium
onder de Omgevingswet.
Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost-Gelre, juridisch advies m.b.t. rioleringsvraagstukken in het
buitengebied (nieuwe sanitatie), in samenwerking met Colibri Advies.
Gemeente Didam (2016/2017), juridische ondersteuning bij het borgen van waterbelangen bij
nieuwbouwprojecten.
Gemeente Zevenaar (2016), juridische advisering bij verschillende rioleringsvraagstukken / stedelijk
waterbeheer.
Provincie Overijssel (2016), juridische ondersteuning bij het implementeren geothermie. In het bijzonder
nagaan of de PMV geothermie mogelijk maakt en zo niet het doen van voorstellen om de provinciale
regelgeving aan te passen.
Ministerie van I&M (2016), schrijven van een juridische visie t.b.v het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA). Opdracht bestaat uit het voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw a) aangeven van de vele huidige
mogelijkheden om concreet werk te maken van ruimtelijke adaptatie en b) het doen van suggesties om daar
waar nodig de wet- en regelgeving meer RA-proof te maken.
Stichting Rioned en Stichting Wateropleidingen, ontwikkelen kennisvragen ten behoeve van de opleiding
‘basisopleiding riolering’.
Gemeente Enschede (2016), in company training en advies m.b.t. grondwateroverlastproblemen.
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (2016), nagaan op welke wijze bodemdaling juridisch ‘geremd’ kan
worden met het instrumentarium van de verschillende overheden. Hierbij beschrijven hoe de juridische risico’s
hiervan (schadeclaims) zoveel mogelijk ingeperkt kunnen worden.
Gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland (2016), juridisch advies bij het afhandelen van
aansprakelijkheidsvragen n.a.v. het kustversterkingsproject Katwijk (grondwateroverlast).
Gemeente Utrechtse Heuvelrug (2016), beantwoorden 18 juridische praktijkcasus op het terrein van
wateroverlast (grondwater en hemelwater).
Provincie Drenthe (2016), juridische advisering over schadevergoedingsaspect bij het beëindigen en verplaatsen
van een grondwaterwinning.
Commissie grondwater Oud-Hillegersberg te Rotterdam (2016), beantwoording van verschillende juridische
vragen over de gemeentelijke grondwaterzorgplicht in relatie tot funderingsproblemen.
Gemeente Uithoorn (2015-2016), juridische advisering bij grondwateroverlast (in samenwerking met Wareco).
Waterschap De Dommel (2015-2016), juridische advisering bij herziening beregeningsbeleid / actualiseren
vergunningen (i.s.m. Aequator).
Waterschap Rivierenland (2015), Juridisch advies t.a.v. eigendom en beheer van de zgn. ‘waterontspanner’.
Provincie Zuid-Holland (2015), juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van een planherzieningsbesluit
Waterbeleid (Regionaal Waterplan 2016-2021).
Stowa en Stichting Waterbuffer (hoofdopdrachtgevers)(2014-2015), ontwikkelen Technisch-juridische
Handreiking Ondergrondse Waterberging’. Taak hierbinnen: juridisch aspecten duidelijk maken bij verschillende
innovatieve zoetwatertechnieken. Opdracht uitgevoerd in samenwerking met KWR Waterresearch, Deltares en
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Acacia Water.
Gemeente Zaanstad (2015), in company training ‘Riolering en overige taken in het stedelijk waterbeheer’
(beleid en wetgeving).
Ministerie van I&M (sinds 2006), Lid Kernteam Water en Ruimte wet tot 2014, vanaf die datum tijdelijk
voorzitter van het verbrede Kernteam Water en ruimte. Taakstelling omvat mede het leveren van een bijdrage
aan het inbrengen van de Waterwet- en regelgeving in de Omgevingswet.
Unie van Waterschappen(2015), ondersteuning/penvoering position paper ‘Water en Bouwen’ t.b.v. de in
ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Doel is om de relatie water en bouw a) op de agenda te zetten en b)
voorstellen te doen om deze relatie bestuurlijk en juridisch beter te verankeren.
Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg (2015), juridische advisering rondom taken en
verantwoordelijkheden in het stedelijk waterbeheer. Advies in het kader van het Zeeland brede
‘Proeftuinproject Toekomstbestendige waterhuishouding in de openbare ruimte’.
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (2014-2015), juridisch advies rondom waterkeringen. Uitgevoerd in
samenwerking met Colibri Advies.
Gemeente Rheden (2015), juridisch advies bij een hemelwateroverlastprobleem.
Gemeente Sittard (2015), juridisch advies bij een hemelwateroverlastprobleem (in samenwerking met
Grontmij).
Gemeente Zwijndrecht (2015), juridisch advies bij diverse rioleringsvraagstukken, in het bijzonder over de
eigendom en het gebruik van riolering.
Provincie Gelderland (2015), juridisch advies rondom de bescherming van industriële grondwaterwinningen.
Uitgevoerd in samenwerking met Colibri Advies.
Gemeente Gouda (2015/2016), juridisch advies bij diverse riolerings-/funderingsvraagstukken
Gemeente Werkendam (2014/2015), juridisch advies bij diverse riolerings- en hemelwateroverlastvragen.
