
ALG 1.1 Algemeen Artikel 1.1 In het eerste lid van dit artikel zijn de begripsbepalingen van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van 
toepassing verklaard op deze waterschapsverordening. Dit bevordert de eenduidigheid van begrippen in het nieuwe stelsel. In 
aanvulling op de begrippen van de wet en de algemene maatregelen van bestuur, bevat bijlage I bij deze verordening de overige 
begripsbepalingen die nog nodig zijn voor de goede toepassing van deze verordening. In de begripsomschrijvingen is zoveel 
mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de stelselcatalogus bij de Omgevingswet.   

1.2 

Toepassingsgebie

d en doelen 

Artikel 1.2 Aan iedere regel in deze waterschapsverordening is een werkingsgebied gekoppeld. De werkingsgebieden verschillen 
per type activiteit. Dit artikel geeft aan dat de verordening bedoeld is voor het beheergebied van het waterschap. Deze bepaling 
fungeert als een vangnet voor alle regels waarvoor in hoofdstukken 2 tot en met 4 geen specifieker werkingsgebied is opgenomen.   

Artikel 1.3 Deze bepaling bevat een hele algemene omschrijving van de doelen (soort samenvatting) zoals die ook in het Omgevingswet is 
opgenomen voor de rijksregels (zie artikelen 4.23 en 4.25 Omgevingswet). Dit geeft een brede basis voor verdere uitwerking van de regels 
in de waterschapsverordening en de uitvoering daarvan. Deze doelen komen grotendeels overeen met de doelen uit de huidige Waterwet. 
Deze doelen worden verderop in de volgende hoofdstukken specifieker uitgewerkt per type waterstaatswerk (waterkeringen, 
oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden) en voor grondwater. De specifiekere uitwerking geeft een duidelijke en transparante 
motivering bij de (activiteitgerichte regels) en bij de uitvoering daarvan. 
 
De verwijzing naar de maatschappelijke doelen van 1.3 Omgevingswet maakt duidelijk dat het waterschap vanuit de eigen (beheer)taken 
een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelen die worden beoogd met de Omgevingswet en de na te streven waterdoelen niet op 
zichzelf staan. Artikel 2.1, eerste lid, van de Omgevingswet, schrijft voor dat bestuursorganen de taken en bevoegdheden op grond van de 
wet uitoefenen met het oog op deze maatschappelijke doelen. 

1.3 Aanwijzing 

en begrenzing 

van 

beperkingengebie

d 

Artikel 1.4 De werkingsgebieden van de regels in deze verordening zijn in bijlage II bij deze verordening aangewezen en 
geometrisch begrensd. Door het opnemen van de geometrische informatieobjecten (GIO’s) in de bijlage, worden de GIO’s met 
daarin de werkingsgebieden een integraal onderdeel van de verordening.  In dit artikel gaat het om de beperkingengebieden 
waarvoor het waterschap het waterbeheer voert. Beperkingengebieden zijn in de Omgevingswet gedefinieerd als “bij of krachtens 
de wet aangewezen gebieden waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen 
hebben of kunnen hebben voor dat werk of object”. Ieder gebied waar een regel geldt ter bescherming van een 
oppervlaktewaterlichaam, waterkering of bergingsgebied, is dus onderdeel van het beperkingengebied met betrekking tot dat 
waterstaatswerk.   

Artikel 1.5 Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of 
omgevingsvergunning, gelden de grenzen van het waterstaatswerk, de beschermingszone en de onderhoudsstrook zoals 
aangegeven in deze bepaling. 

Artikel 1.6 Er zijn verschillende zones waarvoor de bepalingen uit de waterschapsverordening gelden. Zo staan vermeld 
beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en beperkingengebied waterkering. Andere voorbeelden zijn waterstaatswerk 
primaire waterkering en beschermingszone A bij een primaire waterkering.  



1.4 

Normadressaat 

Artikel 1.7 Eigenaren, overige zakelijk gerechtigden tot en gebruikers van de grond zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 
van verplichtingen, die ingevolge de verordening op de eigenaar van de grond rusten. Veelal is niet de eigenaar, maar de feitelijke 
gebruiker van de grond degene die bij machte is aan die verplichtingen te voldoen of die bij de voldoening aan die verplichtingen is 
gebaat.   

