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1. Aanbrengen en behouden van beplanting
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het aanbrengen en behouden van beplanting:
a. in de beschermingszone [vanaf [x] meter uit de teenlijn] van een niet verheelde of
niet aangeheelde waterkering:
b. in een verheelde of aangeheelde regionale waterkering:
i. waarbij bomen op minimaal [7] meter uit de buitenkruinlijn worden
aangebracht, of
ii. waarbij struiken op minimaal [3,50] meter uit de buitenkruinlijn worden
aangebracht,
c. in een verheelde of aangeheelde [overige] waterkering:
i. waarbij aan de verheelde of aangeheelde zijde bomen op minimaal [6] meter
uit de buitenkruinlijn worden aangebracht, of
ii. waarbij aan de verheelde of aangeheelde zijde struiken op minimaal [4] meter
uit de buitenkruinlijn worden aangebracht.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die beplanting aanbrengt als bedoeld in artikel 1:
a. [brengt geen voorzieningen aan voor beluchting, drainage of watervoorziening;]
b. beperkt ingravingen tot een minimum en dicht deze aan het eind van elke werkdag
met het uitgekomen materiaal, en
c. wijzigt of verwijdert de beplanting op eigen kosten op eerste aanzegging van het
bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de
zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die beplanting aanbrengt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee]
weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met behulp van een door het
bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk.
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening,en
f.
een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanbrengen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanbrengen van beplanting als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
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Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning beplanting aan te brengen op de waterkering en de bijbehorende
beschermingszones Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Aangeheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende
gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruin van de
waterkering zijn gelegen.
Beplanting: bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.
Buitenkruinlijn: buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
Verheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden
tot op minimaal [25] meter landinwaarts op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger
dan de kruin van de waterkering is gelegen. Tevens dient de verheling of aanheling
tenminste [10] meter breed te zijn.
[Onder beluchting, drainage en watervoorzieningen worden werken verstaan die in de
waterkering worden aangebracht. Hiervan uitgesloten zijn bovengrondse regelbare en
afsluitbare irrigatiesystemen.]
Motivering
Beplanting kan effect hebben op de waterkering, het onderhoud belemmeren, leiden tot
aantasting van het talud of negatieve invloed hebben op de ecologie. Daarom is het niet
toegestaan om beplanting aan te leggen in een niet verheelde of niet aangeheelde
waterkering (zie figuur 1).

Geen beplanting

Beplanting

5 meter

Figuur 1: niet-verheelde en niet aangeheelde waterkering
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Geen beplanting

Geen
bomen en
struiken

Geen
bomen

Beplanting

3,50 meter
7 meter

Figuur 2: verheelde en aangeheelde regionale waterkering
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Enkele waterschappen hebben gewezen op het bestaan van een bomentoets, ontwikkeld
door de Bomenwacht en DHV. Deze toets heeft betrekking op de stabiliteit van bomen
en kan goede technische onderbouwing van deze AR zijn. Waterschappen die deze AR
willen overnemen, zouden dit nader moeten onderzoeken en de resultaten in de AR
verwerken.
http://www.bomenwacht.nl/Diensten/Onderzoek-en-Advies/Bomentoets-voor-waterkeringen
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2. Verwijderen van beplanting
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het verwijderen van beplanting, niet zijnde gras, van de waterkering of de
bijbehorende beschermingszone, niet behorende tot de zandige kust.
Artikel 2 Voorschriften
1. Degene die houtachtige beplanting uit de waterkering verwijdert als bedoeld in
artikel 1:
a. verwijdert de stronken en wortels van de gerooide beplanting [in de periode
tussen [15] april en [15] oktober] tot op een diepte van [één] meter uit de
grond [(beplanting mag in de periode tussen 15 oktober en 1 april wel
worden afgezaagd)];
b. voert de gerooide bomen, takken, wortels en andere resten van de
beplanting af;
c. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van beplanting met
daarvoor geschikte grond:
i. [voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een
lutumpercentage tussen 25%-37%, en
ii.
voor het binnentalud: klein met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een
lutumpercentage tussen 15%-25%.];
d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een
hoeveelheid van 40-70 kg/ha].
2. Degene die houtachtige beplanting uit de beschermingszone verwijdert als
bedoeld in artikel 1:
a. voert de gerooide bomen, takken, wortels en andere resten van de
beplanting af, en
b. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van beplanting met
hetzelfde type grond als de directe omgeving van het gat.
Artikel 3 Melding
1. Degene die houtachtige beplanting uit de waterkering verwijdert als bedoeld in
artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het verwijderen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het verwijderen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
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3.

Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning beplanting te verwijderen van de waterkering en de bijbehorende
beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Beplanting: bomen, struiken en overige planten, uitgezonderd gras.
Houtachtige beplanting: beplanting met opgaande stam(men) van hout.
Motivering
Artikel 1
Gras heeft een belangrijke functie voor de bescherming tegen erosie van de
waterkering. Het is in beginsel onwenselijk gras van de waterkering te verwijderen.
Daarom is in deze algemene regel geen vrijstelling voor het verwijderen van gras
opgenomen. Daar waar het verwijderen van gras samenvalt met een andere handeling
op de waterkering waarvoor een algemene regel is opgenomen (bijvoorbeeld het
gedeeltelijk verharden van de waterkering i.v.m. de aanleg van een fietspad) wordt in
die betreffende algemene regels vrijstelling van de vergunningplicht voor het
verwijderen van gras opgenomen.
Het verwijderen van houtachtige beplanting is goed via algemene regels te reguleren.
Het verwijderen van overige beplanting hoeft niet aan voorwaarde te worden
verbonden.
Een natuurvriendelijke oever valt niet onder het begrip beplanting en valt dus niet onder
deze algemene regel.
Artikel 2
Voor het verwijderen van houtachtige beplanting zijn voorschriften opgenomen. Er
gelden geen voorschriften voor het verwijderen van niet houtachtige beplanting.
Aan het verwijderen van beplanting van de waterkering kleven verschillende
waterhuishoudkundige risico’s. Door de voorschriften die in dit artikel zijn opgenomen
worden de risico’s afgedekt.
Aan het verwijderen van houtachtige beplanting uit de beschermingszone zijn minder
waterhuishoudkundige risico’s verbonden. Desondanks is het in verband met onderhoud
en inspectie van belang dat de gerooide plantresten uit de beschermingszone worden
afgevoerd en dat de ontstane gaten worden aangevuld.
Artikel 3
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
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waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht voor het verwijderen van houtachtige
beplanting in deze algemene regel opgenomen.
Voor het verwijderen van andere (geen houtachtige) beplanting van het
waterstaatswerk en het verwijderen van houtachtige beplanting uit de geldt dus geen
meldplicht.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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3. Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en
schuttingen
Artikel 1 Criteria
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van
de Keur, voor het plaatsen of behouden van een hek of schutting in de
waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:
a. bij een verheelde of aangeheelde waterkering het hek of de schutting:
i. binnen [4] meter uit de buitenkruinlijn met een maximale hoogte van
[één] meter wordt aangelegd;
ii. binnen [4] meter uit de buitenkruinlijn niet op een ingegraven verzwaarde
voet wordt gefundeerd, en
iii. niet dieper dan [0,50] meter in de waterkering wordt aangelegd.
b. bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering:
iv. het hek of de schutting in de waterkering tot [één] meter uit de teenlijn
een maximale hoogte heeft van [één] meter;
v. het hek of de schutting minimaal [één] meter uit de teenlijn wordt
aangelegd;
vi. in de waterkering niet op een ingegraven verzwaarde voet wordt
gefundeerd, en
vii. niet dieper dan [0,50] meter in de waterkering wordt aangelegd.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van
de Keur, voor het in de waterkering of de bijbehorende beschermingszone
verwijderen van een hek of schutting.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die een hek of schutting plaatst, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1
voldoet aan de volgende voorschriften:
a. op de waterkering worden onderhoudspaden van tenminste [4] meter breed door
middel van hekwerken toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud;
b. eventuele hekwerken moeten te allen tijde door de waterkeringbeheerder te openen
zijn;
c. draden van een afrastering over onderhoudspaden of onderhoudsstroken moeten
gemakkelijk met de hand verwijderd kunnen worden en moeten zijn voorzien van
geïsoleerde handgrepen;
d. bij het verwijderen van een hek of schutting wordt geen schade toegebracht aan de
waterkering;
e. bij het verwijderen van een hek of schutting worden uitkomende materialen
afgevoerd;
f. gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van een hek of schutting uit het
waterstaatswerk worden direct volledig gevuld met zwelklei of bentoniet voor een
blijvend waterdichte afdichting, en
g. een hek of schutting wordt op eigen kosten op eerste aanzegging van het
bestuurgewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang
is van de zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die een hek of schutting plaatst of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
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d.
e.
f.
3. De

de aard van de werkzaamheden;
een situatietekening;
een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
melding is geldig voor [een] jaar.

Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een hek of schutting
als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel
een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. 2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een hek of schutting
als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel
een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist,
wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. 3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene
regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden,
wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning hekken of schuttingen aan te leggen, behouden of verwijderen op
waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Aangeheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende
gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de
waterkering zijn gelegen.
Buitenkruinlijn: buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
Hek: afscheiding met vrij doorzicht
Hekken kunnen onderverdeeld worden in een hekwerk of een afrastering. Beide werken
hebben een vrij doorzicht, waarbij een hek bestaat uit in de grond geplaatste palen met
daartussen een frame van spijlen of gaas. Een afrastering wordt veelal gebruikt om vee
te keren en bestaat voornamelijk uit in de grond geplaatste palen met daartussen
prikkeldraad, staaldraad of schrikdraad.
Schutting: afscheiding zonder vrij doorzicht
Schuttingen zijn werken die geen vrije doorzicht hebben en bestaan veelal uit in de
grond geplaatste palen met daartussen een gesloten scherm van opgroeiende
beplanting, hout, beton of andersoortige materialen. Door de gesloten constructie
kunnen schuttingen veel wind vangen en is het redelijkerwijs noodzakelijk om een
schutting dieper aan te leggen.
Teenlijn: teenlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
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Verheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden
op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering
zijn gelegen.
Motivering
De hoogte van het hek of de schutting wordt begrensd vanwege het beperken van de
windvang en de daarmee samenhangende diepte van de palen en het visueel kunnen
inspecteren van de kering.

Geen hek of
schutting

Hek of schutting

Hek max. 1 meter
hoog,
geen schutting

1m

Figuur 3 niet verheelde of niet aangeheelde waterkering

Geen hek of
schutting

Hek max. 1 meter
hoog,

Hek of schutting

geen schutting

4m

Figuur 4 verheelde of aangeheelde waterkering
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Hek of schutting

Hek of schutting

Hek max. 1 meter
hoog,
geen schutting

1m

1m

Figuur 5 niet direct waterkerende kering
Van belang is dat onderhoudspaden langs waterkeringen en watergangen toegankelijk
zijn voor inspectie en onderhoud.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in de
waterkering en bijbehorende beschermingszone(s) goed worden uitgevoerd. Daarvoor is
het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde
werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze
algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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4. Bemesten
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het bemesten van de [waterkering en de bijbehorende]
beschermingszone [voor zover:
a. [bemesting plaatsvindt tot op [x] meter uit de binnenteenlijn van de waterkering;]
b. [op de waterkering geen organische mest wordt toegepast, en]
c. [de bemesting niet door middel van injectie plaatsvindt.]]
Artikel 2 Overgangsrecht
Indien voor het bemesten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is
verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning te bemesten van waterkeringen en de bijbehorende
beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt. Er zijn geen voorschriften verbonden aan het
bemesten. Er geldt ook geen meldplicht.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Bemesten: verspreiden van meststoffen.
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5. Beweiden
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het houden van klein- of grootvee op een waterkering of de bijbehorende
beschermingszone voor zover:
a. bij een verheelde of aangeheelde waterkering het klein- of grootvee niet op het
buitentalud van de waterkering wordt gehouden;
b. bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering het kleinvee niet op het
buitentalud van de waterkering en het grootvee aan de binnendijkse zijde van de
waterkering vanaf [één] meter uit de binnenteenlijn wordt gehouden, en
c. [geen beweiding plaatsvindt op de zeewering.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die klein- of grootvee houdt als bedoeld in artikel 1:
a. brengt bij een verheelde of aangeheelde waterkering in de buitenkruinlijn een
veekerende afrastering aan. Bij indeling in meerdere aansluitende percelen mag
daarbij van een verplaatsbare afrastering gebruik worden gemaakt, voor zover na
verwijdering van het kleinvee deze afrastering wordt verwijderd;
b. brengt bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering in de buitenkruinlijn
een veekerende afrastering aan voor het kleinvee;
c. brengt bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering minimaal [één] meter
buiten de teenlijn een veekerende afrastering aan voor het grootvee;
d. voedert kleinvee niet op de waterkering;
e. beweidt met maximaal [15] stuks kleinvee per hectare[, waarbij lammeren die bij
de moederdieren worden geweid en jonger zijn dan één jaar, niet worden
meegeteld];
f. beweidt uitsluitend in de periode van [15 mei] tot [15 oktober], [met dien verstande
dat in deze periode het eerste gewas gemaaid en afgevoerd wordt.], en
g. verwijdert het klein- of grootvee op eigen kosten op eerste aanzegging van het
bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de
zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Overgangsrecht
Indien voor het houden van klein- of grootvee als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2,
eerste lid, van de Keur in werking was, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9,
derde lid, van de Keur.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning klein- of grootvee te houden op waterkeringen en de bijbehorende
beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt. Er geldt geen meldplicht.
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Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Aangeheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende
gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de
waterkering zijn gelegen.
Buitenkruinlijn: buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
Grootvee: [runderen en paarden].
Kleinvee: [schapen en geiten].
Teenlijn: teenlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
Verheelde waterkering: waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden
op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering
zijn gelegen.
Zeewering: PM
Motivering
Het beleid is erop gericht de sterkte van de grasmat op de waterkering te garanderen
en het beperken en voorkomen van trapschade aan de waterkering. Aangezien deze
doelstellingen niet in gevaar komen bij het houden van klein- en grootvee op een
verheelde of aangeheelde waterkering, het houden van kleinvee op een niet verheelde
of niet aangeheelde waterkering of het houden van grootvee op [1 meter] van de
binnenteenlijn van een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering kan hiervoor
vrijstelling van de vergunningplicht worden gegeven.
Geen grootvee