Gemeente Utrecht (2014), juridisch advies bij diverse riolerings-/hemelwatervraagstukken. Uitgevoerd in
samenwerking met Colibri Advies.
Gemeente Leiderdorp (2015), juridisch advies bij een grondwatervraagstuk.
Gemeente Berkelland (2014), juridisch advies bij diverse rioleringsvraagstukken. Uitgevoerd in samenwerking
met Colibri Advies.
Gemeente Beverwijk (2015), onafhankelijke ondersteuning en advies bij het komen tot afspraken over taken in
het stedelijk waterbeheer.
Gemeente Den Haag (2014-2015), helpen schrijven van en juridisch advies bij de paragraaf grondwater in het
nieuw te maken rioleringsplan (GRP).
Gemeente Noordwijk (2014-2015), juridische advisering bij grondwateroverlast in Noordwijk aan Zee.
Provincie Overijssel (2014), Strategische en juridische advisering bij het project ‘Kijk op grondwater’ dat door de
provincie in samenwerking met de andere overheden wordt uitgevoerd.
Rioned (2014), actualiseren vier juridische modules uit de Leidraad Riolering van Rioned. Het gaat om A1000,
A2000, A2100 en A2500. In samenwerking met Jan Robbe van de Universiteit Leiden en Simon Handgraaf van
Colibri Advies.
Hoogheemraadschap van Rijnland (2014), juridisch meedenken en adviseren op het gebeid van ‘Blauwe
diensten’.
Provincie Overijssel (2014), Strategische en juridische advisering bij het project ‘Kijk op grondwater’ dat door de
provincie in samenwerking met de andere overheden wordt uitgevoerd.
Unie van Waterschappen (2013/2014), onderzoek naar de bestuurlijk-juridische mogelijkheden van
waterschappen in relatie tot de opsporing en winning van schaliegas.
Ministerie van I&M (2006-2013), Lid Kernteam Waterwet. Daarbinnen verantwoordelijk voor de implementatie
van de Waterwet.
Deltaprogramma (2013), deelprogramma Zoetwater, juridische beschrijving en analyse van vijf innovatieve
zoetwatertechnieken (tegen de verzilting).
Provincie Gelderland (2013), onderzoek naar de bestedingsmogelijkheden van de grondwaterheffing in relatie
tot een verbreding van de taken in het grondwaterbeheer.
Deltaprogramma (2013/2014), deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Verkenning naar draagvlak
voor een gezamenlijke / maatschappelijke aanpak van de houten funderingsproblematiek in samenwerking met
Water Governance Center en Ambient Advies).
Deltaprogramma (2013), deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, juridische en financieeleconomische advisering met betrekking tot een aantal stedelijke waterthema’s (verkenning instrumentarium).
Deltaprogramma (2013), deelprogramma Zoetwater, juridische en financieel-economische advisering met
betrekking tot de zoetwateropgave van de toekomst (verkenning instrumentarium).
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Ministerie van I&M (sinds 2006), Lid Kernteam Waterwet. Opdracht omvat meewerken aan wijzigingen
Waterwet, Waterbesluit en Waterregeling + leveren van een bijdrage aan het inbrengen van de Waterwet- en
regelgeving in de Omgevingswet.
Bodem+ (2013), opstellen PvA m.b.t. drie belangrijke grondwaterthema’s. Doel: deze thema’s verder brengen.
Project in nauwe samenwerking met het ministerie van I&M en de Unie van Waterschappen
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2013), juridisch advies met betrekking tot de vraag naar de
verantwoordelijkheden van kunstwerken in tertiaire watergangen.
Gemeente Wijdemeren (2013), juridisch advisering stedelijke waterbeheervraagstukken.
Unie van waterschappen (2012), penvoerder voor modellegger waterkeringen.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2012), juridisch advies aanpassen peilbesluit.
Provincie Noord-Holland (2012). Cursus ontwikkelen en geven over de relatie waterbeheer en ruimtelijke
ordening (in samenwerking met Colibri Advies).
Unie van waterschappen (2012), penvoerder Waterschapsvisie op het toekomstig bodem- en
grondwaterbeheer: ‘Grondwaterbeheer nu, straks en later’, Den Haag 2012.
Unie van waterschappen (2012), schrijven position paper ‘Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening’ met het oog
op de ontwikkeling van de Omgevingswet (i.s.m. Colibri Advies)
Bodem+ (2012), mede organiseren van een discussiedag grondwaterbeheer, over drie belangrijke
grondwaterthema’s. In nauwe samenwerking met het ministerie van I&M en de Unie van Waterschappen.
Waterschap Rijn en IJssel (2012), in company training waterwet- en regelgeving + ontwikkelingen.
Provincie Drenthe (2012), onderzoek naar de mogelijkheden om het tarief van de grondwaterheffing te
verhogen in relatie tot ontwikkelingen in het grondwaterbeheer.