1.5 Gegevens en 

bescheiden  

Artikel 1.8 Als op grond van deze verordening gegevens en bescheiden aan het waterschap worden verstrekt, worden die 
gegevens en bescheiden begeleid door een aantal algemene gegevens. Er is aansluiting gezocht bij de algemene gegevens die op 
grond van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht bij een aanvraag voor een beschikking worden gevraagd. In plaats van 
de aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd, gaat het om een aanduiding van welke activiteit er zal worden verricht. 
Daarnaast is ter identificatie van belang de naam en het adres van degene die de activiteit verricht. Als het adres waarop de 
activiteit wordt verricht waarover gegevens worden verstrekt, een ander adres is dan het adres van degene die de activiteit 
verricht, bijvoorbeeld omdat er meerdere bedrijfslocaties zijn, wordt ook dat adres verstrekt.   

Artikel 1.8 lid 2 regelt dat gegevens en bescheiden moeten worden verstrekt aan het waterschap, als het waterschap die gegevens 
en bescheiden nodig heeft om voor een specifieke activiteit of een specifieke locatie te beoordelen of de algemene regels en 
eventuele maatwerkvoorschriften die voor die activiteit of die locatie gelden, nog volstaan. Het gaat om gegevens en bescheiden 
waar het waterschap om vraagt. Degene die de activiteit verricht hoeft in beginsel niet uit eigen beweging gegevens of bescheiden 
te verstrekken. Ook kan in het kader van toezicht op de naleving om gegevens worden gevraagd. Zulke bevoegdheden van 
toezichthouders zijn geregeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; dit artikel staat daar niet aan in de weg. Het gaat in 
dit artikel alleen om de situatie dat het waterschap wil bekijken of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit 
nog toereikend zijn.   

Het verstrekken van gegevens en bescheiden (ook wel informatieverplichting genoemd) is iets anders dan een melding in de zin 
van artikel 4.4 van de Omgevingswet; het daaruit voortvloeiende verbod om te starten met de activiteit is niet van toepassing. Het 
verstrekken van gegevens en bescheiden kan zowel elektronisch als per post; zie daarvoor afdeling 14.1 van het Omgevingsbesluit 
en de toelichting daarop.  Gegevens waarover degene die de activiteit niet redelijkerwijs de beschikking kan krijgen hoeven 
uiteraard niet te worden verstrekt.   

Artikel 1.9 Hier staan de indieningsvereisten die gelden voor iedere vergunningaanvraag. Per specifieke activiteit kunnen daar aanvullende 
gegevens nodig zijn. Die worden dan bij die specifieke regels vermeld.  

1.6 

Beoordelingsrege

l 

Artikel 1.10 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 1.2 van de bruidsschat.  

1.7 Specifieke 

zorgplicht en 

maatwerkvoorsch

riften 

Artikel 1.11 De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen in de hoofdstukken 2 en 3. De 
specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte 
regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van deze 
afdeling is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. 
De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle activiteiten die onder de reikwijdte van deze afdeling vallen. De 
algemene regels van de afdeling en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning worden verbonden, zijn een nadere 



uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete activiteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds 
assen binnen de doelen van artikel 1.3. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die 
voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in 
vergunningvoorschriften.  De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.   

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige activiteitenbesluit milieubeheer, 
artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater 
huishoudens waren opgenomen.   

Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand 
bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht.  Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van 
degene die de activiteit verricht onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn 
waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het waterschap zal dan een keuze moeten maken tussen een 
handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het 
stellen van een maatwerkvoorschrift maar dat hoeft niet. Ook wanneer het waterschap degene die de activiteit verricht 
mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het 
voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er 
sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om 
handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal 
(Stb. 2018, 293, p. 526–527).   

Artikel 1.11 bevat een specifieke zorgplicht ten aanzien van het watersysteem. Deze zorgplicht geldt voor eenieder, en eenieder 
kan op een schending van deze zorgplicht worden aangesproken. Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel, bestaande 
uit het eerste lid, verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. In het tweede deel 
(lid 2) wordt de open norm van lid 1 nader geconcretiseerd. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de 
vereiste zorg in te vullen.  Het derde lid van dit artikel bevat de verplichting voor initiatiefnemer de direct belanghebbenden en 
de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit te informeren en te betrekken.  Deze geldt ook voor activiteiten die 
onder algemene regels vallen. Dit betekent dat burgers of bedrijven ook het waterschap als grondeigenaar moeten betrekken. 
Participatie door initiatiefnemers bij de aanvraag van omgevingsvergunningen is al geregeld in artikel 7.4 Omgevingsregeling.   