Klein- of grootvee

Afrastering

Afrastering

1m

Figuur 6 niet verheelde of aangeheelde waterkering
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Klein- of grootvee

Afrastering

Figuur 7 verheelde of aangeheelde waterkering

Klein- of grootvee

Geen grootvee

Klein- of grootvee

Afrastering

Afrastering

1m

1m

Figuur 8 niet direct waterkerende kering
Het houden van kleinvee door of in opdracht van het waterschap – anders dan bij
pachtcontract - geschiedt ter bevordering van de dichtheid van de grasmat. Dat moet
worden gezien als een vorm van onderhoud, die op grond van artikel 3.10 van de Keur
niet vergunningplichtig is en het verbod uit artikel. 3.2, eerste lid, van de Keur en deze
algemene regel zijn hierop dan ook niet van toepassing.
Bij het houden van vee op de waterkering moet echter wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. De beperking van de graslengte is nodig om het herstellend vermogen
en daarmee de kwaliteit van de grasmat te garanderen.
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6. Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het leggen, behouden, of verwijderen van kabels en leidingen in een
waterkering of bijbehorende beschermingszone voor zover:
a. [de kabels of leidingen in een sleuf worden aangelegd;]
b. de kabels of leidingen maximaal een diameter hebben van [110] millimeter;
c. de kabels of leidingen op een diepte van minimaal [0,60] m worden aangelegd;
d. de leidingen maximaal een druk hebben van [10] bar;
e. [de leidingen zijn gemaakt van PE 100 SDR11;]
f. de kabels zijn bestemd voor het laagspanningsnet [en het middenspanningsnet] van
de elektriciteitsvoorziening;
g. [de kabels of leidingen uitsluitend voor onderhoud of vervanging van aansluitingen
voor individuele eindgebruikers worden aangelegd;], en
h. [de kabels of leidingen niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in de
primaire waterkering.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die kabels of leidingen aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
voldoet aan de volgende voorschriften:
a. voor zover de kabels of leidingen binnen de waterkering of beschermingszone
liggen, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651;
b. tussen [1 april en 1 oktober] duren ingravingen niet langer dan [vijf]
aaneengesloten werkdagen;
c. de kabels of leidingen worden zoveel als mogelijk geconcentreerd aangelegd;
d. [de kabels of leidingen mogen de waterkering maar eenmaal kruisen;]
e. ingravingen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabels
of leidingen noodzakelijk is;
f. bij het aanleggen of verwijderen van de kabels of leidingen wordt de uitkomende
grond [gescheiden opgeslagen per grondsoort en deze wordt] in de oorspronkelijke
volgorde weer terug in de sleuf gelegd. Er komen geen verontreinigingen in de
aanvulgrond voor;
g. De graszoden boven de te graven sleuf worden voorafgaand aan het aanleggen of
verwijderen van de kabels of leidingen gestoken en opzij gezet. De sleuf wordt
onmiddellijk na de werkzaamheden op deugdelijke wijze verdicht;
h. [aangevulde sleuven worden over de volle lengte en breedte, gedurende een jaar na
het gereedkomen van de werkzaamheden op eigen kosten onderhouden;]
i. [Na definitieve beëindiging van het gebruik van de kabels of leidingen worden deze
door en op kosten van de kabel- of leidingbeheerder uit de waterkering verwijderd;]
j. [het aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen in een primaire waterkering
vindt plaats tussen [1 april en 1 oktober];
k. de kabels en leidingen worden op eigen kosten op eerste aanzegging van het
bestuur gewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang
van de zorg voor het watersysteem;
l. bij vloeistofleidingen wordt aan weerszijden van de kering een afsluiter aangebracht
in de leiding en de leiding wordt ingemeten en weergegeven op een revisietekening.
Artikel 3 Melding
1. Degene die kabels of leidingen aanlegt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. De

naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
gegevens over het aan te leggen werk;
de aard van de werkzaamheden;
een situatietekening;
een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
melding is geldig voor [één] jaar.

Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning kabels of leidingen aan te leggen, behouden of verwijderen op de
waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
(Druk- of pijp)leidingen: alle leidingen die geen lozingswerk zijn, dat wil zeggen niet in
open verbinding staan met oppervlaktewater.
Kabel: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.
Laagspanningsnet: het stedelijk distributienetwerk van elektriciteit waarvan de spanning
niet meer dan 230 Volt bedraagt.
Middenspanningsnet: het stedelijk distributienetwerk van elektriciteit waarvan de
spanning niet meer dan 10 kiloVolt bedraagt.
Motivering
Het leggen van de hier genoemde kabels en leidingen levert weinig risico op voor het
waterkerend vermogen van de waterkering. Daarom kan de vergunningplicht voor het
aanleggen, behouden, en verwijderen van deze kabels en leidingen vervangen worden
door algemene regels.
[Het toepassen van een sleufloze techniek (zoals boringen of persingen) in de
waterkering is uitgesloten van de algemene regel. Deze werkzaamheden zijn op de
grond van de Keur vergunningplichtig.]
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Eventuele calamiteiten vallen onder artikel 3.8 van de Keur en worden overeenkomstig
afgehandeld.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap]. Bij de melding wordt in ieder geval gegevens
vermeld over het aan te leggen werk. In dat kader moet bij het aanleggen en
verwijderen van kabels en leidingen worden gedacht aan de volgende gegevens: de
maximale leidingdruk, het te transporteren medium, het materiaal van de leiding, de
wanddikte, de plaats van de afsluiters in de leiding, de diepteligging, de wijze van
uitvoering.
Gewijzigde NEN-serie
Enkele waterschappen en de Studiegroep Pijpleidingen van de STOWA hebben geconstateerd
dat er een discrepantie is tussen de in deze AR genoemde dimensionering (diameter, druk
etc.) en de gewijzigde NEN3650-serie (van kracht geworden op 28 juni 2012). Het is
mogelijk een AR voor het leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen in
waterkeringen (en bijbehorende beschermingszones) op te stellen, maar dit vraagt een
nadere uitwerking. De waterschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een degelijke
technische onderbouwing.
Vrijstellingen
Enkele waterschappen hebben er op gewezen, dat deze AR zaken meldingsplichtig zou
maken die bij die waterschappen nu niet meldings- of vergunningsplichtig zijn. Het is aan de
waterschappen die deze AR willen overnemen om te kijken hoe zij de meldplicht in willen
richten en om hier vorm aan te geven.