Hoogheemraadschap van Rijnland (2012), ontwikkelen schaderegeling in relatie tot niet-gestuurde
wateroverlast/waterbergingsopgave.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Helpdesk Water (2012 -2014), in samenwerking met Colibri Advies
(Simon Handgraaf) beantwoorden van vragen over de Waterwet die aan de Helpdesk worden gesteld.
BodembreedAcademie (2012), verzorgen cursus ‘Juridische Helderheid grondwaterbeheer’, in samenwerking
met Colibri Advies en Bodem+. Daarbij docent van de verdiepingscursus ‘grondwaterbeheer in de gemeentelijke
omgeving’.
Rioned (2012), maken vijf korte voorlichtingsfilmpjes over juridische vragen m.b.t. het stedelijk waterbeheer
(i.s.m. Arka Media).
Rioned (2011/2012), actualiseren drie juridische modules uit de Leidraad Riolering van Rioned. Het gaat om
A1000, A2000 en A2100. In samenwerking met Jan Robbe van de Universiteit Utrecht, Centrum voor
Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
Consortium van partijen (Bodem+, SKB, Ministerie van I&M, IPO, VNG, Gemeentewerken Rotterdam, VEWIN,
Unie van Waterschappen), opstellen ‘Handreiking Helderheid in het Grondwaterbeheer’. In deze handreiking
wordt het grondwaterbeheer juridisch ontleed, waarbij ook de relatie met bodembeheer wordt belicht (in
samenwerking met Colibri Advies BV).
Gemeente Hoogeveen (2011), juridisch advies bij opstellen Grondwaterbeleidsplan in relatie tot bestaande
grondwateroverlastproblemen + opstellen Verordening afvoer hemelwater en grondwater.
Gemeente Doetinchem (2011), juridisch advies bij de aanpak van hemelwaterproblemen in een woonwijk
(wateroverlast). Ondersteuning bij opstellen Verordening afvoer hemelwater.
Gemeente Schagen (2011), juridisch advies bij de aanpak van hemelwaterproblemen in een woonwijk (wens tot
afkoppelen).
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (2011), juridisch adviseur met betrekking tot de toepassing van
projectplannen (ex Waterwet) bij voor de aanleg en wijziging van waterstaatswerken.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Helpdesk Water (2011), in samenwerking met Colibri Advies (Simon
Handgraaf) beantwoorden van vragen over de Waterwet die aan de Helpdesk worden gesteld. In dit kader
hebben we ook een boekje geschreven: ‘Waterwet: van vraag tot antwoord. 101 vragen en antwoorden over de
praktijk van de Waterwet’.
Gemeente Woerden (2011), juridisch advies bij de aanpak van dreigende funderingsschade als gevolg van een
voor de woonfunctie te lage grondwaterstand.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2010/2011), projectleider voor de implementatie (testen, voorlichting en
training) van de zgn. Watermodule in het Omgevingsloket Online (Olo).
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2010/2011), onderzoek en inventarisatie naar de juridische en
praktische inzetbaarheid van de waterschapskeur en de legger in relatie tot ruimtelijke claims van provincies en
gemeenten (i.s.m. Delta Advies). Dit project is uitgevoerd in het kader van het zogenoemde Deltaprogramma.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2007/2011), projectleider voor de implementatie van en communicatie
over de Waterwet, lid Kernteam Waterwet.
Inspectie Verkeer en Waterstaat (2010), onderzoek naar kwaliteit waterbeheerplannen in relatie tot de KRW
(i.s.m. Grontmij).
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (2010), juridisch adviseur met betrekking tot peilbeheer in relatie
tot mogelijke gebouwschade (i.s.m. Wareco).
Friesland Campina (2010), juridisch advies rondom bescherming grondwaterwinningen in relatie tot
nabijgelegen bodemverontreiniging.
Vereniging Industriewater Noord-Brabant (VIW, 2010), juridisch advies ten behoeve van de voorgenomen
verbreding in de PMV van industriële grondwaterwinningen.
Rioned (2010), herschrijven van verschillende juridische modules voor de Leidraad Riolering (deel A). Het
betreft de modules A1000 A2000 en A2100.
Hoogheemraadschap van Delfland (2010), juridische advisering watertoets en bestemmingsplannen.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS Waterdienst (2009 en 2010): organiseren en deels geven
driedaagse cursus Waterwet.
Hoogheemraadschap van Rijnland (2009), juridische check waterbeheerplan op BKMW (AMvB Doelstellingen);
Projectbureau Maas (2009) , juridische check waterplannen stroomgebied Maas aan de hand van de checklists
‘Waterplannen en de AMvB Doelstellingen’;
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008), Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland, ontwikkelen van
checklists ‘Waterplannen en de AMvB Doelstellingen’ voor opstellers van de nieuwe generatie wettelijke
waterplannen. Daarbij zijn verschillende conceptplannen beoordeeld aan de hand van de eisen zoals die uit de
concept-AMvB voortvloeien
Provincie Zuid-Holland (2008-2009), verzorgen basiscursus Waterstaatsrecht voor de Afdeling Waterbeheer.