Artikel 1.12 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over de specifieke zorgplicht van 
artikel 1.11 en de algemene regels in de hoofdstukken 2 en 3. De keuze om maatwerkvoorschriften mogelijk te maken sluit aan bij 
de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.   

De bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is de opvolger van onder meer de maatwerkbevoegdheden ter 
uitwerking van de zorgplichten van artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige 
Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens, en de specifieke 
maatwerkbevoegdheden die in diverse artikelen van die besluiten waren opgenomen. Ook de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 
2013 bevatte de bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen. Overigens wordt hiermee niet beoogd dat het waterschap vaker 
dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik zal maken van die bevoegdheid. Maatwerk blijft een uitzondering; de 



algemene regels in dit hoofdstuk voldoen in de meeste gevallen. Maar als lokale omstandigheden of een bijzondere bedrijfsvoering 
maatwerk nodig maken, dan kan daarin wel worden voorzien.   

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld, als over dat onderwerp een 
voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 2.1 kan worden verbonden. Hiervoor is gekozen om 
voorschriften voor een activiteit zo veel mogelijk samen te brengen in één document.   

1.8 Gesloten 

periode 

Artikel 1.13 Tussen 1 november en 1 april valt het stormseizoen. In deze periode komen over het algemeen de meeste stormen en 
hoogwater voor. De golven slaan bij een storm hard tegen de waterkering.  Een goede grasbekleding is noodzakelijk voor de stabiliteit van 
de waterkering in het stormseizoen en bij hoog water. Werkzaamheden die mogelijk een negatief effect kunnen hebben op de waterkering 
zijn gedurende de stormperiode niet toegestaan 

1.9 Bijzondere 

omstandigheden 

Artikel 1.14 Artikel 19.0 van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om bij waterschapsverordening een onderwerp aan te wijzen 
als een ‘bijzondere omstandigheid in de fysieke leefomgeving’. Door dit te doen kan het dagelijks bestuur met een besluit afwijken 
van de regels uit de verordening, op het moment dat de bijzondere omstandigheid zich voordoet.   

Als zich een omstandigheid zoals genoemd in dit artikel voordoet, kan het dagelijks bestuur van het waterschap dus beslissen om 
bijvoorbeeld uitzonderingen op de vergunningplicht geheel of gedeeltelijk op te schorten.   

Artikel 1.15 In dit artikel worden regels gesteld als zich bijzondere omstandigheden voordoen. Het gaat om alle activiteiten, of 
deze vergunningplichtig zijn of niet. Het bestuur kan dan bijvoorbeeld verbieden water af te voeren of water te onttrekken. Er 
wordt dan afgeweken van de normaal geldende regels, verleende vergunningen of geldende peilbesluiten. Die afwijking is tijdelijk 
en duurt zolang de bijzondere omstandigheden duren. Voor de afwijking is geen vergunning nodig en gelden ook geen algemene 
regels. De Omgevingswet (afdeling 19.4) stelt regels omtrent het gevaar voor waterstaatswerken en beschermingszones. Deze 
artikelen geven de waterbeheerder ruime bevoegdheden.   

1.10 Ongewoon 

voorval 

Artikel 1.16 Een ongewoon voorval is een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een 
activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of 
dreigen te ontstaan, waaronder: a. een geval van een inbreuk op vergunningsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn 
industriële emissies, of b. een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de Seveso- richtlijn.   

Dit artikel bepaalt dat het waterschap onverwijld over een ongewoon voorval moet worden geïnformeerd. Om de gepaste mate 
van spoed uit te drukken, is gekozen voor het begrip onverwijld. Dit houdt in dat zodra vastgesteld is dat er sprake is van een 
ongewoon voorval het waterschap direct moet worden geïnformeerd; vertraging is gezien de gevolgen voor de waterkwaliteit, 
waterkwantiteit, veiligheid van de waterkering of wegen niet wenselijk.   