20

7. Kleinschalig strandgebruik
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor kleinschalig strandgebruik, bestaande uit:
a. particuliere strandrecreatie;
b. het berijden van een verharde strandopgang of van het strand met voertuigen ten
behoeve van een openbare dienst;
c. het berijden van het strand met niet gemotoriseerd aangedreven middelen;
d. het plaatsen en verwijderen van borden ten behoeve van de openbare orde, of
e. het plaatsen en verwijderen van vuilnisbakken;
f. [het graven in stranden, of]
g. [het plaatsen van vistuigen.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die gebruik maakt van het strand door kleinschalig strandgebruik als bedoeld in
artikel 1:
a. doet dit op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot aan de duinvoet;
b. [ontgraaft niet meer dan 5 kubieke meter zand en ontgraaft binnen een afstand van
[5] meter van paalhoofden, stenen bermen, bestortingen, glooiingen en de duinvoet
niet meer dan 3 kubieke meter zand;]
c. [plaatst vistuigen niet binnen een afstand van 20 meter uit de waterkering, waartoe
ook behoren hoofden, nollen, bestortingen en tuinconstructies;]
d. [vist met niet meer dan één vistuig per 100 meter strand;]
e. [maakt gebruik van maximaal twee vistuigen;]
f. [maakt gebruik van vistuigen die niet groter zijn dan vijf meter in lengte- of
breedterichting;]
g. [levert met de vistuigen geen hinder op voor het verrichten van
peilwerkzaamheden;]
h. [markeert de vistuigen zodat ze bij hoog water zichtbaar zijn, en]
i. [plaatst in de periode tussen [1 maart en 1 november] geen vistuigen op de
stranden.]
Artikel 3 Melding
1. [Degene die vistuigen plaatst als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee]
weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het kleinschalig strandgebruik als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoelt in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het kleinschalig strandgebruik als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
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en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning gebruik te maken van het waterstaatwerk voor kleinschalig
strandgebruik. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels
stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is
hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Kleinschalig strandgebruik: niet specifiek gebonden dagelijks gebruiken van het strand.
Hieronder wordt verstaan:
particuliere strandrecreatie;
het berijden van het strand met voertuigen van een openbare (hulp)dienst, zoals
reddingsbrigade, ambulance, politie, brandweer, gemeente, Rijkswaterstaat, douane
of het waterschap;
het berijden van het strand met niet gemotoriseerde middelen, zoals fietsen en
paarden;
het plaatsen en verwijderen van borden ten behoeve van de openbare orde, zoals
verkeerstekens, oriëntatiepalen/verdwaalpalen, of informatieborden, uitgezonderd
zijn borden uitsluitend bedoelt voor reclame-uitingen;
het plaatsen en verwijderen van vuilnisbakken.
Vistuigen: werktuigen die worden gebruikt op de een of andere manier vis te vangen.
Installaties voor hangcultuur en voor het vangen van mosselzaad met behulp van
mosselzaadinstallaties vallen voor de werking van deze algemene regels hier niet onder.
Motivering
Kleinschalig strandgebruik heeft vrijwel geen effect op het functioneren van het strand.
De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.
Het graven in stranden komt vooral ’s zomers veel voor en levert geen gevaar op voor
het waterend vermogen van het waterstaatswerk mits het graven in omvang beperkt
blijft. Ook het plaatsen van vistuigen levert uit waterstaatkundig oogpunt geen bezwaar
op mits het aantal vistuigen beperkt blijft en de peilwerkzaamheden er niet door worden
gehinderd. Daarom kan de vergunningplicht voor deze activiteiten vervangen worden
door algemene regels.
Alleen het plaatsen van vistuigen moet worden gemeld. De melding kan digitaal en
schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online
(OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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8. Houden van evenementen op het strand
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand, indien:
a. geen ontgraving wordt uitgevoerd;
b. het evenement niet langer duurt dan [één] dag; Jan, dit snap ik niet? Waarom één
dag? Of is tussen haakjes een variabele?
c. een verharde strandopgang of strand, voor zover deze zich uitstrekt van de
laagwaterlijn tot aan de duinvoet, wordt bereden met niet meer dan [drie]
motorvoertuigen tegelijkertijd met elk een maximum massa van [3.500] kg, ten
behoeve van de organisatie van het evenement;
d. tijdelijke werken geen groter vloeroppervlak hebben dan [10] vierkante meter, en
e. tijdelijke werken niet langer dan [drie] dagen aanwezig zijn.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die het evenement, bedoeld in artikel 1, organiseert voldoet tenminste aan de
volgende voorschriften:
a. het evenement vindt plaats op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot
aan de duinvoet;
b. de tijdelijke werken worden na afloop van het evenement volledig verwijderd, en
c. tijdelijke werken worden op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur
gewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang is van de
zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die het evenement, bedoeld in artikel 1 organiseert, meldt dit tenminste
[twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand als bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoelt in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand als bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
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Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning een evenement op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn
tot aan de duinvoet en de strandopgang, te houden. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Motivering
De algemene regel voor evenementen op het strand heeft betrekking op het kortdurend
gebruik van het strand in verband met het houden van een niet gemotoriseerd
evenement. Een wandeltocht, hardloopwedstrijd of fietswedstrijd zijn enkele
voorbeelden van een niet gemotoriseerd evenement. Het gebruik van motorvoertuigen
is dus niet toegestaan, behoudens voertuigen ten behoeve van de organisatie van het
evenement.
Daarnaast is het voor de organisatie en het houden van een evenement toegestaan om
tijdelijke werken op het strand aan te brengen. Hier moet men denken aan een kraam,
vlaggenmast, controlepost, borden, dranghekken of andersoortige werken ten behoeve
van het evenement.
De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in het geval van een evenement op
het strand, gelet op de tijdelijkheid en de geringe inbreuk van de activiteit op de functie
en het beheer van het strand, voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een
algemene regel.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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9. Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensgebonden
bebouwing op het strand
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het plaatsen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden bebouwing
en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het strand, indien:
a. het aanleggen, behouden en verwijderen van de bebouwing plaatsvindt in de
periode van [1 maart] tot [1 november];
b. het aanleggen, behouden en verwijderen van de voor de bebouwing benodigde
fundering [of kabels en leidingen] plaatsvindt in de periode van [1 maart] tot [1
november];
c. het profiel van het strand en duin (de waterkering) niet wordt aangepast;
d. de bebouwing [een oppervlak heeft van kleiner of gelijk aan [25] vierkante meter],
en
e. [de bebouwing staat op een minimale afstand van [20] meter ten opzichte van de as
van paalhoofden en stenen bermen.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die seizoensgebonden bebouwing, bedoeld in artikel 1, uitbaat of verhuurt,
voldoet tenminste aan de volgende voorschriften:
a. [de bebouwing wordt op minimaal [5] meter uit de door het waterschap
vastgestelde duinvoet geplaatst;]
b. [de bebouwing wordt op minimaal [20] meter van andere aanwezige of geplande
bebouwing gerealiseerd;]
c. de bebouwing is demontabel en gemakkelijk verplaatsbaar;
d. de bebouwing wordt binnen [twee] weken afgebouwd;
e. de bebouwing is niet onderkelderd;
f. indien de bebouwing door welke oorzaak dan ook is vernield, worden de restanten
ervan onmiddellijk verwijderd;
g. tijdens de periode van [1 november] tot [1 maart] bevinden zich geen objecten op
de beplating of fundering, en
h. de in de periode van [1 november] tot [1 maart] aanwezige fundering:
i. [blijft minimaal [één] meter onder het strand liggen;]
ii. [bestaat uit funderingsplaten die bestaan uit losse elementen die een groter
oppervlakte hebben dan [één]m2 en kleiner dan [4] m2 en maximaal [20] cm
hoog zijn;]
iii. heeft een gezamenlijk oppervlak van elementen die niet groter is dan de
bebouwing exclusief terrassen;
iv. volgt de dynamiek van het strand en duinvoet. Dit betekent onder meer dat
aangestoven zand gedurende de periode van [1 maart] tot [1 november] niet
mag worden verwijderd, en
v. blijft onderdeel van de seizoensgebonden bebouwing en verplaatst mee als ook
de bebouwing verplaatst.
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Artikel 3 Melding
1. Degene die seizoensgebonden bebouwing plaatst of verwijdert als bedoeld in
artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden
bebouwing en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het
strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene
regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is
verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden
bebouwing en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het
strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene
regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is
beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel
3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning een seizoensgebonden bebouwing op het strand aan te leggen,
behouden of verwijderen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur
algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze
algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Duinvoet: duinvoet zoals aangegeven in Bijlage II bij deze algemene regel.
Motivering
Het beleidsuitgangspunt is in beginsel geen bebouwing op het strand. Voor de
zomerperiode (niet zijnde het stormseizoen) kan op dit uitgangspunt een uitzondering
worden gemaakt. Daarom wordt voor deze seizoensbebouwing vrijstelling gegeven van
de vergunningplicht. Buiten het seizoen moet de bebouwing, met uitzondering van de
fundering, kabels en leidingen van het strand worden verwijderd.
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Dit artikel geeft de voorwaarden waaronder de seizoensbebouwing op het strand mag
worden geplaatst en geeft de voorwaarden voor het in het stormseizoen achtergelaten
funderingen.
Het van belang dat een bouwwerk gemakkelijk demontabel en verplaatsbaar moet zijn,
voor het geval dat er onderhoud (strandsuppleties) of schadeherstel aan de zeewering
nodig is.
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10. Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het aanleggen, of behouden van kleine bouwwerken of objecten voor zover:
a. een bouwwerk of object wordt aangelegd, of behouden op een [verheelde of
aangeheelde] [primaire/secundaire] waterkering of de bijbehorende
beschermingszone;
b. [een bouwwerk of object wordt aangelegd, of behouden op de kruin van een niet
verheelde of niet aangeheelde waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
c. [voor het egaal maken van het maaiveld een aanvulling van minder dan [3] m3
noodzakelijk is;]
d. een bouwwerk of object een maximaal oppervlak heeft van [10] m2;
e. een bouwwerk of object niet hoger wordt dan [2,5] m, en
f. [een bouwwerk of object in zijn geheel verwijderbaar of eenvoudig demontabel is.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die kleine bouwwerken of objecten aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1:
a. [ontgraaft voor het aanbrengen van de fundering van het bouwwerk of het object in
de waterkering maximaal [15] cm ten opzichte van het bestaande maaiveld in de
waterkering en maximaal [30] cm ten opzichte van het bestaande maaiveld in de
beschermingszone;]
b. [gebruikt voor de vloer van het bouwwerk of object in de waterkering tegels met
een grootte van maximaal [30] bij [60] cm, en]
c. wijzigt of verwijdert het bouwwerk of object op eigen kosten op eerste aanzegging
van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang is van de
zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die kleine bouwwerken of objecten aanlegt als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening;
f.
een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen of behouden van kleine bouwwerken of objecten als
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen of behouden van kleine bouwwerken of objecten als
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
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3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de keur is het verboden om zonder
watervergunning kleine bouwwerken of objecten aan te leggen of behouden op de
waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Klein bouwwerk of object: hierbij wordt gedacht aan tuinhuisjes, kippenhokken,
tuinhaarden en recreatieve voorzieningen zoals prullenbakken, fietsenrekken en
(picknick)bankjes.
Motivering
Het plaatsen van kleine bouwwerken of objecten op het waterstaatswerk of de
bijbehorende beschermingszone betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt een relatief
eenvoudig en veel voorkomend werk. Omdat kleine bouwwerken of objecten
verplaatsbaar of eenvoudig demontabel zijn, kunnen deze worden verwijderd of
verplaatst indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot
onderhoud of dijkverbetering. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit
geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.
Aan realiseren van kleine bouwwerken of objecten op het waterstaatswerk kleven
verschillende waterstaatkundige risico’s, in het bijzonder met betrekking tot
(noodzakelijke) ontgravingen en eventuele verzakking van de waterkering en/of
beschermingszone na aanbrengen van kleine bouwwerk of object. Door de voorwaarden
die in dit lid zijn opgenomen worden de risico’s afgedekt.
Aan het realiseren van kleine bouwwerken of objecten in de beschermingszone zijn
minder waterhuishoudkundige risico’s verbonden. Desondanks is het in verband met het
voorkomen van kwel, piping en de stabiliteit van de waterkering van belang dat er
slechts beperkte ontgravingen plaatsvinden.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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11. Uitvoeren van kleine verbouwingen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het uitvoeren van een kleine verbouwing aan een bouwwerk in een
waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:
a. het oppervlak van het bouwwerk niet [of met maximaal [10 m3]] wordt vergroot;
b. de bestaande fundering niet wordt aangepast;
c. er geen verlaging van het vloerpeil plaatsvindt;
d. de uitbreiding niet plaatsvindt aan de dijkzijde van het bouwwerk;
e. een eventuele uitbreiding niet op palen wordt gefundeerd, en
f. het vloerpeil van een eventuele uitbreiding niet lager komt te liggen dan het
vloerpeil van het bestaande bouwwerk.
Artikel 2 Melding
1. Degene die kleine verbouwingen als bedoeld in artikel 1 uitvoert in de
waterkering [en bijbehorende beschermingszones], meldt dit tenminste [twee]
weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening;
f.
een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 3 Overgangsrecht
1. Indien voor het uitvoeren van een kleine verbouwing van een bouwwerk als
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het uitvoeren van een kleine verbouwing als bedoeld in artikel 1,
direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is
aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning een kleine verbouwing van een bouwwerk uit te voeren op de
waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
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Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Motivering
Het [grootschalig] vergroten van bouwwerken op of nabij een waterkering kan grote
invloed hebben op toekomstige dijkverbetering en op het waterkerend vermogen en
stabiliteit van de waterkering.. Daarom is deze algemene regel alleen van toepassing bij
een bepaalde maximale grootte van de uitbreiding. Voor grote uitbreidingen of
verbouwingen waarbij een aanpassing aan de fundering noodzakelijk is geldt een
vergunningsplicht.
Vanwege het beperkte belang dat het waterschap in deze zaken heeft, geldt er voor het
uitvoeren van kleine verbouwingen die voldoen aan de criteria geen meldingsplicht.
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12. Verwijderen van bebouwing
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het verwijderen van bouwwerken op een waterkering of de bijbehorende
beschermingszone voor zover:
a. [het bouwwerk geen onderdeel uitmaakt van de waterkering/het bouwwerk niet in
de waterkering is aangelegd];
b. er geen grondkerende constructies worden verwijderd;
c. de fundering, met uitzondering van eventueel aanwezige funderingspalen, volledig
wordt verwijderd, en
d. eventuele funderingspalen tot een diepte van [één] meter onder het bestaande
maaiveld worden verwijderd.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die bouwwerken verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. voert alle materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden af van de waterkering;
b. vult gaten die zijn ontstaan in de waterkering en de bijbehorende beschermingszone
bij het verwijderen van het bouwwerk aan met daarvoor geschikte kleigrond [die
voldoet aan de volgende eisen:
i. voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een
lutumpercentage tussen 25%-37%;
ii. voor het binnentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een
lutumpercentage tussen 15%-25%;]
c. werkt de taluds van de waterkering af zodat deze aansluiten op het talud aan
weerszijde van het verwijderde bouwwerk;
d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid
van 40-70 kg/ha];
e. past geen grondroering toe in de periode tussen [15 oktober] tot [15 april], en
f. brengt op het werkterrein een weefseldoek [Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig]
aan indien op 1 oktober geen grasmat aanwezig is, of de grasmat zich naar het
oordeel van het bestuur in slechte staat bevindt.
Artikel 3 Melding
1. Degene die bouwwerken verwijdert als bedoeld in artikel 1, op een waterkering
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening;
f.
een dwarsprofieltekening van de te verwijderen werken in combinatie met
de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het verwijderen van bouwwerken als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
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2. Indien het verwijderen van bouwwerken als bedoeld in artikel 1, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning bouwwerken te verwijderen van de waterkering en de bijbehorende
beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Motivering
Het verwijderen van bouwwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering, zoals
coupures, damwanden en grondkerende muren levert direct gevaar op voor de
stabiliteit of waterkerende functie van een waterkering. Daarom is in deze algemene
regel geen vrijstelling voor het verwijderen van bouwwerken die onderdeel uitmaken
van de waterkering opgenomen.
[Indien een wefseldoek moet worden aangebracht, moet het weefseldoek met torstaal
krammen worden aangebracht met een doorsnede van [15] mm en een lengte van
[800]mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van [2 x 1] meter en
kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per
vak een zandzak worden aangebracht die ook met twee krammen wordt vastgezet.]
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in de
waterkering goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap
toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk.
Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
Voor het verwijderen van bouwwerken uit de beschermingszone geldt geen meld- of
vergunningsplicht.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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13. Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in een waterkering of de
bijbehorende beschermingszone voor zover:
a. het onderzoek bestaat uit:
i. sonderingen;
ii. handboringen met een maximale diameter van [0,15] meter;
iii. mechanische boringen met een maximale diameter van [0,15] meter;
iv. aanbrengen en verwijderen van peilbuizen, of
v. aanbrengen en verwijderen van waterspanningsmeters;
b. het toe te passen materieel op de taluds, of op de kruin van een waterkering zonder
openbare weg, maximaal [3,5] ton weegt, en
c. [maximaal [20] sonderingen of boringen worden uitgevoerd.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondmechanisch onderzoek uitvoert als bedoeld in artikel 1:
a. [markeert eventuele peilbuizen op zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn
en beschermt de peilbuizen op een dusdanige wijze dat beschadiging tijdens
maaiwerkzaamheden op de waterkering uitgesloten zijn;]
b. verwijdert niet meer in gebruik zijnde peilbuizen;
c. vult gaten die zijn ontstaan door de werkzaamheden direct volledig aan met zwelklei
of bentoniet voor een blijvend waterdichte afdichting;
d. [steekt voorafgaand aan de werkzaamheden de graszoden uit en plaatst deze na
uitvoering van de werkzaamheden terug], en
e. wijzigt of verwijdert peilbuizen of waterspanningsmeters op eigen kosten op eerste
aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins voor het
belang van de zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die grondmechanisch onderzoek uitvoert als bedoeld in artikel 1, meldt
dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek als bedoeld in artikel
1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning
krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften
als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek als bedoeld in artikel
1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is
aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
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3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning grondmechanische onderzoek uit te voeren op de waterkering en de
bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur
algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze
algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Motivering
Voor grondonderzoek worden vaak grondboringen en sonderingen uitgevoerd en
peilbuizen en waterspanningsmeters aangebracht en verwijdert binnen waterkeringen
en bijbehorende beschermingszones. In de meeste gevallen hebben dergelijke
werkzaamheden een zeer gering effect op de staat van een waterkering. Uitgezonderd
zijn seismische onderzoeken, omdat de trillingen die hierbij worden veroorzaakt een
gevolg kunnen hebben voor het waterkerend vermogen van de waterkering.
Het uitvoeren van grondboringen, sonderingen en het aanbrengen en verwijderen van
peilbuizen en waterspanningsmeters betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt een
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterstaatkundige belangen
kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene
regel.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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14. Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het
aanleggen, behouden of verwijderen van wegmeubilair
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen, behouden,
of verwijderen van wegmeubilair langs wegen op waterkeringen of de bijbehorende
beschermingszone voor zover:
a. het wegmeubilair niet wordt voorzien van een betonnen voet;
b. [indien ingravingen niet onder het maatgevend
hoogwaterpeil/boezemstreefpeil/[polderstreefpeil plaatsvinden;], en
c. [het wegmeubilair niet dieper wordt gefundeerd dan [60] cm;].
Artikel 2 Voorschriften
Degene die klein onderhoud aan wegen uitvoert of wegmeubilair langs wegen aanlegt,
behoudt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
d. [voert geen werkzaamheden uit in [primaire] waterkeringen [en bijbehorende
beschermingszones] in de periode tussen [15 oktober] en [15 april];]
e. voert alle materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden af;
f. gebruikt het talud van de waterkering niet als opslagplaats voor materiaal of
materieel;
g. plaatst geen wegmeubilair op de taluds van de waterkering, en
h. [plaatst geen wegmeubilair op minder dan [10] meter vanuit een ander object.]
i. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van het wegmeubilair met
daarvoor geschikte grond:
i. [voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een
lutumpercentage tussen 25%-37%, en
ii. voor het binnentalud: klein met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een
lutumpercentage tussen 15%-25%.];
j. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid
van 40-70 kg/ha].
Artikel 3 Melding
1. Degene die klein onderhoud aan wegen uitvoert of wegmeubilair langs wegen
aanlegt, behoudt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste
[twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening;
f.
een dwarsprofieltekening van het wegmeubilair in combinatie met de
waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen,
behouden, of verwijderen van wegmeubilair langs wegen als bedoeld in artikel 1,
direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning
krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften
als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
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2. Indien voor uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen,
behouden, of verwijderen van wegmeubilair langs wegen als bedoeld in artikel 1,
direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is
aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning klein onderhoud aan wegen uit te voeren of wegmeubilair langs wegen
aan te leggen, te behouden of te verwijderen op de waterkering en de bijbehorende
beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Buitenkruinlijn: buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.
Klein onderhoud: vervangen van verharding van een weg waarbij de fundering niet
wordt aangepast.
Maatgevend hoogwaterpeil: waterstand behorend bij een bepaald veiligheidsniveau.
Wegmeubilair: alle voor het wegbeheer noodzakelijke objecten zoals lichtmasten en
verkeersborden.
Motivering
Op veel waterkeringen zijn wegen aanwezig. Omwille van de verkeersveiligheid is het in
sommige gevallen noodzakelijk dat er onderhoud aan de weg plaatsvindt of dat er
wegmeubilair, zoals verkeersborden of lichtmasten, geplaatst worden. Om doelmatig
beheer en onderhoud aan de waterkering uit te kunnen voeren is het van belang dat
objecten niet te dicht op elkaar geplaatst worden. De relevante waterstaatkundige
belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een
algemene regel.
Voor het plaatsen van recreatieve voorzieningen zoals prullebakken, fietsenrekken en
(picknick)bankjes geldt een de algemene regel voor het aanleggen van kleine
bouwwerken en objecten.
Voor het aanleggen van nieuwe wegen of het verharden van onverharde paden is een
watervergunning nodig.
Aan het verrichten van klein onderhoud aan wegen zijn waterhuishoudkundige risico’s
verbonden, in het bijzonder met betrekking tot ontgravingen en de bereikbaarheid van
de waterkering. Ook aan het plaatsen van wegmeubilair op het waterstaatswerk zijn
waterhuishoudkundige risico’s verbonden. In het bijzonder valt te denken aan hinder
voor doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering en toegankelijkheid van het
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buitentalud bij hoogwater. Door de voorwaarden in deze algemene regel worden deze
risico’s afgedekt.
Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het
waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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15. Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van verharding op de waterkering
of in de bijbehorende beschermingszone voor zover:
a. [niet meer dan [500] m2 aan nieuwe verharding wordt aangelegd;], en
b. de verharding niet op het talud van de waterkering wordt aangelegd;
c. [de verharding [in de kernzone van de waterkering] bestaat uit elementen van
maximaal [30]x[30] cm.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die verharding aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. [legt de constructie van de verharding, inclusief fundering, niet dieper aan dan [30]
cm onder het bestaande maaiveld, en]
b. legt de verharding zodanig aan dat de afwatering van de waterkering niet wordt
gehinderd en dat er geen vernatting van de teen van de waterkering optreedt;
c. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van de verharding met daarvoor
geschikte grond:
i.[voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een
lutumpercentage tussen 25%-37%, en
ii.voor het binnentalud: klein met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een
lutumpercentage tussen 15%-25%.];
d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid
van 40-70 kg/ha].
Artikel 3 Overgangsrecht
Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van verharding als bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden
de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften
als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder
watervergunning verharding aan te brengen, te behouden of te verwijderen op de
waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de
Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt. Er geldt
geen meldingsplicht.