Drie dagdelen besteed aan de organisatie van het waterbeheer, bestaande en op handen zijnde wet- en
regelgeving en het toezichtsinstrumentarium.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008), Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland, ontwikkelen van
checklists ‘Waterplannen en de AMvB Doelstellingen’ voor opstellers van de nieuwe generatie wettelijke
waterplannen. Daarbij zijn verschillende conceptplannen beoordeeld aan de hand van de eisen zoals die uit de
concept-AMvB voortvloeien.
Unie van Waterschappen (2008), opstellen van een praktische handreiking ‘waterbelangen en ruimtelijke
ordening’ voor de waterschappen (opdracht in samenwerking met het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken
van de Universiteit van Tilburg).
Hoogheemraadschap van Rijnland (2008), onderzoek naar de inhoud van en de concrete betekenis voor
Rijnland van de AMvB Doelstellingen (in samenwerking met Grontmij).
Hoogheemraadschap van Delfland (2008), juridische begeleiding van Delfland bij de ontwikkeling van een nieuw
bestemmingsplan in de gemeente Westland.
Hoogheemraadschap van Delfland (2008), onderzoek naar het proces van de Watertoets in de organisatie van
Delfland (in samenwerking met het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg).
Gemeente Tiel (2008), juridisch advies over een concreet grondwateroverlastprobleem binnen de gemeente.
Inspectie Verkeer en Waterstaat (2008), onderzoek naar de concrete sturingsmogelijkheden voor IVW waar het
het toezicht op en de handhaving van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), de Wet op de
waterhuishouding (Wwh) en de Ontgrondingenwet betreft.
Waterschap Hollandse Delta (2007), inventariseren bestaande en toekomstige wet- en regelgeving
waterbeheer, inclusief aanverwante beleidsvelden.
Infrapomp (2007), juridisch advies vermeende toepassing Grondwaterwet (onttrekking) in relatie tot versnelde
techniek bouwrijp maken van gronden (consolidatie)
Rioned (2007), actualiseren Module A2000 (juridische aspecten rioleringsbeheer).
Rioned (2007), medeauteur Module A2500, juridische aspecten (Module Grondwater in stedelijk gebied).
Gemeente Rheden (2007), maken model-afkoppelovereenkomst tussen gemeente en particulier.
Gemeente Rheden (2007), Juridische toets gemeentelijke bouwverordening en aansluitverordening met het
oog op het juridisch mogelijk maken van ‘afkoppelen’. Tevens opstellen subsidieverordening afkoppelen
hemelwater.
Rekenkamers Oost-Nederland en Zuid-Nederland (2006/2007), ondersteuning bij het opstellen van een
werkprogramma water t.b.v. Rekenkameronderzoek bij de provincie Gelderland, Limburg en Noord-Brabant
(aangeven en onderbouwen waterbeleidsthema’s), in samenwerking met HKV Lijn in water.

5

Curriculum Vitae mr. Peter de Putter


































Provincie Noord-Brabant (2006/2007), Onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de kwaliteit van
grondwater (t.b.v. industriële onttrekkingen) beter te beschermen (opdracht in samenwerking met het Centrum
voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg).
Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Oud Zuid (2006). Juridisch onderzoek naar de funderingsproblematiek
rondom het her in te richten Vondelpark
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (ProSes)(2006), opstellen van enerzijds een juridisch handboek m.b.t.
verdiepings- en onderhoudsactiviteiten voor de Westerschelde en anderzijds het opstellen van een zgn.
flexibele Wvo-vergunning voor deze activiteiten.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (HDJZ, 2006), mede opstellen van een onderdeel van de amvb behorend
bij de gewijzigde Waterschapswet. Specifiek onderwerp betreft de kostentoedeling voor de verschillende
categorieën van belanghebbenden. Opdracht bestaat uit het mede opstellen van een concept-wettekst inclusief
artikelgewijze toelichting.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (HDJZ, 2005/2006), mede opstellen van het Besluit Bodemkwaliteit.
Ministerie van Economische Zaken (EVD, 2006), in verband met de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU is
concreet juridische ondersteuning verleend bij het implementeren van de Europese Grondwaterrichtlijn en de
Kaderrichtlijn Water naar de Turkse wet- en regelgeving (in samenwerking met Grontmij, Witteveen & Bos en
Ecorys).
Ingenieursbureau Amsterdam en Ministerie van VROM (2006), onderzoek naar de juridische aspecten rondom
ondergrondse energieopslag (in samenwerking met IF Technology)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGW, 2005/2006), medeauteur van de Wet verankering en bekostiging
gemeentelijke watertaken (Wet gemeentelijke watertaken).
Habiforum (2005), opstellen van strategische notitie voor de Middelburg- en Tempelpolder waarbij publiekprivaat peilbeheer als idee voor een verbetering van alle belanghebbenden in de polder nader wordt uitgewerkt
(in samenwerking met Universiteit van Amsterdam)
Waterschap Reest en Wieden (2005), opstellen van een regionaal specifiek handboek voor afkoppelprojecten.
De rol van Sterk Consulting bestaat uit het verzorgen van de juridische module. Onderzoek in samenwerking
met adviesbureau Grontmij.