In het tweede lid is omschreven welke gegevens en bescheiden over het ongewoon voorval aan het waterschap moeten worden 
verstrekt, zodra deze informatie beschikbaar is. Dat hoeft dus niet met dezelfde spoed als het informeren over het ongewone 
voorval zelf. Uit onderdeel d volgt dat ook informatie moet worden verstrekt over de maatregelen die worden genomen of worden 
overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of te beperken. Voor het ‘voorkomen van de 



nadelige gevolgen van ongewone voorvallen’ is aangesloten bij de uitleg die daarover wordt gegeven in artikel 19.1, eerste lid, 
van de Omgevingswet.   

1.11 Uitzondering 

beheeractiviteite

n 

Artikel 1.17 Het waterschap voert als beheerder van het watersysteem vele handelingen aan waterstaatswerken uit. De 
handelingen die het waterschap daar uitvoert, zijn in het belang van de aan het waterschap opgedragen taken en vallen onder 
beheer en onderhoud. Vaak zijn deze handelingen overeenkomstig de functie van het betreffende waterstaatswerk. Daarom geldt 
voor deze handelingen geen vergunningplicht of meldplicht. Wel heeft het waterschap een vergunning nodig voor handelingen die 
het waterschap niet als beheerder verricht, maar bijvoorbeeld als eigenaar van grond of gebouwen.    

Indien het waterschap als beheerder evenwel nieuwe werken uitvoert of wijzigingen aanbrengt in bestaande waterstaatswerken, 
waardoor de legger wijzigt, of die grote impact hebben op de omgeving, kan het bestuur ofwel:   
- een projectbesluit vaststellen als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet;   
- een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.     

Als er een projectbesluit is vastgesteld, is vergunning op grond van deze verordening niet meer aan de orde.    

1.12 Delegatie Artikel 1.18 De waterschapsverordening wordt in principe vastgesteld door het algemeen bestuur. Artikel 2.8 van de Omgevingswet biedt 
het algemeen bestuur echter de mogelijkheid om het vaststellen van delen van de waterschapsverordening te delegeren aan het dagelijks 
bestuur. In deze bepaling is hieraan invulling gegeven en wordt de reikwijdte van de gedelegeerde bevoegdheid aangegeven.  

Artikel 1.19 Het dagelijks bestuur rapporteert één keer per jaar aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de gedelegeerde 
bevoegdheden. 



Acti

vite

iten 

wat

erst

aat
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rke
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2.1 

Waterkeringen 

2.1.1 

ALG 

Artikel 2.1 Dit artikel geeft aan met welke doelen de regels in deze afdeling zijn gesteld. Deze zijn een uitwerking van de artikel 
1.3 benoemde algemene doelen van de waterschapsverordening ten aanzien van waterkeringen. 

Artikel 2.2 Elke paragraaf, afdeling of hoofdstuk van deze verordening begint met een artikel dat het 
toepassingsbereik bevat. Dat artikel geeft aan over welke activiteiten de paragraaf gaat met bijbehorend 
werkingsgebied. Het toepassingsbereik van de paragraaf is veelal ruim, zoals het beperkingengebied met betrekking 
tot een waterstaatswerk. De inhoudelijke regels over die activiteiten in de betreffende paragraaf hebben vaak een 
beperkter werkingsgebied zoals de kernzone of de kernzone plus beschermingszone. Door het artikel over het 
toepassingsbereik het ruimste werkingsgebied te geven, is voor alle activiteiten in dat gebied in ieder geval de 
specifieke zorgplicht van de afdeling of paragraaf van toepassing is. De specifieke zorgplicht fungeert daarmee als 
vangnet voor activiteiten die niet aan andere inhoudelijke algemene regels of een vergunningplicht zijn gebonden. 
Zo heeft het waterschap altijd een grond om een initiatiefnemer aan te spreken als diegene een activiteit verricht 
die potentiële schade voor een waterstaatswerk kan opleveren.  Dit artikel bepaalt dat deze afdeling van toepassing 
is op het verrichten van activiteiten met gevolgen voor waterkeringen. Een verholen waterkering is een waterkering 
die niet dusdanig zichtbaar is als waterkering 

Artikel 2.3 De voor de waterkering uitgewerkte specifieke zorgplicht van dit artikel geldt in aanvulling op de specifieke 
zorgplicht van artikel 1.11 naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling.   