39

Bijlage I

40

Bijlage II

41

Algemene regels waterkwantiteit

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken
Bruggen
Beschoeiing
Oeverbeschermende damwand
Drainage
Onttrekken en bijbehorende onttrekkingvoorziening
Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende
lozingsvoorziening
Versneld afvoer via nieuw verhard oppervlak
Kabels en leidingen
Anti-worteldoek
Stoffen, voorwerpen en dieren
Straatmeubilair
Dam met duiker
Dempen
Graven
Gras en één jarige gewassen
Beplanting
Natuurvriendelijke oever

42

1. Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of
[overhangend bouwwerk] voor zover deze:
a. niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;
b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd, in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende
beschermingszone;
c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in [de legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in of aan een oppervlaktewaterlichaam
met een minimale breedte van [3] meter;
e. wordt aangelegd of behouden op minimaal [X] m van een naastgelegen werk;
f. wordt aangelegd of behouden op minimaal [X] m van een naastgelegen steiger,
vlonder [of overhangend bouwwerk];
g. [wordt aangelegd of behouden in een oppervlaktewaterlichaam dat niet varend
wordt onderhouden, [zoals aangegeven op de legger/ de kaart Onderhoud
behorende bij deze algemene regel;]
h. wordt aangelegd of behouden op zodanige wijze dat de onderkant minimaal [X] m
boven het hoogste gehanteerde peil, en
i. voldoet aan de volgende maatvoering:
Breedte
oppervlaktewaterlichaam
[> 3 m en < 10 m]

[> 10 m en< 20 m]

> 20 m

Maximale breedte
steiger/vlonder
/overhangend bouwwerk
(gemeten vanaf de insteek)
1/10 van de breedte van
het
oppervlaktewaterlichaam
1/10 van de breedte van
het
oppervlaktewaterlichaam
met een maximum van 1,50
m
1,50 m

Maximale lengte
steiger/vlonder
(parallel gemeten aan
de insteek)
maximaal de helft van
de lengte van het
perceel met een
maximum van [5]m
[5]m

[5]m

Artikel 2 Voorschriften
Degene die een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, aanlegt, behoudt of
verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de
legger niet;
b. beschadigt het talud en de aanwezige beschoeiing niet;
c. belemmert de waterdoorvoer niet;
d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de steiger, vlonder of het
overhangend bouwwerk die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de
waterdoorvoer;
e. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de steiger, vlonder of het
overhangend bouwwerk;
f. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de steiger, vlonder of
overhangend bouwwerk , terug op de afmetingen conform het bestaande profiel en
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g. [wijzigt of verwijdert de steiger, vlonder of het overhangend bouwwerk op eigen
kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins
in het belang van de zorg voor het watersysteem.]
Artikel 3 Melding
1. Degene die een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, aanlegt of verwijdert
als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of
overhangend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van
deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of
overhangend bouwwerk, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van
deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die
aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als
bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of
bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Beschoeiing: constructie in de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen;
Overhangend bouwwerk: bouwwerk dat al dan niet gedeeltelijk over het
oppervlaktewaterlichaam, of het talud is geplaatst.

44

Peil: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.
Steiger: constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd
in het achterliggende perceel.
Vlonder: constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam.
Hieronder vallen mede houten vloeren, werken op palen, visstoepen en boenstoepen.
Motivering
Het aanleggen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder of overhangend
bouwwerk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel
voorkomend werk in of langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante
waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd
door het stellen van algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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2. Bruggen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug voor zover:
a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende
beschermingszone;
c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie
als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. [deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam
met een maximale breedte van [3] meter];
e. deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen als
een vaarweg;
f. deze wordt aangelegd op minimaal [150] meter van een bestaande brug;
g. deze wordt aangelegd op minimaal [10] meter van een naastgelegen werk;
h. [het kadastrale perceel redelijkerwijs niet anders is of kan worden ontsloten];
i. [het om maximaal één brug per kadastraal perceel betreft]
j. de pijlers van de brug niet in het water worden aangelegd, en
k. deze voldoet aan de volgende maatvoering:
Wijze van onderhoud aan het
oppervlaktewaterlichaam
Varend onderhoud
Overig onderhoud

Beschrijving/maatvoering
Onderzijde brug
minimaal [één] meter boven het
hoogste peil
Onderzijde brug
minimaal [0,2] meter boven het
hoogste peil

Artikel 2 Voorschriften
Degene die een brug aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tast de stabiliteit van de taluds niet aan met de brughoofden;
voorziet de taluds onder de brug [en tot [twee] meter aan weerszijden hiervan] van
[beschoeiing/ een steenzetting / beton];
belemmert de waterdoorvoer niet;
voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de brug die nadelige gevolgen
kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de brug;
brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de brug terug op de
afmetingen conform het bestaande profiel;
[damt het oppervlaktewaterlichaam tijdens het aanleggen of verwijderen van de
brug niet eerder af dan na overleg met de toezichthouder, en]
[wijzigt of verwijdert de brug op eigen kosten en op eerste aanzegging van het
bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de
zorg voor het watersysteem.]

Artikel 3 Melding
1. Degene die een brug aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit
tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
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b.
c.
d.
e.
3. De

het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
gegevens over het aan te leggen werk;
de aard van de werkzaamheden;
een situatietekening.
werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug als bedoeld in
artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug als bedoeld in
artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Brug: werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een
perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de
andere kant van het oppervlaktewaterlichaam.
Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.
Peil: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.
Motivering
Het aanbrengen van bruggen over de oppervlaktewaterlichamen categorie [..] betreft
vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk.
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Voor het aanleggen, verwijderen of
behouden van bruggen in oppervlaktewaterlichamen categorie [..] blijft maatwerk
noodzakelijk. Het aanleggen van een brug in een dergelijk oppervlaktewaterlichaam valt
dan ook niet onder deze algemene regel. Ook het aanleggen van een brug in een
waterkering valt niet onder deze algemene regel

47

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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3. Beschoeiing
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het voor aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing, voor
zover:
a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de
bijbehorende beschermingszone;]
b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende
beschermingszone;
c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie
als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
e. deze wordt aangelegd en behouden op [0,20m - 0,50m] hoogte boven het peil en op
[0,60m - 1,20m] diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die een beschoeiing aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. werkt de beschoeiing gronddicht af zodat geen grond of aangevuld materiaal
vanachter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen;
b. sluit de beschoeiing geheel aan op een eventueel reeds aanwezige beschoeiing voor
zover het vorm en afmetingen betreft;
c. legt bij vervanging van de beschoeiing de nieuwe beschoeiing aan op dezelfde locatie
dan wel zo dicht mogelijk op de plaats van de oude beschoeiing aan landinwaartse
zijde;
d. [legt de beschoeiing tegen de oeverlijn aan zodat hij niet vervormt of voorover
wijkt];
e. belemmert de waterdoorvoer niet;
f. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de beschoeiing, het talud of het
maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
g. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de beschoeiing;
h. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de beschoeiing terug op de
afmetingen conform het bestaande profiel, en
i. [wijzigt of verwijdert de beschoeiing op eigen kosten en op eerste aanzegging van
het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg
voor het watersysteem.]
Artikel 3 Melding
1. Degene die een beschoeiing aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 meldt
dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan een door het bestuur vastgesteld
formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing als
bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
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vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing als
bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Beschoeiing: grondkerende constructie in de oeverlijn om de oever/talud tegen
afkalving te beschermen.
Voorbeelden hiervan zijn beschoeiingen, bestaande uit een aan één gesloten rij palen of
planken en betuiningen.
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart.
Oeverlijn: snijlijn van het wateroppervlak op het peil met de oever.
Peil: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.
Motivering
Het aanbrengen van oeverbeschermende beschoeiingen betreft vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in of
langs het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen
kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene
regels.
De toepassing van een oeverbeschermende beschoeiing verdraagt zich in het algemeen
niet met een natuurfunctie, omdat de beschoeiing geen natuurlijke overgang creëert
tussen oever en water. De beschoeiing wordt daarom niet toegepast waar een
natuurfunctie is toegekend. De locatie van natuurfuncties is aangegeven op de legger/
Keurkaart/ kaart in het Waterbeheersplan.
Daar waar toepassing van een beschoeiing wel is toegestaan wordt deze strak langs de
oeverlijn geplaatst, zodat er geen verzakkingen of verplaatsingen kunnen optreden. Om
te voorkomen dat grond vanachter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam
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komt, wordt indien nodig een gronddicht doek toegepast. Wanneer de beschoeiing
aansluit op een bestaande beschoeiing langs een naburig perceel, wordt de beschoeiing
aansluitend op deze beschoeiing geplaatst en qua vorm en afmeting gelijk gehouden.
Het verplaatsen van de beschoeiing kan worden voorkomen bij niet-verankerde
beschoeiingen door tweederde van de totale lengte van de gebruikte palen of delen in
de vaste bodem te slaan.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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4. Oeverbeschermende damwand
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur,
voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermende damwand,
voor zover deze:
a. [niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de
bijbehorende beschermingszone;]
b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie
x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone, en
c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan].]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die een oeverbeschermende damwand aanlegt, behoudt of verwijdert als
bedoeld in artikel 1:
a. legt de damwand aan op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
b. verankert de damwand zo in het achterliggende perceel, dat geen vervorming kan
plaatsvinden;
c. voorziet de achterzijde van de damwand van anti-worteldoek;
d. werkt de damwand gronddicht af, zodat geen grond of aangevuld materiaal
vanachter de beschoeiing in de watergang terecht kan komen;
e. sluit de damwand geheel aan op een eventueel reeds aanwezige damwand, voor
zover het vorm en afmetingen betreft;
f. [maakt de bovenzijde van de damwand niet hoger dan het ter plaatse aanwezige
maaiveld;]
g. belemmert de waterdoorvoer niet;
h. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de damwand, het talud of maaiveld,
die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
i. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de damwand;
j. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de damwand terug op de
afmetingen conform het bestaande profiel, en
k. [wijzigt of verwijdert de damwand op eigen kosten en op eerste aanzegging van het
bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg
voor het watersysteem.]
Artikel 3 Melding
1. Degene die een oeverbeschermende damwand aanlegt of verwijdert als bedoeld
in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met eendoor het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een
oeverbeschermende damwand als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2
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van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning
gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid,
van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een
oeverbeschermende damwand als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en
nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart.
Bestaand profiel: het profiel zoals dat werkelijk aanwezig is.
Damwand: grondkerende constructie die, op de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst, om afkalving en instorten van de oever/ talud
te voorkomen.
Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud van het oppervlaktewaterlichaam met het
aangrenzende maaiveld.
Oeverlijn: snijlijn van het wateroppervlak op het peil met de oever.
Peil: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.
Motivering
Het aanbrengen van damwand betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief
eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam. De
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
De voorschriften waaraan dient te worden voldaan bij het plaatsen van een damwand
hebben tot doel dat er zo min mogelijk bergingsverlies optreedt en dat er een zo klein
mogelijk effect op de doorstroming van het betreffende water ontstaat.
De toepassing van een damwand verdraagt zich in het algemeen niet met een
natuurfunctie, omdat de damwand geen natuurlijke overgang creëert tussen oever en
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water. De damwand wordt daarom niet toegepast waar een natuurfunctie is toegekend.
De locatie van natuurfuncties wordt aangegeven op de legger/ een Keurkaart / kaart in
het Waterbeheersplan.
Daar waar toepassing van een damwand wel is toegestaan wordt deze op de insteek
geplaatst, zodat er geen verzakkingen of verplaatsingen kunnen optreden. Om te
voorkomen dat grond vanachter de damwand in het oppervlaktewaterlichaam komt,
wordt een anti-worteldoek toegepast. Wanneer de damwand aansluit op een bestaande
damwand langs een naburig perceel, wordt de damwand aansluitend op deze damwand
geplaatst en qua vorm en afmeting gelijk gehouden.
Het verplaatsen van de damwand kan worden voorkomen bij niet-verankerde
damwanden door tweederde van de totale lengte van de gebruikte palen of delen in de
vaste bodem te slaan.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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5. Drainage

Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel
3.5, van de Keur, voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen
en bijbehorende lozingsvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [deze niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de
bijbehorende beschermingszone;]
b. Deze worden aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende
beschermingszone;
c. [deze niet worden aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie
als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. [deze worden gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water
kan worden gestuurd], en
e. de lozingsvoorzieningen verzonken in het talud en buiten het profiel van het
oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die drainagemiddelen of bijbehorende lozingsvoorzieningen aanlegt, behoudt of
verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. voldoet, op aangeven van het bestuur aan onderstaande zomerstand of winterstand
van het overlooppeil en de grondwaterstand in centimeters onder maaiveld:
Grondgebruik
Zomerstand
Winterstand
Grasland
[60]
[60]
Bouwland/akkerland [40-50]
[70]
Diep wortelende gewassen
[60-70]
[70]
Tuinbouw
[60]
[70]
b. in afwijking van onderdeel a kan het overlooppeil door het bestuur worden
bijgesteld:
i.indien de werkelijk gemeten grondwaterstand in de direct te ontwateren grond
hoger is dan de in onderdeel a opgenomen grondwaterstand;
ii.indien het aannemelijk is dat de grondwaterstand binnen een week hoger wordt
dan de grondwaterstand, opgenomen in onderdeel a, of
iii.indien werkzaamheden binnen een week worden uitgevoerd die bij de werkelijk
gemeten grondwaterstand tot gewas- of bodemstructuurschade leiden;
iv.bij bepaling van het overlooppeil van de drains of de grondwaterstand als hiervoor
bedoeld, wordt gerekend in centimeters beneden het maaiveld van het 10 %
laagste deel van de direct te ontwateren grond.
c. [legt de lozingsvoorziening bij peilgestuurde drainage zo aan dat de actuele
ontwateringsbasis op elk moment afleesbaar is;]
d. [richt de lozingsvoorziening bij peilgestuurde drainage zo in dat het te lozen water
altijd direct afgesteld kan worden op het actuele grondgebruik;]
e. [bouwt een bestaand drainagesysteem uiterlijk op [..] om tot een peilgestuurde
drainage;]
f. [voorkomt dat een open verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden;]

g. [voorziet de uitmonding van elke drainageleiding van een voorziening om
uitspoeling van het talud te voorkomen;]
h. [voorkomt belemmeringen bij onderhoudswerkzaamheden.]
Artikel 3 Melding
1. Degene die drainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen aanlegt of
verwijdert als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor
aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
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2.