Waterbond (2005), onderzoek naar de mogelijkheid van een waterparagraaf in koopcontracten. Uitgevoerd in
samenwerking met De Universiteit van Utrecht (Marleen van Rijswick).
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (ProSes)(2005), juridisch onderzoek naar de mogelijkheden van een flexibele
stortstrategie voor bagger in de Westerschelde. De nadruk ligt vooral op de mogelijkheden van de Wvovergunning in relatie tot de natuurbeschermingswetgeving. Opdracht i.s.m. Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (HDJZ, 2005), wijzigen van Titel IV (de financiën van het waterschap) van
de Waterschapswet. Opdracht bestond uit het opstellen van een concept-wettekst inclusief toelichting.
Gemeente Tholen (2005), juridisch advies over de afkoppelmogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen
woonwijk.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGW, RIZA en HDJZ, 2004/2005), opstellen van het Hoofdstuk Financiële
Bepalingen (Hst. 11, thans hst. 7) van de Integrale waterwet. Opdracht bestaat uit het opstellen van een
concept-wettekst inclusief toelichting.
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Water (2004), opstellen van een algemeen juridisch en organisatorisch
naslagwerk (toetskader) ten behoeve van door de Inspectie uit te voeren audits naar het vergunningen- en
handhavingsproces van Rijkswaterstaat (deels in samenwerking met het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg)
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving(CAW)(2004), externe adviseur/klankbord voor een
aantal wetgevingsvraagstukken rondom de stedelijke grondwaterproblematiek. De CAW heeft hierover een
advies uitgebracht aan de staatssecretaris van het Ministerie van V&W (‘Zicht op grondwater’).
GeoComfort (2003/2004), juridisch advies m.b.t. de betekenis van de Grondwaterwet, de Wet
bodembescherming en de provinciale milieuverordening voor ondergrondse energieopslagsystemen (KWOsystemen).
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Water (2003), ontwikkelen van een juridische handreiking ten behoeve
van een audit naar het vergunningen- en handhavingsproces rondom vier wetten (Svw, Wbr, Wvo en Wm) in
relatie tot de binnenvaart. In samenwerking met het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van
Tilburg).
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW-Projectgroep ‘Grondwater in de Stedelijke Leefomgeving’)(2003).
Redacteur eindadvies over de stedelijke grondwaterproblematiek, voor zowel bestaande als nieuwe situaties
(Samen leven met grondwater).
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Commissie Integraal Waterbeheer (CIW-Projectgroep ‘Grondwater in de Stedelijke Leefomgeving’)(2003).
Opsteller/redacteur Discussienotitie ‘Naar een wettelijke verankering van stedelijke ontwatering en
afwatering’, alsmede opsteller/redacteur van ‘Visie in een notendop’, als basis voor een te schrijven eindadvies
(zie project hiervoor).
Provincie Limburg (2003), opstellen Plan van Aanpak ‘Vergunningbureau bevoegde gezagen’, in het kader van
de Maaswerken (in samenwerking met Atos KPMG Consulting)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier /Afvalwaterketenbedrijf (2001/2003). Extern procesbegeleider
en inhoudelijk adviseur samenwerkingsproject in de waterketen tussen US/AWKB en 9 gemeenten in de kop
van Noord-Holland.
Provincie Noord-Brabant (2002). Advies met betrekking tot de rechtmatigheid van een voorgestelde verhoging
van de provinciale grondwaterheffing ex art. 48 Grondwaterwet.
Inspectie Verkeer en Waterstaat (divisie Water i.o.)(2002). Evaluatieonderzoek (bestuurlijk, juridisch en
organisatorisch) naar de gang van zaken rondom het in strijd met de regelgeving storten van verontreinigde
baggerspecie in natuurgebied De Rijkelse Bemden in Limburg (KPMG en Sterk Consulting).

Projectervaring in dienst van KPMG (selectie, tot juni 2002)



















RWS/RIZA (2000/2001). Uitvoeren van een bestuurlijk-juridisch en technisch onderzoek naar de
grondwaterproblematiek in het stedelijk gebied (KPMG en Grontmij).
ECWM (2001/2002). Evaluatie van de ‘Wet afvalwater’ (onderdeel Wet milieubeheer). Onderzocht is hoe de
wettelijke regeling met betrekking tot riolerings-/afvalwaterbeheer sinds haar inwerkingtreding heeft
gefunctioneerd (KPMG en KIWA).
Provincie Gelderland en waterschap Rivierenland (2001). Opstellen van een Plan van Aanpak voor de bestrijding
van wateroverlast als gevolg van extreme regenval in de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.
RWS/RIZA (2000). Uitvoeren van een beleidsverkennend onderzoek in het kader van de Waterverkenningen
(Scanning the Policy) + het medeopstellen van een discussienotitie Maatschappelijke Verkenningen ten
behoeve van de discussienotie ‘Prikkels voor water, water geprikkeld’.
Provincie Gelderland, provincie Overijssel en RWS, Directie Oost-Nederland (1999). Onderzoek naar de
juridische aspecten van de Saneringsvisie Rijntakken. De studie betrof een juridische toets voor diverse
sanerings-/verwijderingsopties m.b.t. verontreinigde baggerspecie (KPMG en het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, KUB).
Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (1999). Opstellen van een gemakkelijk toegankelijk juridisch handboek
voor grootschalige natuurontwikkelingsprojecten. (KPMG en het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken,
Katholieke Universiteit Brabant).
Vereniging Natuurmonumenten (1997. Onderzoek naar de vraag of, en zo ja op wie, verdrogingsschade als
gevolg van waterhuishoudkundige maatregelen verhaald kan worden. Ook is aangegeven hoe deze schade
gewaardeerd kan worden (KPMG en het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit
Brabant).
Water-/zuiveringsschappen Zuid-Holland-Zuid (1997). Onderzoek naar strategische ontwikkelingen in de
waterwereld en een doorlichting van de huidige samenwerking tussen verschillende waterschappen (KPMG).
V&W/RWS (1996). Onderzoek naar knelpunten in en mogelijke verbeteringen voor de organisatie van het
regionaal waterbeheer. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorbereidingen van de Vierde nota
waterhuishouding.
RWS/RIZA (1995): In het kader van het Nationale Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) is onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van schadevergoeding voor de landbouw, die schade lijdt als gevolg van het
verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden (‘vernattingsschade’) (KPMG en het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant).
Ministerie van VROM (1995), onderzoek naar de mogelijkheden van een Milieuschadefonds in Nederland
(KPMG en Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, Kath. Universiteit Brabant).

Publicaties



H. Havekes, P. de Putter en W. Wensink (eindredactie), Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet, Wolters
Kluwer, Alphen aan den Rijn, te verschijnen januari 2018.
P. de Putter en S. Handgraaf, Water en de Bouw, in: Instituut voor Bouwrecht, Handboek omgevingsrecht en de
bouw op weg naar de Omgevingswet, te verschijnen september/oktober 2017, Den Haag, p. 141-172.

7

Curriculum Vitae mr. Peter de Putter
































H. Havekes en P. de Putter, Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast, Water
Governance 04/2016, p. 6-13.
P. de Putter en R. Hermans, Gemeentelijke watertaken onder de Omgevingswet, Land & Water, nr. 4 april 2016,
p. 10-11.
P. de Putter en A. Tuinenburg, ‘Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk
spoor?, Water Governance 2016/1, p. 20-25 (inclusief een nawoord van R. Tummers op p. 25).
H. Gerritsen, A. Tuinenburg en P. de Putter, Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd?,
H2O-Online / 7 januari 2015. Te downloaden via: http://vakbladh2o.nl/images/151205_Gestopte_grondwateronttrekking_-_Tuinenburg_JH2_def.pdf
S. Handgraaf en P. de Putter, Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger?, Tijdschrift voor
Bouwrecht (TBR), nr. 11 november 2015, p. 1044-1052.
S. Handgraaf en P. de Putter (2015), Jurisprudentie Waterwet 2013-2014, Tijdschrift voor Omgevingsrecht,
2015/2, p. 84-90.
P. de Putter, ‘De burger niet serieus nemen is vragen om problemen’, Water Governance 2014/1 (Rubriek
‘Spraakwater’), pp. 51-52.
P. de Putter, ‘Lekke riolen, grondwaterstanden en de gemeentelijke zorgplichten’, Vakblad Riolering december
2013, p. 34-35
H. Havekes en P. de Putter (red.)(2013), Wegwijzer Waterwet 2014. Een praktische handreiking voor gebruikers
van de Waterwet, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 3e herziene druk.
P. de Putter (2013), Als een paal boven water. Juridische beschouwing over de problematiek van houten
paalfunderingen, Vastgoedrecht 2013/5, p. 133-141.
P. de Putter (2013), ‘Angst voor doelmatig waterbeheer’, Water Governance 2013/1 (Rubriek ‘Spraakwater’), p.
51-52.
S. Handgraaf en P. de Putter (2013), Jurisprudentie Waterwet 2011-2012, Tijdschrift voor Omgevingsrecht,
2013/1, pp. 33-38.
R. Romijn, A. Krijgsman, T. Bolleboom en P. de Putter, ‘Grondwaterbeheer ontleed’, in: Bodem, nr. 4, aug. 2012,
p. 12-13.
P. de Putter, ‘Grondwater in de uitverkoop, Water Governance 2/2012 (Rubriek ‘Spraakwater’), p. 50-51.
G. Dekker en P. de Putter (2011), ‘Watersector staat voor serieuze bezuinigingen’, Land+Water, nr 11,
november 2011, p. 24-25.
S. Geurts van Kessel, Peter de Putter en Astrid van Veldhoven (2011), ‘Peilbesluit in relatie tot gebouwschade’,
Water Governance 01/2011, p. 22-28.