Artikel 2.4 Een ontwikkelingsgebied is een gebied waarbinnen nog geen geometrische begrenzing van de 
waterstaatswerken is vastgesteld. Om deze reden moet iedereen die in een ontwikkelingsgebied een activiteit gaat 
verrichten informatie bij het bestuur aanleveren over deze activiteit. Naar aanleiding van de ontvangen informatie wordt 
bekeken of de activiteit kan interfereren met een nieuw of binnenkort te realiseren waterstaatswerk. Als dat het geval is, 
zal alsnog een melding moeten worden gedaan of een vergunning moeten worden aangevraagd in overeenstemming met 
dit hoofdstuk. 

Artikel 2.5 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 4.2 van de bruidsschat. 

Onderhoud 

wegen en 

wegbermen  

2.1.2 

nv 

Artikel 2.6 Deze paragraaf is van toepassing op het onderhouden van wegen en wegbermen in het beperkingengebied niet 
verholen waterkering.  Op het onderhouden van wegen en wegbermen in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen 
de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing.  

Artikel 2.7 en 2.8 Het onderhouden van wegen en wegbermen heeft invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het 
waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. 
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het 
stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.9 Dit artikel verplicht om minimaal twee weken voor het verrichten van het grondonderzoek aan het bestuur de 
gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken.  



Artikel 2.10 Vanwege de invloed op de stabiliteit waterkering wil het waterschap in een specifiek benoemde situatie 
elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

Grondboringen 

en  sonderingen   

2.1.3 

nv 

Artikel 2.11 Deze paragraaf gaat over het verrichten van grondonderzoek door middel van grondboring of sondering 
in het beperkingengebied van de niet verholen waterkering.  

Artikel 2.12 Grondonderzoek heeft invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering. 
Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te 
mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd 
door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.13 De erosiebestendigheid van de waterkering moet gewaarborgd blijven. Na het uitvoeren van het 
onderzoek moet de toplaag hersteld worden om te zorgen dat er geen erosie optreedt.  

Artikel 2.14 Dit artikel verplicht om twee weken voor het verrichten van het grondonderzoek aan het bestuur de 
gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken.  

Artikel 2.15 Vanwege de invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering wil het 
waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit 
gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

2.1.4 v Artikel 2.16 Deze paragraaf gaat over het verrichten van grondonderzoek door middel van grondboring of sondering 
in het beperkingengebied van de verholen waterkering.  

Artikel 2.17 Grondonderzoek heeft invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering. 
Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te 
mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd 
door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.18 De erosiebestendigheid van de waterkering moet gewaarborgd blijven. Na het uitvoeren van het 
onderzoek moet de toplaag hersteld worden om te zorgen dat er geen erosie optreedt.  

Artikel 2.19 Vanwege de invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering wil het waterschap in 
een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en 
onder welke vergunningvoorschriften.   

2.1.5 

nv 

Artikel 2.20 Deze paragraaf gaat over het verrichten van diverse grondbewerkingen in het beperkingengebied van een 
niet verholen waterkering. Volgens het tweede deel van deze bepaling worden een aantal activiteiten van de werking 
van de regels van deze paragraaf uitgezonderd.     



Ontgravingen 

bodem-

bewerking 

Artikel 2.21 Grondbewerkingen in een niet verholen waterkering kunnen een groot effect hebben op de stabiliteit en 
waterdichtheid van de waterkering. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval 
beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

2.1.6 v Artikel 2.22 Deze paragraaf gaat over het verrichten van diverse grondbewerkingen in het beperkingengebied van een verholen 
waterkering.  Volgens het tweede deel van deze bepaling worden een aantal activiteiten van de werking van de regels van deze 
paragraaf uitgezonderd.   