De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a.
contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b.
het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c.
gegevens over het aan te leggen werk;
d.
de aard van de werkzaamheden;
e.
een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen en
bijbehorende lozingsvoorzieningen als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2
van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning
gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid,
van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van buisdrainagemiddelen
en bijbehorende lozingsvoorzieningen als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en
nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Drainage: ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de
grondwaterstand;
Lozingsvoorziening: een constructie om water in een oppervlaktewaterlichaam te laten
stromen.
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart.
[Peilgestuurde drainage: buisdrainage, gecombineerd met een werk waarmee de
hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd;]
Motivering
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Deze algemene regel is van toepassing op de aanleg , behoud en verwijdering van
peilgestuurde drainage.
[Bestaande drainages moeten uiterlijk [..] omgebouwd te zijn tot een peilgestuurd
systeem. Dit geldt voor alle bestaande drainages. Een op [..] reeds bestaand
drainagesysteem mag wel worden omgebouwd tot een peilgestuurd systeem.]
Deze algemene regel is niet van toepassing op de (verdroogde) natuurgebieden als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan]. Voor deze gebieden geldt dat
geen nieuwe drainagesystemen mogen worden aangelegd.
Deze algemene regel heeft ook betrekking op de lozingsvoorzieningen die moeten
worden aangebracht om het drainagewater te kunnen lozen in een
oppervlaktewaterlichaam. De drainage en de lozingsvoorziening zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Door drainagesystemen zodanig in te richten dat de hoeveelheid te lozen water kan
worden gestuurd, zodat een bepaald grondwaterpeil kan worden gerealiseerd wordt
bijgedragen aan de bestrijding van de verdroging, aan het conserveren van water en
(mede) daardoor aan het beperken van de noodzaak voor het onttrekken van
grondwater en oppervlaktewater ten behoeve van beregening- en
bevloeiingsdoeleinden. Zowel het peilgestuurd draineren als het aanleggen, hebben,
wijzigen en verwijderen van lozingsvoorzieningen zijn vanuit waterstaatkundig oogpunt
relatief eenvoudig en veelvoorkomend. De relevante waterstaatkundige belangen
kunnen voldoende worden gewaarborgd via het stellen van algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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6. Onttrekken en bijbehorende
onttrekkingvoorziening
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel
3.4 van de keur, voor het onttrekken van water aan en het aanleggen, behouden en
verwijderen van een onttrekkingvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [de onttrekkingvoorziening niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
waterkering;]
b. [de onttrekkingvoorziening niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam
met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
c. niet meer dan [x] m3/h water aan een oppervlaktewaterlichaam [categorie X] wordt
onttrokken;
d. de diameter van de onttrekkingvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm, en
e. een aan te leggen onttrekkingvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel
van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
f. [het water niet wordt onttrokken op de waddeneilanden Ameland, Terschelling,
Vlieland en Schiermonnikoog;]
g. [het onttrekken van water niet plaatsvindt in een hoogwatercircuit of in een bemalen
gebied met een peil hoger dan het boezempeil.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die water onttrekt of een onttrekkingvoorziening aanlegt, behoudt of verwijderd
als bedoeld in artikel 1:
a. fundeert een permanente onttrekkingvoorziening op deugdelijke wijze;
b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de onttrekkingvoorziening;
c. legt de onttrekkingvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij
van obstakels blijft;
d. [legt de taludbak, de zuigleiding, het vuilrooster of andere constructies buiten het
natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan;]
e. [voorziet de onttrekkingvoorziening van een zuigkorf met gaten met een diameter
van x mm;]
f. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de onttrekkingvoorziening, die
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
g. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
h. verwijdert de onttrekkingvoorziening op eerste aanzegging van het bestuur indien
naar het oordeel van het bestuur deze geen functie meer vervult.;
i. verwijdert de zuigleiding en zuigkorf uit het oppervlaktewaterlichaam als er geen
onttrekking plaatsvindt.
Artikel 3 Melding
1. Degene die water onttrekt of een onttrekkingvoorziening aanlegt als bedoeld in
artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
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1. Indien voor het onttrekken van water of het aanleggen en behouden van een
onttrekkingvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van
deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is
verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het onttrekken van water of het aanleggen en behouden van een
onttrekkingvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is
beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel
3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart
Motivering
Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot [x] m3/h is een relatief
eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor
een permanent onttrekkingpunt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt
aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud van het
oppervlaktewater niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van de
onttrekkingvoorziening. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit
geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels
[Een van regels (zuigkorf) heeft betrekking op het voorkomen van mogelijke schade
aan (beschermde) watergebonden organismen.]
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
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Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].

7. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met
bijbehorende lozingsvoorziening
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel
3.4 van de Keur, voor het brengen van water in en het aanleggen, behouden of
verwijderen van een lozingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
b. geen water wordt gebracht in een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsvoorziening
wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
c. niet meer dan [x] m3/u water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
d. de diameter van de lozingsvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm;
e. de lozingsvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het
oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en
f. [het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam
niet meer bedraagt dan [x] m3/u].
g. [het water niet wordt geloosd op oppervlaktewaterlichamen op de waddeneilanden
Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog;]
h. [het lozen van water in een gebied plaatsvindt met een peil hoger dan het
boezempeil en de te lozen hoeveelheid niet meer bedraagt dan [40] m3/h;]
i. [het lozen van water plaatsvindt in een hoogwatercircuit in een bemalen gebied en
de te lozen? hoeveelheid water niet meer bedraagt dan [40] m3/h].
Artikel 2 Voorschriften
Degene die water brengt of een lozingsvoorziening aanlegt of behoudt als bedoeld in
artikel 1:
a. fundeert een permanente lozingsvoorziening op deugdelijke wijze;
b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de lozingsvoorziening;
c. legt de lozingsvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij
van obstakels blijft;
d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de lozingsvoorziening, die nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
e. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
f.
verwijdert de lozingsvoorziening op eerste aanzegging van het waterschap indien
naar het oordeel van het waterschap deze geen functie meer vervult.
Artikel 3 Melding
1. Degene die water brengt of een lozingsvoorziening aanlegt als bedoeld in artikel
1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan
het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
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Artikel 4 Overgangsrecht
4. Indien voor het brengen van water of het aanleggen of behouden van een
lozingsvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
5. Indien voor het brengen van water en het aanleggen of behouden van een
lozingsvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is
beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel
3.
6. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart
Motivering
Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot [x] m3/h is een relatief
eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor
een permanent lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt
aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud van het
oppervlaktewater niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van de
lozingsvoorziening. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval
voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Deze algemene regel ziet niet op afvoer van hemelwater die rechtstreeks via een werk
in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
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Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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8. Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 van de Keur voor het
versneld afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak voor zover:
a. het totaal aaneengesloten oppervlak verharding niet meer bedraagt dan [x] m2 [in
landelijk gebied x m2 en in stedelijk gebied x m2], of
b. [de verscheidene te ontwikkelen min of meer aaneengesloten oppervlakken
verharding gezamenlijk niet meer bedragen dan [x] m2 [in landelijk gebied x m2 en
in stedelijk gebied x m2].
Artikel 2 Voorschrift
Degene die neerslag versneld afvoert als bedoeld in artikel 1:
a. fundeert de lozingsvoorziening op deugdelijke wijze;
b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de lozingsvoorziening;
c. legt de lozingsvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van
obstakels blijft;
d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de lozingsvoorziening, die nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
e. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
f. verwijdert de lozingsvoorziening op eerste aanzegging van het bestuur indien naar
het oordeel van het waterschap deze geen functie meer vervult.
Artikel 3 Melding
1. Degene die neerslag via nieuw verhard oppervlak versneld afvoert als bedoeld in
artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het versneld afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak als
bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak, bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
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Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Motivering
Het tot afvoer laten komen van hemelwater via verhard oppervlak betreft vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomende activiteit in
of langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen
kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene
regel.
Deze regel heeft betrekking op afvoer van hemelwater naar een
oppervlaktewaterlichaam en die afstroomt via een nieuw verhard oppervlak. Dit
oppervlak kan bestaan uit nieuw aangelegde verharding of dakvlakken van bebouwing.
Afvoeren van bestaande verhardingen worden geacht te zijn verrekend via het
Gemeentelijk Rioleringsplan. In het kader van het Bestuursakkoord Water zijn hierover
nadere afspraken gemaakt.
Via een algemene regel kan vrijstelling worden geboden voor het hemelwater dat via
een beperkt verhard oppervlak verharding direct wordt afgevoerd. Voor het beperkte
oppervlak dat afvoert, behoeft geen bergingscompensatie te worden aangebracht.
Voor het afvoeren via een lozingswerk is een aparte algemene regel gemaakt. Hierin
worden voorwaarden gesteld aan het voorkomen en herstellen van eventuele
beschadigingen van het talud van een oppervlaktewaterlichaam.
Het is noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen. Om deze reden is de
meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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9. Kabels en leidingen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen onder of
boven een oppervlaktewaterlichaam of in een bijbehorende beschermingszone, voor
zover:
a. [een kabel of leiding niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
waterkering;]
b. een kabel of leiding wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart];
c. de druk in een leiding niet groter is dan [10] bar;
d. de diameter van een leiding niet groter is dan [één] meter;
e. de spanning op een kabel niet hoger is dan 100 kV;
f. bij aanleg van een kabel of leiding evenwijdig aan een oppervlaktewaterlichaam of de
bijbehorende beschermingszone de afstand tussen de ontgraving en de insteek van
het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1 meter bedraagt;
[met dien verstande dat de kabel of leiding buiten het onderhoudspad wordt gelegd]
g. [bij een kruising met de bovenzijde van een duiker een kabel of leiding door een
mantelbuis wordt aangelegd die tenminste [x] meter uitsteekt aan weerszijden van
de duiker en tenminste [x] meter gronddekking heeft;]
h. bij een gestuurde boring, waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende
beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x] onder de vaste
bodem van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
i. bij aanleg van een kabel of leiding waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de
bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x]
meter uit de insteek en [x] meter onder de vaste bodem van het
oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
j. [bij een gestuurde boring waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende
beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x] meter boven de
ondoorlatende laag blijft;]
k. [bij aanleg van een kabel of leiding waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de
bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste x
meter buiten de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de
legger blijven.]
Artikel 2 Voorschriften
Degene die kabels of leidingen aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. beïnvloedt tijdens het aanleggen of verwijderen de stabiliteit van de taluds niet
negatief;
b. vult direct na het aanleggen de ontgraving aan;
c. belemmert de aan- en afvoer van water niet;
d. treft, in geval van breuk of lekkage van een leiding, maatregelen om verdergaande
lekkage te voorkomen;
e. [legt de kabels en leidingen aan volgens de NEN-normen 3650 en 3652];
f. [herstelt direct en volledig de gevolgen van een opbarsting. Het optreden van een
opbarsting wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur], en
g. [verwijdert kabels en leidingen die buiten gebruik worden gesteld.];
h. draagt zorg voor inmeting van de kabel of leiding in x,y,z richting en maakt een
revisietekening.
Artikel 3 Melding
1. Degene die kabels of leidingen aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
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2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als
bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerken of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
(Druk- of pijp)leidingen: alle leidingen die geen lozingswerk zijn, dat wil zeggen, niet in
open verbinding staan met oppervlaktewater.
Gestuurde boring: een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals
oppervlaktewaterlichamen diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.
Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.
Kabel: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.
Leidingen met een diameter van maximaal 40 mm die gebruikt worden voor
(glasvezel)kabels worden beschouwd als een kabel .
Motivering
Het leggen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun
beschermingszone komt zeer veel voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde

66

bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Algemene regels borgen de waterstaatkundige
belangen voldoende.
[Het kan voorkomen dat waterschappen oppervlaktewaterlichamen hebben aangewezen
waar altijd een vergunning voor het leggen van kabels of leidingen moet worden
aangevraagd. Men kan dan denken aan oppervlaktewaterlichamen met een
natuurfunctie waarin het waterschap ruimte heeft gereserveerd voor toekomstige
ontwikkelingen, zoals de aanleg van een plas- drasoever. Deze ontwikkelingen kunnen
belemmerd worden door de aanwezigheid van een ondergrondse kabel of leiding. Een
ander voorbeeld is gebieden met een verhoogd risico op opbarsting of wegzijging. Bij
gevaar voor opbarsting is de kweldruk zo groot dat deze spontaan tot boven het
maaiveld kan rijzen als de ondoorlatende (klei)laag in de ondergrond wordt doorsneden.
Bij gevaar voor wegzijging is er juist gevaar voor uitdroging als de ondoorlatende laag
die voorkomt dat grondwater dieper wegzakt, doorsneden wordt.]
Het is van belang dat de ingrepen in het oppervlaktewaterlichaam goed worden
uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op
de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene
regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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10. Anti-worteldoek

Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek voor zover
deze:
a. wordt aangelegd, behouden of verwijderd op het talud van een
oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de
bijbehorende beschermingszone;
b. niet wordt aangelegd op het talud van een oppervlaktewaterlichaam met een
natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan], en
c. wordt aangelegd, behouden of verwijderd langs terreinen van bedrijven in stedelijke
gebieden of langs particuliere tuinen.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die een anti-worteldoek aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:
a. zet het anti-worteldoek vast om te voorkomen dat deze in het
oppervlaktewaterlichaam terecht komt of kan opwaaien;
b. plaatst een beschoeiing in het talud [en op zomerpeil];
c. onderhoudt het anti-worteldoek en houdt de beschoeiing in goede staat;
d. houdt begroeiing zo laag mogelijk met een maximale hoogte van [30] centimeter, en
e. houdt de begroeiing zodanig laag dat de beschoeiing duidelijk zichtbaar blijft.
Artikel 3 Melding
1. Degene die een anti-worteldoek aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [een] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen,behouden of verwijderen van anti-worteldoek,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
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Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Stedelijk gebied: gebied dat zich bevindt binnen de door de betrokken gemeente als
‘bebouwde kom’ aangewezen gebied
Motivering
Bij veel tuinen van particulieren en bedrijven wordt anti-worteldoek op het talud van
oppervlaktewaterlichamen toegepast om de tuin ter plaatse een net afgewerkt karakter
te geven en het onderhoud te vergemakkelijken.
Op plaatsen waar anti-worteldoek wordt toegepast kan het bij onderhoud aan het
betreffende oppervlaktewaterlichaam door het waterschap echter lastig zijn om maaisel
‘op de kant te zetten’. Daarnaast zijn grote stroken met anti-worteldoek bedekte taluds
niet bevorderlijk voor de ecologie rondom en in oppervlaktewaterlichamen. Langs (delen
van) oppervlaktewaterlichamen categorie [X], die zich niet langs bedrijven in stedelijk
gebied of langs particuliere tuinen bevinden, geldt deze algemene regel daarom niet.
Het aanleggen, verwijderen of behouden van anti-worteldoek in
oppervlaktewaterlichamen categorie [X] betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt
een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige
belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van
algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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11. Stoffen, voorwerpen en dieren
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste substanties aanleggen,
behouden of verwijderen van stoffen of voorwerpen of het houden van dieren, voor
zover:
a. [dit niet plaatsvindt in een waterkering of bijbehorende beschermingszone;]
b. dit niet plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
c. [het een vistuig betreft dat op eenvoudige wijze kan worden verwijderd op
aanzegging van het bestuur;]
d. het aanleggen van vaartuigen en vlotten betreft en dit plaatsvindt in de periode van
[x] tot [x], en
e. [het een erfscheiding betreft, die vrij staat van de oeverbescherming;]
f. het kleine voorwerpen betreft met een maximum volume van gemiddeld [x] cm [x]
cm [x] cm.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die stoffen, voorwerpen of dieren neerlegt, laat staan, laat liggen of houdt als
bedoeld in artikel 1, wijzigt of verwijdert stoffen, voorwerpen of dieren op eigen kosten
en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang
van de zorg voor het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die stoffen, voorwerpen of dieren neerlegt, laat staan, laat liggen of
houdt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang
van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van stoffen, voorwerpen
of dieren als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van stoffen, voorwerpen
of dieren als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is
beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel
3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
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Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Erfscheiding: afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de
openbare ruimte.
Vistuig: PM
Motivering
Het aanleggen, verwijderen of behouden van stoffen, voorwerpen of dieren betreft
vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk.
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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12. Straatmeubilair
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair in een
oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/Keurkaart] of in de
bijbehorende beschermingszone, niet zijnde een waterkering of bijbehorende
beschermingszone.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die straatmeubilair aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1 legt deze
minimaal [x] meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam aan.
Artikel 3 Melding
1. Degene die straatmeubilair aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt
dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
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De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Straatmeubilair: schakelkasten of bouwwerken, niet zijnde gebouwen, welke zijn
geplaatst ten behoeve van of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer
of ter verfraaiing van de gemeente.
Hierbij wordt gedacht aan lantaarnpalen, verkeersinstallaties, standbeelden,
monumenten, fonteinen, bankjes, abri’s, telefooncellen, hekken en palen. Het begrip
straatmeubilair houdt in dat de bedoelde bouwwerken deel uitmaken van de openbare
weg.
Motivering
Het aanleggen van dergelijke werken betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige
belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van
algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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13. Dam met duiker
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden
van een dam met duiker voor zover:
a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende
beschermingszone;
b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [15,00] meter van een
bestaande dam met duiker aangelegd;
c. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [10,00] meter van een ander
kunstwerk;
d. deze wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten;
e. [het betreffende perceel redelijkerwijs niet anders is of kan worden ontsloten of als
de dam met duiker bedoeld is voor perceelsontsluiting], en
f. [deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden buiten stedelijk gebied;]
g. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
Onderdeel
type duiker
lengte duiker
inwendige doorsnede/ diameter
duiker
inwendige breedte van de duiker
inwendige hoogte van de duiker
binnenonderkant van de duiker
uitsteeklengte buiten dam

Beschrijving / maatvoering
[rond] [rechthoekig] [muil]
maximaal [8,00] [12,00] meter
minimaal [0,30] [0,40] meter
minimaal [x] meter
minimaal [x] meter
hoogte van de bodem
maximaal [0,15] meter

Artikel 2 Voorschriften
Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert of behoudt als bedoeld in artikel 1:
a. legt de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aan;
b. voorziet verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte afdichting;
c. verlengt een duiker tot een totale lengte van maximaal [12,00] meter;
d. werkt het talud van de dam met duiker af met [stapelzoden/ graszaad/ een
beschoeiing];
e. werkt het talud van de dam met duiker af onder een helling van minimaal [1:1];
f. beschermt de uiteinden van de duiker tegen beschadigingen door mechanisch
onderhoud;
g. brengt bij het verwijderen van een dam met duiker het oppervlaktewaterlichaam
terug [op de afmetingen zoals vastgelegd in de legger /die gelijk zijn aan het
aansluitend profiel];
h. verwijdert bij vervanging van een duiker, de oude duiker volledig;
i. houdt [het doorstroomprofiel van] de dam met duiker in stand;
j. past [beton], of een gelijkwaardig materiaal toe, behalve in veengebieden, waar kan
worden volstaan met rotvrij, niet uitlogend materiaal;
k. [neemt met de dam met duiker maximaal [x m3] van de bergingscapaciteit in het
oppervlaktewaterlichaam weg;]
l. [voorziet de uiteinden van de duiker van frontmuren van rotvrij, niet-uitlogend
materiaal, geplaatst op een deugdelijke fundering];
m. [verankert de frontmuren van de duiker onderling], en
n. [maakt de aanvulling van de dam tussen de frontmuren van schone grond of zand.]
Artikel 3 Melding
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1. 1. Degene die een dam met duiker aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1,
meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, verlengen, verwijderen of behouden van een dam
met duiker, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene
regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verlengen, verwijderen of behouden van een dam
met duiker, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene
regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist,
wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Bergingscapaciteit: het volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil en
het aanvaardbaar hoogste peil.
Duiker: een kokervormige constructie die is bedoeld om oppervlaktewaterlichamen met
elkaar te verbinden.
Motivering
Het aanleggen, behouden of verwijderen van een (dam met)duiker in
oppervlaktewaterlichamen [x] betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief
eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen
kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene
regels.
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Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook
terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duikers. Er worden
voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker en het aantal dammen met
duikers per perceel, om de afwatering van het gebied waarbinnen het
oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen.
Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst,
verlengd (gedeeltelijk) of vervangen niet in uw eigendom is, dient u meestal
privaatrechtelijk toestemming te hebben van de eigenaar van deze percelen. Wanneer
een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar
de openbare weg dient toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder.
Het is van belang dat de ingrepen in het oppervlaktewaterlichaam goed worden
uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op
de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene
regel opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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14. Dempen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het dempen van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. het een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/
Keurkaart] betreft;
b. [het een oppervlaktewaterlichaam betreft dat niet op de legger staat;]
c. [het dempen niet plaatsvindt in de beschermingszone van een waterkering;]
d. [het dempen van een oppervlaktewaterlichaam vooraf volledig wordt gecompenseerd
in nieuw te graven oppervlaktewater of het verbreden van een bestaand
oppervlaktewaterlichaam], en
e. door het dempen andere oppervlaktewaterlichamen niet worden afgesloten van het
watersysteem.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die dempt als bedoeld in artikel 1:
a. graaft voorgaand aan of gelijktijdig met het dempen van het bestaande
oppervlaktewaterlichaam een nieuw oppervlaktewaterlichaam met eenzelfde
oppervlakte als het gedempte oppervlaktewaterlichaam in hetzelfde peilgebied, en
b. sluit het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam aan op het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die dempt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken
voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het dempen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van
deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is
verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het dempen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van
deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die
aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als
bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
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waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Peilgebied: peilgebied als aangewezen in een peilbesluit.
Motivering
Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam, categorie [C], betreft vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Verschillende sloten liggen langs waterkeringen. Deze sloten hebben een belangrijke
functie voor de afvoer van kwelwater, hemelwater, dat afkomstig is van het dijklichaam.
Om deze afvoer te waarborgen is het niet toegestaan deze sloten te dempen.
Voor het graven van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam wordt verwezen naar de
algemene regel voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
De relatie met het Burgerlijk Wetboek
Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam zijn niet alleen de Waterwet en Keur
van toepassing. Degene die een oppervlaktewaterlichaam dempt op basis van deze
algemene regel moet zich nog steeds houden aan de wettelijke verplichtingen die
gelden op grond van het Burgerlijk Wetboek. De algemene regels ontslaan een
initiatiefnemer niet van deze wettelijke plichten.
Deze plichten houden in de eerste plaats in dat de eigenaar van een erf niet in een mate
of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaren van
andere erven hinder mag toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid
of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door
gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het
water op andermans erf.
Mocht zich deze situatie voordoen dan hebben de bovenliggende eigenaren de
mogelijkheid om, bij de burgerlijke rechter, te eisen dat dit onrechtmatig handelen
meteen wordt beëindigd.
In de tweede plaats bevat Burgerlijk Wetboek Boek 5 nadere bepalingen over
watergangen die dienen als erfscheiding en wat buren wel of niet van elkaar moeten
duiden.
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Het Burgerlijk Wetboek is dan ook een zeer adequaat middel voor perceel eigenaren
om, in geval van aantasting van hun rechten, via de burgerlijke rechter, die rechten af
te dwingen.
Er worden daarom geen nadere voorwaarden gesteld in deze algemene regels voor de
bescherming voor de belangen van perceeleigenaren. Immers, daarvoor ontbreken over
het algemeen de waterhuishoudkundige redenen en deze belangen zijn afdoende via het
Burgerlijk Wetboek (privaatrecht) gewaarborgd.
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15. Graven
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [niet wordt gegraven in een waterkering of bijhorende beschermingszone;]
b. het niet een verleggen of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, categorie
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], betreft;
c. [door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken],
en
d. [het oppervlaktewaterlichaam niet in een verdrogingsgebied komt te liggen].
Artikel 2 Voorschriften
Degene die graaft als bedoeld in artikel 1:
a. legt de taluds van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam aan met een taludhelling van
minimaal [1:1];
b. legt eventuele aanwezige kabels en leidingen voorafgaand aan het graven van het
water minimaal [1,00] meter uit het te realiseren profiel;
c. [plaatst in de beschermingszone een dam met duiker met een bovenbreedte van
minimaal [5,00] meter en een diameter van minimaal [0,30] meter indien het nieuw
gegraven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een
oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij het waterschap;] ,en
d. sluit het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam aan op het watersysteem.
Artikel 3 Melding
1. Degene die graaft als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken
voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien het graven, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend,
worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het graven, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is
beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel
3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
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Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels.
Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:
Peilvak: Een peilvak is het gebied tussen stuwtjes of gemalen waar het water op
dezelfde hoogte gehouden wordt.
Motivering
Het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam betreft vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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16. Gras en eenjarige gewassen
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen in de
beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2 Overgangsrecht
Indien voor het aanbrengen en behouden van gras of één jarige gewassen, bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die
vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde
lid, van de Keur.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Motivering
Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering
effect op het oppervlaktewaterlichaam. Voor het aanbrengen en behouden van
eenjarige gewassen binnen de beschermingszones van een oppervlaktewaterlichaam is
geen vergunning op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur vereist en hoeft ook
geen melding te worden gedaan. Voor deze gewassen, zoals maïs, geldt dat het
waterschap voor jaarlijks onderhoud, de beschermingszone doorgaans gebruikt ofwel
vóór dat de gewassen zijn geplant, ofwel nadat deze zijn geoogst.
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17. Beplanting
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de
Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, voor zover:
a. [deze niet wordt aangelegd of verwijderd in een waterkering;]
b. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden langs een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende
beschermingszone;
c. deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie
als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
d. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [X] m van een naastgelegen
werk;
e. [deze langs een categorie [x] oppervlaktewaterlichaam] wordt aangelegd of
behouden op een afstand van minimaal [x] m vanuit de insteek en op minimaal een
hart-op-hart afstand van [x] m van bomen onderling en op een afstand van minimaal
[x] m van andere werken];
f. [deze langs een categorie [x] oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd of behouden
op een afstand van minimaal [x] meter vanuit de insteek en met een strook van
minimaal [x] achter de bomen en op minimaal een hart-op-hart afstand van [x] m
van bomen onderling en op een afstand van minimaal [x] m van een ander werk], en
g. [knotbomen op een minimale afstand van [x] meter uit de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd en de minimale hart-op-hart afstand van
de bomen onderling en ten opzichte van andere werken minimale [x] meter
bedraagt.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die beplanting aanlegt, verwijdert of behoudt als bedoeld in artikel 1:
a. houdt een vrije hoogte aan tussen het maaiveld en de onderkant van de kruin van de
boom van minimaal [x] meter. Voor bomen die geknot zijn mag deze vrije hoogte
[twee] meter zijn;
b. verwijdert dode, zieke, of beschadigde bomen en de wortelresten;
c. herstelt het maaiveld bij verwijdering van beplanting en de wortelresten;
d. laat geen vaste stoffen achter langs het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende
beschermingszone;
e. [wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de
legger niet, en
f. [wijzigt of verwijdert de beplanting op eigen kosten en op eerste aanzegging van het
bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of
onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg
voor het watersysteem.]
Artikel 3 Melding
1. Degene die beplanting aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit
tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. gegevens over het aan te leggen werk;
d. de aard van de werkzaamheden;
e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
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Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die
vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9,
derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, bedoeld in
artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning
is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag
gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Beplanting: bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.
Motivering
Het aanleggen, verwijderen en behouden van beplanting betreft vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Een natuurvriendelijke oever valt niet onder het begrip beplanting. Hiervoor is een
aparte algemene regel Natuurvriendelijke oever.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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18 Natuurvriendelijke oever
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de
Keur, voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever, voor zover:
a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden langs een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende
beschermingszone;
b. de diepte van een plas- drasoever minimaal [30] en maximaal {50] cm onder het
laagste peil bedraagt;
c. een plas-drasoever minimaal [twee] meter breed is;
d. het talud onder de plas-drasoever minimaal [1:2] is;
e. er geen kabels of leidingen liggen uit de insteek van het nieuwe profiel;
f. het talud boven de plas-drasoever minimaal [1:3] is, en
g. indien alleen het talud wordt aangepast tot een natuurvriendelijke oever, het talud
wordt aangelegd met een helling van minimaal [1:3].
Artikel 2 Voorschriften
Degene die een natuurvriendelijke oever aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1:
a. legt de natuurvriendelijke oever zodanig aan dat de afmetingen van het
oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd op de legger, niet worden verkleind;
b. voorziet de plas- drasoever om de [25] meter van een opening van [1,00] meter
breed.
Artikel 3 Melding
1. Degene die een natuurvriendelijke oever aanlegt als bedoeld in artikel 1, meldt
dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het
bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a.
contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
b.
het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c.
gegevens over het aan te leggen werk;
d.
de aard van de werkzaamheden;
e.
een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de
voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever,
bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een
vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die
aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.
Toelichting
Kader
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Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder
watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende
beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te
laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Peil: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil
Profiel: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de
legger of Keurkaart.
Natuurvriendelijke oever: oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om de
afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om
landschappelijke en ecologische functies te versterken. Het draagt zo ook bij aan de
vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen.
Er worden twee varianten onderscheiden:
1. plas-drasoever;
2. flauwe oever.
Motivering
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar uitdrukkelijk rekening gehouden wordt met
natuur, landschap en ecologie. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever betreft
vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk.
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van algemene regels.
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de
uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel
opgenomen.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
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Algemene regels grondwater
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of
grondsanering
Onttrekking voor een brandblusvoorziening
Onttrekking voor sanering van grondwaterverontreiniging
Onttrekking voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing en veedrenking)
Onttrekking voor overige doeleinden
Infiltreren van hemelwater
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1. Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling
proefbronnering of grondsanering