S. Handgraaf en P. de Putter (2011), ‘Grondwaterbeheer in de Waterwet’, Bodem, nr. 3, juni 2011, p. 26-27.
P. de Putter en S. Handgraaf (2011), ‘Waterwet: van vraag tot antwoord. 101 vragen en antwoorden over de
praktijk van de Waterwet’, in opdracht van Rijkswaterstaat, Watermanagementcentrum Nederland (Helpdesk
water), Lelystad.
H. Havekes en P. de Putter (red.)(2010), Wegwijzer Waterwet. Een praktische handreiking voor gebruikers van
de Waterwet, Kluwer en Ministerie van I&M, Alphen aan den Rijn, 2e herziene druk.
P. de Putter (2010), Vage begrippen juridisch concreet maken, in: Land en Water, themanr. ‘De kunst van bouwen woonrijp maken’, december 2010, p. 28-30.
P. de Putter (2010), ‘De Waterwet: meer dan zomaar een nieuwe wet!’, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 3 maart
2010, p. 196-208.
M. Aerts en P. de Putter (2009), Is de nieuwe generatie waterplannen in een goede toestand?, Milieu en Recht,
oktober 2009.
P. de Putter en M. Aerts (2009), Borgen van waterbelangen in de ruimtelijke ordening. Wat kan het
Waterschap?, Bulletin RO Totaal, 2009, nr. 1 (februari), p. 6-8.
P. de Putter (2009), ‘Bureaucratie en regeldruk nemen af bij invoering nieuwe Waterwet’, in: Cobouw, 14
januari 2009, p. 9.
P. de Putter (2009), Nieuwe Waterwet verlaagt voor alle betrokkenen de regeldruk, in: Cobouw, 7 januari 2009,
p. 8-9.
P.J. de Putter (2008), ‘Eindelijk meer duidelijkheid in het stedelijke grondwaterbeheer’, Overheid en
Aansprakelijkheid, 2008, nr. 3, pp. 159-168.
P. de Putter en M. Aerts (2008), ‘Wateraspecten in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening’, H2O, 2008-13, pp. 1213.
M. Aerts en P. de Putter (2007), ‘Nieuwe regels voor lozingen van afvalwater, hemelwater en grondwater’, H2O,
nr, 24-2007, pp. 20-21.
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P. de Putter, J.H. Bouma en L. Lousberg (2007), ‘Drainage Vondelpark mag belendende panden niet treffen’,
Land + Water, nr. 8, pp. 28-29.
P. de Putter en M. Aerts (2006), ‘Juridische aspecten van energieopslag in de bodem’, M en R 2006/7, pp. 414421.
P. de Putter en M. Van Rijswick (2005), ‘Naar een waterparagraaf in koopcontracten’, Gemeentestem 2005,
7237, pp. 533-543.
P. de Putter en J. Robbe (2005), ‘Alle regen komt van boven, maar wat kan de gemeente ermee?’, Tijdschrift
voor Omgevingsrecht, juni 2005.
P. de Putter en J. Robbe (2005), ‘De mogelijkheden van het bestemmingsplan in relatie tot het afkoppelen van
hemelwater’, in: Riolering, juni 2005
R. van Cleef en P. de Putter (2005), ‘Waar is de economie van het water?’, Het Waterschap 2005/7, p. 9
(opinie).
R. van Cleef en P. de Putter (2004), ‘Aan waterberging kan veel worden verdiend’, H2O 2004/18, pp. 4-5.
P. de Putter (2004), ‘Van wetgeving alléén wordt een kelder niet droog’, in: W. Witteveen en J. Verschuuren
(red.), ‘De fascinatie. Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt. Berichten uit het Centrum voor
wetgevingsvraagstukken’, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, pp. 11-14.
R. van Cleef, P. de Putter en R. Schouten (2004), ‘Beheersing lokale waterlasten uiteindelijk vooral gediend met
een waterketenorganisatie’, Het Waterschap 2004/04, p. 14.
P. de Putter (2003), ‘De tien geboden voor een stedelijk grondwaterbeheer’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht,
juni 2003, pp. 91-99.
P. de Putter (2002), ‘Grondwaterpeilbeheer in de Europese Kaderrichtlijn Water’, Milieu en Recht, november
2002, pp. 291-295.
P. de Putter (2002), ‘Naar een verantwoordelijkheid voor het onzichtbare water in de stad’, Milieu en Recht juni
2002, pp. 167 -172.
P. de Putter en I. Röling (2001), ‘Naar een structurele aanpak van grondwateroverlast in het stedelijk gebied’
H2O 2001/13, pp. 15-17.
P. de Putter (2000), ‘Pleidooi voor een grondpolitiek die het landelijk gebied beschermt, een reactie op een
interview met Barrie Needham’, Landwerk, 1-2000, pp. 26-31.
P. de Putter (1999), ‘Verdrogingsbestrijding in Nederland: veel woorden, weinig daden!, Ars Aequi,
themanummer 'Water', mei 1999, pp. 353-361. NB: dit artikel is in hetzelfde jaar ook verschenen in het blad
‘Rioleringstechnieken’ (de nrs. juli en september).
P. de Putter en J.M. Verschuuren (1998), ‘Verdroging in natuurgebieden: schade, waardering en verhaal’, Milieu
en Recht 1998/1, pp. 2-7.