Artikel 1 Criteria
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of
grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart
[..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, voor zover de onttrekking
niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur;
b. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per maand;
c. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 in totaal, en
d. langer duurt dan [..] weken.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of
grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart
[..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied C, voor zover de onttrekking
niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur;
b. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per maand;
c. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 in totaal, en
d. langer duurt dan [..] weken.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of
grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart
[..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied D, voor zover de onttrekking
niet:
a.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur;
b.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per maand;
c.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 in totaal, en
d.langer duurt dan [..] weken.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor sleufbemalingen voor de aanleg van de kabels
en leidingen indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..],
bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebieden B, C of D, voor zover de
onttrekking niet:
a.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur;
b.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per maand;
c.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 in totaal, en
d.langer duurt dan [..] weken.
5. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of
grondsaneringen indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart
[..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebieden B, C en D, voor zover de
onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in
totaal niet meer bedraagt dan [..] m3.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:
1. verlaagt de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket niet meer dan noodzakelijk;
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2. plaatst een peilbuis of meetput om de stijghoogte te bepalen indien
spanningsbemaling wordt toegepast;
3. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
4. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve
beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
5. brengt bij een retourbemaling het grondwater in het watervoerende pakket terug
waaruit het onttrokken grondwater afkomstig is;
6. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
7. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
8. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11,
tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, indien:
a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet [meer bedraagt/meer kan
bedragen] dan [..] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
b. de onttrekking minder dan [..]aaneengesloten uren duurt en de totale
onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
9. doet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding.
10. doet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding.
Artikel 3 Melding
1. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit:
a. bij een onttrekking [langer dan 48 uur, maar korter dan acht weken], ten minste
[vijf] werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur;
b. [bij een onttrekking langer dan acht weken, ten minste [twee] weken voor
aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit, is niet van toepassing indien:
a. de onttrekking [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in
totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
b. de onttrekking minder dan […] aaneengesloten uren duurt en de totale
onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld
formulier.
4. De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn
aangevangen.
Artikel 4 Overgangsrecht
1.

Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.

2.

Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.

3.

Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor
ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
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Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering
of grondsanering. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene
regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Bouwputbemaling
Een bouwputbemaling is het onttrekken van grondwater met als doel het kunnen
uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. Voorbeelden van deze werkzaamheden
zijn: het aanleggen van kabels, leidingen of riolering en het bouwen van kelders. De
bouwputbemaling kan via verschillende methoden worden uitgevoerd.
Proefbronnering
Een proefbronnering is het onttrekken van grondwater met als doel het onderzoeken
van de hoeveelheid grondwater dat tijdens toekomstige werkzaamheden moet worden
onttrokken. Een proefbronnering is veelal kortdurend.
Grondsanering
Bij een grondsanering wordt veelal in verontreinigde grond gegraven. Indien de
verontreiniging zich uitsluitend in de bodem en niet in het grondwater bevindt, is de
onttrekking van grondwater vergelijkbaar met een bouwputbemaling. Het doel is het
uitvoeren van de werkzaamheden.
Spanningsbemaling
Het onttrekken van grondwater uit het watervoerende pakket met als doel de opwaartse
druk te verlagen om opbarsten van de bodem te voorkomen.
Motivering
Artikel 1 Criteria
Afhankelijk van de keuze in artikel 1 “niet meer bedraagt/niet meer kan bedragen” die
het waterschap maakt, dient een toelichting te worden toegevoegd over de maximale
pompcapaciteit of maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater.
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning
grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor
een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle
onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria
is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.
De risico’ s van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Hierdoor is het
onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren.
Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: Agebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage
klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).
A-gebieden
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De A-gebieden zijn gebieden met de grootst mogelijke bescherming. In deze gebieden
is voor iedere bouwputbemaling een vergunning nodig. De algemene regel is in deze
gebieden dan ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden, waarbij B
gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.
Gebied
B
C
D

Debiet
< [20]
m3/uur
< [60]
m3/uur
< [150]
m3/uur

Debiet
< [10.000]
m3/maand
< [20.000]
m3/maand
< [100.000]
m3/maand

Totale onttrekking
< [30.000] m3
< [60.000] m3
< [200.000] m3

Tijdsduur
< [26]
weken
< [26]
weken
< [26]
weken

Sleufbemalingen
Bij de aanleg van kabels en leidingen wordt er gedurende een langere tijd op
verschillende locaties grondwater onttrokken. Het ‘reizende’ karakter van deze
onttrekkingen zorgt er voor dat lokaal weinig effecten zijn op de omgeving.
Kleine onttrekkingen voor bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering
Ongeacht de duur van deze onttrekkingen zijn de gevolgen hiervan zo gering dat naar
verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.
Artikel 2 Voorschriften
De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet
groter is dan noodzakelijk. Dit artikel stelt een beperking aan de onttrekking.
Maximale verlaging grondwaterstand/stijghoogte
De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket mag niet
meer worden verlaagd dan noodzakelijk. Dit betekent in ieder geval dat de freatische
grondwaterstand niet meer mag worden verlaagd dan 0,5 meter beneden het actuele
ontgravingsniveau. Hierdoor kan de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het
watervoerende pakket per fase van de werkzaamheden verschillen, afhankelijk van de
ontgravingsdiepte per fase.
Peilbuis of meetput bij spanningsbemaling
Voor de handhaafbaarheid van de maximale verlaging van de freatische
grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket is het noodzakelijk dat
het niveau gemeten kan worden. Hiervoor moet een peilbuis of meetput op een
doelmatige locatie worden geplaatst. Vanuit het streven naar zo laag mogelijke lasten,
is het plaatsen van een peilbuis of meetput niet bij alle onttrekkingen voorgeschreven.
Deze verplichting beperkt zich tot de onttrekkingen via spanningsbemaling.
Locatie peilbuis of meetput bij spanningsbemaling
Afhankelijk van de aard van de onttrekking en de specifieke locatie kan de locatie van
de peilbuis of meetput belangrijk zijn. In deze gevallen kan het bestuur via een
maatwerkvoorschrift voorschrijven waar de peilbuis of meetput moet worden
aangebracht.
Peilbuis of meetput bij freatische onttrekkingen
Bij freatische onttrekkingen is het plaatsen van een peilbuis of meetput in beginsel niet
noodzakelijk. Deze algemene regel schrijft dit daarom niet voor. Desondanks kan de
locale situatie aanleiding geven tot het plaatsen van een peilbuis of meetput. Een
voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten. Met een
maatwerkvoorschrift kan het bestuur in deze uitzonderlijke situaties een peilbuis of
meetput voorschrijven. Hierbij kan tevens worden bepaald waar de peilbuis of meetput
moet worden aangebracht.
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Uitwisseling grondwater
Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de
grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de
grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan
plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal
gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te
voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld.
Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de
verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.
Terugbrengen grondwater
Indien retourbemaling wordt toegepast, is het vanuit een oogpunt van goed
grondwaterbeheer noodzakelijk dat het grondwater wordt teruggebracht in het
grondwaterpakket waaruit het is onttrokken. Hiermee wordt ongewenste uitwisseling
van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten voorkomen.
Verplichte retourbemaling
Het uitgangspunt van deze algemene regel is: verstandig omgaan met grondwater.
Onttrekkingen van grondwater uit de zoetwaterreserve kunnen dit uitgangspunt in
gevaar brengen. Indien de onttrekking een te grote impact heeft op de
zoetwaterreserve is het mogelijk om retourbemaling via een maatwerkvoorschrift af te
dwingen. Hierbij wordt het grondwater teruggebracht in de zoetwaterreserve.
Zorgplicht
De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken.
Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden
(verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken
als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen
(in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn.
Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een
maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring
voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl
hier geen aanleiding voor is.
Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater
onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij
aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen.
Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over
de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Meten en rapporteren
Op grond van artikel 6.11, tweede lid, van het Waterbesluit moet degene die
grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting
moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting
moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, indien de onttrekking is beëindigd,
binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.
Vrijstelling meet- en rapportageplicht
Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze
administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze
algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat
de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen
van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze
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grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale
waterverordening.
Start- en afmelding van de onttrekking
Ter controle van de opgegeven start- en einddatum, moet de daadwerkelijke startdatum
ten minste 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Voor de einddatum geldt dat deze
maximaal 24 uur na einde van de onttrekking moet worden doorgegeven.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater
onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze
melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per
put;
g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar, en
h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te
beperken.
Vrijstelling meldplicht
Aan de meldplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn
bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge
artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat de meldplicht voor deze
beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: onttrekkingen met een
zeer klein debiet, kleiner dan [..] m3 per uur en onttrekkingen die korter duren dan [..]
uur. Daarnaast mag de Totale hoeveelheid onttrokken grondwater niet meer bedragen
dan[..] m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is afkomstig uit
de provinciale waterverordening.
Bij deze vrijgestelde onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan
één van deze criteria wordt voldaan, hoeft de onttrekking niet te worden gemeld. Wel
moet aan de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan.
Bij de termijn voor melding is aangesloten bij de termijnen voor het melden van een
lozing van grondwater bij ontwatering. Deze termijnen zijn opgenomen in het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en het Besluit lozen
buiten inrichtingen. Hiermee wordt de regeldruk aanzienlijk verminderd.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.
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Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater
waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden
aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

2. Onttrekking voor brandblusvoorziening
Artikel 1 Criterium
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening, indien de onttrekking
plaatsvindt in een gebied dat op kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als
gebied B, C of D.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:
1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve
beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt, en
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
5. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11,
tweede en vierde lid, van het Waterbesluit.
Artikel 3 Melding
1. Degene die een brandblusvoorziening als bedoeld in artikel 1 aanlegt, meldt dit
ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier.
Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel
3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
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onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening. Met deze algemene regel
wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur. Dit betekent dat de
vergunningplicht voor een groot deel wordt vervangen door algemene regels.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Brandblusvoorziening: voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in
noodsituaties dienst zal doen. Een voorbeeld hiervan is een sprinklerinstallatie. Er wordt
niet permanent grondwater onttrokken, maar slechts in noodsituaties.
Indien een brandblusvoorziening ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt de
voorziening niet als een brandblusvoorziening aangemerkt.
Motivering
Artikel 1 Criteria
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning
grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor
een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle
onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de
brandblusvoorziening in een gebied ligt dat is aangewezen als gebied B, C of D.
Grondwateronttrekkingen voor brandblusvoorzieningen komen veelal voor in gebieden
waar onvoldoende oppervlaktewater dan wel leidingwater voorhanden is. Het onttrekken
van grondwater voor bijvoorbeeld het blussen van branden kan dan de enig mogelijke
oplossing zijn. Hier speelt uiteraard een groot maatschappelijk belang bij. Bovendien zal
de grondwateronttrekking vrijwel nooit worden ingezet (alleen in noodsituaties en bij
testen). De kans op onherstelbare schade aan de omgeving is daarom zeer beperkt. De
relevante belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen
van algemene regels.
De risico’ s van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren
zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld
zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele
beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een
gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst
beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en Dgebieden (laagst beschermde klasse).
A-gebieden
De A-gebieden zijn gebieden met de grootst mogelijke bescherming. In deze gebieden
is voor iedere grondwateronttrekking een vergunning benodigd. De algemene regel is in
deze gebieden dan ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden, waarbij B
gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.
Artikel 2 Voorschriften
Uitwisseling grondwater
Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de
grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de
grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan
plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal
gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te
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voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld.
Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de
verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.
Zorgplicht
De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken.
Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden
(verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken
als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen
(in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater
onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij
aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen.
Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over
de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Vrijstelling meet- en rapportageplicht
Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze
administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze
algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat
de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater
onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze
melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per
put;
g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar, en
h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te
beperken.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.
Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater
waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden
aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.
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3. Onttrekking voor grondwatersanering
Artikel 1 Criteria
1.

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking
plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen
als gebied B, voor zover de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.

2.

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking
plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen
als gebied C, voor zover de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.

3.

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor
het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking
plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen
als gebied D, voor zover de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.

Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:
1. verlaagt de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket niet meer dan noodzakelijk;
2. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve
beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
4. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
5. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
6. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11,
tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, indien:
a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet [meer bedraagt/meer kan
bedragen] dan [..] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
b. de onttrekking minder dan aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking
niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
7. doet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding.
8. doet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding.
Artikel 3 Melding
1.

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit:
a. bij een onttrekking [langer dan 48 uur, maar korter dan 8 weken], ten minste
[5] werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur;
b. [bij een onttrekking langer dan acht weken, ten minste [twee] weken voor
aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]

2.

De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit, is niet van toepassing indien:

98

c.

de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en
in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
d. de onttrekking minder dan […] aaneengesloten uren duurt en de totale
onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
3.

De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier.

4.

De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn
aangevangen.

Artikel 4 Overgangsrecht
1.

Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.

2.

Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.

3.

Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor
ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering. Met deze algemene regel
wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur, dit betekent dat de
vergunningplicht voor een groot deel van de grondwatersaneringen wordt vervangen
door algemene regels.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Grondwatersanering
Een grondwatersanering is het onttrekken van verontreinigd grondwater met als doel de
verontreinigde bodem te reinigen en het verontreinigde grondwater te verwijderen.
Het onttrokken verontreinigde grondwater wordt in het algemeen na zuivering
afgevoerd naar het gemeente riool of oppervlaktewater. De lozing wordt in andere weten regelgeving gereguleerd. Ook een onttrekking die wordt toegepast als
beheermaatregel uitgevoerd in het kader van een saneringsplan valt onder deze
algemene regel.
Motivering
Artikel 1 Criteria
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning
grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor

99

een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle
onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria
is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.
De risico’ s van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren
zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld
zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele
beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een
gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst
beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en Dgebieden (laagst beschermde klasse).
A-gebieden
De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is
voor iedere grondwatersanering een vergunning nodig. De algemene regel is in deze
gebieden dan ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B
gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.
Opheffen vergunningsplicht als aan beide criteria wordt voldaan.
Gebied B

< 10 m3/uur

Korter dan 10 jaar

Gebied C

< 20 m3/uur

Korter dan 10 jaar

Gebied D

< 30 m3/uur

Korter dan 10 jaar

Artikel 2 Voorschriften
Hoeveelheid te onttrekken grondwater
De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het verwijderen van de
grondwaterverontreiniging. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk
dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk. Dit artikel geeft een beperking aan
de onttrekking.
Uitwisseling grondwater
Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de
grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de
grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan
plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal
gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te
voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld.
Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de
verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.
Zorgplicht
De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken.
Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden
(verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken
als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen
(in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn.
Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een
maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring
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voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl
hier geen aanleiding voor is.
Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater
onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij
aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen.
Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over
de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Meten en rapporteren
Op grond van artikel 6.11, tweede lid, van het Waterbesluit moet degene die
grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting
moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting
moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, indien de onttrekking is beëindigd,
binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.
Vrijstelling meet- en rapportageplicht
Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze
administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze
algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat
de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen
van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze
grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale
waterverordening.
Start- en afmelding van de onttrekking
Ter controle van de opgegeven start- en einddatum, moet de daadwerkelijke startdatum
ten minste 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Voor de einddatum geldt dat deze
maximaal 24 uur na einde van de onttrekking moet worden doorgegeven.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater
onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze
melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per
put;
g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar, en
h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te
beperken.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
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In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.
Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater
waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden
aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

4. Onttrekking voor beregening, bevloeiing en veedrenking
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking, indien de
onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is
aangewezen als gebied B, C of D voor zover de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. meer bedraagt/meer kan bedragen dan [..] m3 per jaar.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:
1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve
beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
Artikel 3 Melding
1.
2.

3.
4.

Degene die een voorziening voor het onttrekken van grondwater ten behoeve
beregening, bevloeiing of veedrenking als bedoeld in artikel 1 aanlegt, meldt dit ten
minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit, is niet van toepassing indien:
de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in
totaal niet meer bedraagt dan [..] m3 per uur, of
de onttrekking minder dan … aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking
niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier.
De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn
aangevangen.

Artikel 4 Overgangsrecht
1.

2.

Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens
artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd
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3.

en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel
voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
onttrekken van grondwater voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene
regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9
van de Keur, dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van
onttrekkingen voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene regels zijn
verwoord wordt vervangen door algemene regels.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Agrarische doeleinden
Een bemaling voor beregening, bevloeiing of veedrenking
Motivering
Artikel 1 Criteria
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning
grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor
een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle
onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria
is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.
De risico’ s van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren
zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld
zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele
beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een
gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst
beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en Dgebieden (laagst beschermde klasse).
A-gebieden
De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is
voor iedere grondwateronttrekking een vergunning nodig. De algemene regel is in deze
gebieden dan ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B
gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.
Gebied
B, C of
D

Debiet
< 10 m3/uur

Artikel 2 Voorschriften
Uitwisseling grondwater
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Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de
grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de
grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan
plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal
gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te
voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld.
Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de
verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.
Zorgplicht
De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken.
Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden
(verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken
als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen
(in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater
onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij
aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen.
Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over
de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Verbod bij waterschaarste
De Keur bepaalt dat het waterschap tijdelijk een onttrekkingverbod kan instellen, indien
er een tekort aan oppervlakte- en grondwater ontstaat of dreigt te ontstaan.
Vrijstelling meet- en rapportageplicht
Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze
administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze
algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat
de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen
van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze
grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale
waterverordening.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater
onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze
melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per
put;
g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar, en
h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te
beperken.
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De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.
Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater
waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden
aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.
Meten en rapporteren
Op grond van artikel 6.11, lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per
kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met
een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31
januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na
het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Aangezien het meten
en registreren van het onttrokken grondwater al via het Waterbesluit en de
Waterregeling is geregeld, is deze meet en registratieplicht niet in deze algemene regel
opgenomen.
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5. Onttrekking voor overige doeleinden
Artikel 1 Criterium
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor doeleinden die niet in andere algemene regels zijn
verwoord, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld
in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C of D, voor zover:
a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en [..]
m3 per jaar, en
b. het geen permanente of tijdelijke grondwateronttrekkingen voor het drooghouden
van ondergrondse bouwwerken betreft.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:
1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve
beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn, en
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
Artikel 3 Melding
1.
2.

3.
4.

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit ten minste [twee]
weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit, is niet van toepassing indien:
de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in
totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
de onttrekking minder dan … aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking
niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier.
De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn
aangevangen.

Artikel 4 Overgangsrecht
1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel
3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en
nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor
ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.
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Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
onttrekken van grondwater voor overige onttrekkingen die niet in andere algemene
regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9
van de Keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van overige
onttrekkingen die niet in andere algemene regels zijn verwoord wordt vervangen door
algemene regels.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de
bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:
Overige onttrekkingen
Een onttrekking van grondwater die niet valt onder bouwputbemalingen, sleufbemaling
proefbronneringen, grondsaneringen, grondwatersaneringen, noodvoorzieningen
(brandputten), agrarische beregening en veedrenking. Tevens geldt dat er geen
polderprincipe oftewel permanent droog houden van werken mag plaats vinden.
Motivering
Artikel 1 Criterium
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning
grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor
een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle
onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria
is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.
De risico’ s van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren
zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld
zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele
beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een
gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst
beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en Dgebieden (laagst beschermde klasse).
A-gebieden
De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is
voor iedere bemaling een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan
ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B
gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.
Opheffen vergunningsplicht als aan beide criteria wordt voldaan.
Gebied
B, C
en D

Debiet
< … m3/uur

< … m3/jaar

Artikel 2 Voorschriften
Uitwisseling grondwater
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Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de
grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de
grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan
plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal
gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te
voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld.
Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de
verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.
Zorgplicht
De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken.
Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden
(verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken
als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen
(in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn.
Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een
maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring
voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl
hier geen aanleiding voor is.
Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater
onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij
aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen.
Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over
de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Vrijstelling meet- en rapportageplicht
Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze
administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze
algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaalt dat
de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen
van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze
grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale
waterverordening.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater
onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze
melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per
put;
g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar, en
h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te
beperken.
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De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.
Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater
waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden
aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.
Meten en rapporteren
Op grond van artikel 6.11, tweede lid, Waterbesluit moet degene die grondwater
onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet
geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten
uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen
een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.
Aangezien het meten en registreren van het onttrokken grondwater al via het
Waterbesluit en de Waterregeling is geregeld, is deze meet en registratieplicht niet in
deze algemene regel opgenomen.
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6. Infiltreren van hemelwater
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
infiltreren van hemelwater voor beregening of bevloeiing indien de infiltratie plaatsvindt
in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C
of D voor zover de infiltratie niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. [meer bedraagt/kan bedragen] dan [..] m3 per jaar.
Artikel 2 Voorschriften
Degene die hemelwater infiltreert als bedoeld in artikel 1:
a. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de
hemelwaterinfiltratie dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt;
b. verwijdert of dicht voorzieningen voor de hemelwaterinfiltratie na definitieve
beëindiging van de infiltratie zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
c. voorkomt de nadelige gevolgen van de infiltratie dan wel beperkt deze gevolgen
zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
d. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over
de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
e. stopt de infiltratie op eerste aanzegging van het bestuur indien dit nodig is in
verband met grote schaarste, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit van
grondwater of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk dan wel indien
een dergelijke omstandigheid dreigt te ontstaan.
Artikel 3 Melding
1.
2.
3.
4.

Degene die hemelwater infiltreert als bedoeld in artikel 1 meldt dit ten minste
[twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
In afwijking van het eerste lid hoeft niet gemeld te worden wanneer de infiltratie
[niet meer dan … m3/… bedraagt en/of niet langer dan … duurt].
De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur
vastgesteld formulier.
De infiltratie moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn
aangevangen.

Artikel 4 Overgangsrecht
1.

2.

3.

Indien voor het infiltreren van hemelwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel
3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de
watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel
3.9, derde lid, van de Keur.
Indien voor het infiltreren van hemelwater als bedoeld in artikel 1 direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en
nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in artikel 3.
Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor
ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt
aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting
Kader
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Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning
grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het
infiltreren van hemelwater voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene
regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9
van de Keur, dit betekent dat de vergunningplicht voor het infiltreren van hemelwater
voor agrarische doeleinden wordt vervangen door algemene regels.
Artikel 1 Criterium
In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning water
te infiltreren. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor infiltratie voor
beregenings- of bevloeiingsdoeleinden opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de
minder risicovolle infiltraties worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat
aan alle criteria is voldaan, het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden per
agrarische onderneming betreffen.
De risico´s van de infiltratie zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren
zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van andere ondergrondse opslagen
(bijvoorbeeld koude-warmteopslag). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele
beheersgebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een
gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (meeste
bescherming), B- gebieden (tussen klasse), C -gebieden (lage klasse) en D- Gebieden
(overige gebieden).
A-gebieden
De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is
voor iedere infiltratie een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan
ook niet van toepassing.
B tot en met D-gebieden (lid 1)
De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B
gebieden gevoeliger voor infiltraties zijn dan D gebieden.
Gebied
B, C of
D

Debiet
< … m3/uur

Artikel 2 Voorschriften
Uitwisseling grondwater
Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit
artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de infiltratie,
tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de infiltratie moet worden
voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het
doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om
deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol
Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt,
wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te
raadplegen via: www.sikb.nl.
Zorgplicht
De infiltratie kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan
schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging),
verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van
zetting en negatieve beïnvloeding op grondwateronttrekkingen en/of infiltraties (in het
bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de infiltratie verricht, heeft de
verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet
mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.
Indien de infiltratie nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die infiltreert zo
spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het
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staken van de infiltratie of het treffen van compenserende maatregelen. Verder
informeert degene die hemelwater infiltreert het bestuur zo spoedig mogelijk over de
geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
Verbod bij waterschaarste
Dit artikel bepaalt dat het waterschap tijdelijk een infiltratieverbod kan instellen, indien
er overlast aan oppervlakte- en grondwater ontstaat of dreigt te ontstaan.
Artikel 3 Melding
In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die infiltreert
waarvoor geen vergunning nodig is de infiltratie moet melden. Bij deze melding wordt
de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de
artikelen 6.4, eerste lid, en 6.28 van de Waterregeling):
a. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
b. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het
Rijksdriehoeksnet;
c. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
d. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
e. de pompcapaciteit in m3 per uur;
f. de maximaal te infiltreren hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per
kwartaal en per jaar;
g. de wijze waarop water wordt geïnfiltreerd;
h. de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water, en
i. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden
getroffen om de negatieve gevolgen van de infiltratie te voorkomen of te
beperken.
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het
Omgevingsloket Online (OlO-water) worden ingediend. Het OlO-water is te bereiken via:
www.omgevingsloket.nl.
Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te
bereiken via: [website waterschap].
Artikel 4 Overgangsrecht
In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als
maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de
reeds vergunde infiltraties dus geen gevolgen.
Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het infiltreren van hemelwater waarvoor
op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt.
Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.
Meten en rapporteren
Op grond van artikel 6.11, tweedelid, Waterbesluit moet degene die infiltreert per
kwartaal meten hoeveel grondwater is geïnfiltreerd. Deze meting moet geschieden met
een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31
januari van ieder jaar of, wanneer de infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het
tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Aangezien het meten en
registreren al via het Waterbesluit en de Waterregeling is geregeld, is deze meet en
registratieplicht niet in deze algemene regel opgenomen.
Op grond van het Waterbesluit 6.11, lid 3 moet diegene die water infiltreert de
waterkwaliteit van dat water meten volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.
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