T. Bade en P. de Putter (1998), ‘Volop kansen voor nieuwe natuur’, de Volkskrant (Forum), 26 maart 1998.
P. de Putter (1998), ‘Mooier kunnen we het niet maken, wel sneller!’, Nieuwe Wildernis, nummers 3 en 4, pp.
20-21 (artikel over realisatie van de EHS).
P. de Putter en P. Verheij (1998) ‘Juridische aspecten van natuurontwikkeling in uiterwaarden’, Het Waterschap,
1998/1, pp. 94-99.
P. de Putter en J. van der Vlies (1997), ‘Organisatie toekomstig waterbeheer’, in: Het Waterschap 1997/10 p.
p.367-368.
P. de Putter (1995), Verdroging natuurgebieden vraagt integrale aanpak, Milieu & Recht 1995/11, pp.208-215.
P. de Putter en J. Verschuuren (1995), ‘Een milieuschadefonds in Nederland?’, Milieu en Recht 1995/5 p. 9699.
P. de Putter, J. Verschuuren en J. van der Vlies, ‘Verdrogingsbestrijding en vernattingsschade’, Het Waterschap
1995/13 p. 486-494.

Gepubliceerde rapporten (selectie)






Vewin (2017), Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. Samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur. Een overzicht
van de Omgevingswet en de betekenis daarvan voor de praktijk, opgesteld door Sterk Consulting BV en Colibri
Advies BV, Leiden, mei 2017 (Nb: eerste versie).
Stowa en Unie van waterschappen (2015), Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse
waterberging', rapportnr. 2015-35 en 35A, uitgevoerd in samenwerking met KWR Waterresearch
(hoofdaannmer), Deltares en Acacia Water.
Stowa (2014), De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas, ISBN 978.90.5773.651.13.
Zie website Stowa. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stowa en de Unie van Waterschappen.
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CUR/SBR (2012), Handboek Funderingsherstel, Publicatienr.: CUR 242, Gouda. (bijdrage geleverd: juridische
aspecten funderingsherstel).
Sterk Consulting en Colibri Advies, Handreiking Juridische Helderheid in het grondwaterbeheer, in opdracht van
een breed consortium van overheden, Leiden 2012.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland), ‘Checklists voor en
beoordeling van de kwaliteit van de nieuwe waterplannen. Inhoud geven aan de AMvB Kwaliteitseisen en
monitoring Water’, onderzoek door Sterk Consulting, Leiden 2008.
Unie van Waterschappen (2008), ‘Waterbelangen in de ruimtelijke ordening. Mogelijkheden voor het
waterschap in de ruimtelijke-ordeningsketen, Sterk Consulting en het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken
van de Universiteit van Tilburg.
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (2004), ‘Zicht op grondwater. Een juridisch perspectief
op grondwaterbeheer in bebouwd gebied’, Den Haag.
Commissie Integraal Waterbeheer (2004), ‘Samen leven met grondwater. Visie op het voorkomen en oplossen
van stedelijke grondwaterproblemen, Den Haag.
‘Evaluatieonderzoek Rijkelse Bemden. Van analyse naar verbetering’ (2002), in opdracht van Inspectie Verkeer
& waterstaat, Divisie Water (i.o). Uitgevoerd door KPMG en Sterk Consulting.
‘Grondwateroverlast in het stedelijk gebied. Een bestuurlijk-juridische en technische analyse als basis voor een
structurele aanpak van een al jaren spelend vraagstuk’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
V&W/RIZA, Den Haag 2001 (KPMG en Grontmij).
‘Beheer van afvalwater’, evaluatie van de wettelijke regeling rondom rioleringsbeheer (par. 10.4.2. Wm), in
opdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, ECWM-publicatie 2002/9. Uitgevoerd door KPMG en
KIWA.
‘Vernattingsschade als gevolg van verdrogingsbestrijding: een bestuurlijk-juridische analyse’, onderzoek
uitgevoerd i.h.k.v. het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (P.J. de Putter, J.M. Verschuuren en J. van
der Vlies), Den Haag: NOV rapport nr. 18, 1995. Uitgevoerd door KPMG en het Centrum voor
Wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant.

Verzorgen presentaties en cursussen
Presentaties en cursussen
Peter geeft regelmatig presentaties op congressen, symposia, studiedagen, universiteiten, e.d, in het bijzonder
rondom het onderwerp ‘bestuurlijk-juridische aspecten van stedelijk (grond-)waterbeheer’. Verder verzorgt hij
cursussen in opdracht van Stichting PAO, Studiecentrum voor bedrijf en overheid (Sbo), Euroforum, GeoPlan, NIROV
en Stichting Rioned. Overheden en bedrijven vragen soms ook om een in company cursus.
Waterbeheerspel
Met Colibri Advies hebben wij het Waterbeheerspel ‘Samen werken aan doelmatig waterbeheer’ ontwikkeld. Dit
spel vergroot bij de deelnemers spelenderwijs de kennis van en over het waterbeheer. Niet in de laatste plaats
bevordert het de samenwerking tussen bij het waterbeheer betrokken overheden.

10