Artikel 2.23 Grondbewerkingen in een verholen waterkering kunnen een groot effect hebben op de stabiliteit van de waterkering.  
Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.24 Dit artikel verplicht om twee weken voor het verrichten van het grondonderzoek aan het bestuur de gegevens en 
bescheiden, bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.25 Vanwege de invloed op de stabiliteit van de waterkering wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde 
situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

Houden van 

dieren 

2.1.7 

nv 

Artikel 2.26 Deze paragraaf gaat over het houden of weiden van dieren in het beperkingengebied van de niet 
verholen waterkering. Op het houden van dieren in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen de 
zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.27, 2.28 en 2.29 Het houden van dieren heeft invloed op de erosiebestendigheid van de waterkering. Het 
waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. 
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het 
stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.30 Vanwege de invloed op de erosiebestendigheid van de waterkering wil het waterschap in een aantal specifiek 
benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

Bemesten 2.1.8 

nv 

Artikel 2.31 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen van meststoffen in het beperkingengebied van de niet 
verholen waterkering. Op het aanbrengen van meststoffen in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen 
de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.32 Het brengen van meststoffen in een niet verholen waterkering kan een groot effect hebben op erosiebestendigheid 
van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke 
voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   



Rijden  2.1.9 

nv 

Artikel 2.33 Deze paragraaf gaat over het rijden met rijdieren, rijwielen en motorvoertuigen in het beperkingengebied 
van de niet verholen waterkering. Op het rijden met rijdieren, rijwielen en motorvoertuigen in het beperkingengebied 
verholen waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.34 Het rijden met rijdieren, rijwielen en motorvoertuigen in een niet verholen waterkering kan een groot effect hebben 
op erosiebestendigheid van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval 
beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

Evenementen 2.1.10 

nv 

Artikel 2.35 Deze paragraaf gaat over het houden van evenementen in het beperkingengebied van de niet verholen 
waterkering. Op het houden van evenementen in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen de zorgplicht 
waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.36 Het houden van evenementen in een niet verholen waterkering heeft invloed op de stabiliteit van de waterkering.  
Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.37 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van het evenement aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 
bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.38 Vanwege de invloed op de stabiliteit van de waterkering wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde 
situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften 

Afrasteringen 2.1.11 

nv 

Artikel 2.39 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, hebben en verwijderen van afrasteringen in het 
beperkingengebied van de niet verholen waterkering. Op het aanbrengen, hebben en verwijderen van afrasteringen 
in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.40 Het aanbrengen, hebben en verwijderen van afrasteringen in een niet verholen waterkering kan een 
groot effect hebben op de stabiliteit en het kunnen onderhouden van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in 
een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan 
worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

Wegmeubilair  2.1.12 

nv 

Artikel 2.41 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen en hebben van wegmeubilair in het beperkingengebied van de 
niet verholen waterkering. Op het aanbrengen en hebben van afrasteringen in het beperkingengebied verholen 
waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. Ook op het verwijderen van wegmeubilair 
van zowel de niet verholen als de verholen waterkering geldt alleen de zorgplicht. 

Artikel 2.42 en 2.43 Het aanbrengen en hebben van wegmeubilair in een niet verholen waterkering heeft invloed op de stabiliteit 
en het kunnen onderhouden van de waterkering.  Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om 



deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende 
worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.44 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van het evenement aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 
bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.45 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op wijzigen of 
verwijderen van het wegmeubilair als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen 
voor de algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.46 Het aanbrengen en hebben van wegmeubilair in een niet verholen waterkering kan een groot effect hebben 
op de stabiliteit en het kunnen onderhouden van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek 
benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder 
welke vergunningvoorschriften.   

Beplanting 2.1.13 

nv 

Artikel 2.47 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, houden en verwijderen van beplanting met uitzondering van gras, in het 
beperkingengebied van de niet verholen waterkering. 

Artikel 2.48, 2.49 en 2.50 Het aanbrengen, houden en verwijderen van beplanting in een niet verholen waterkering heeft 
invloed op de stabiliteit en het kunnen onderhouden van de waterkering. Bomen en bosschages kunnen omvallen en 
ontgrondingskuilen achterlaten. De dijk kan daardoor eroderen waardoor de stabiliteit in gevaar komt. Kwaliteit van de 
vegetatie en bekleding van de waterkering wordt minder door de aanwezigheid van bomen en bosschages. Daarnaast 
kunnen bomen en bosschages een belemmering vormen voor het regulier onderhoud. Tot slot kan beplanting 
toekomstige versterkingen van de waterkering bemoeilijken. 

Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.51 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van het evenement aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 
bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.52 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op wijzigen of 
verwijderen van de beplanting als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor 
de algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.53 Het aanbrengen, houden en verwijderen van beplanting in een niet verholen waterkering kan een groot effect hebben 
op de stabiliteit en het kunnen onderhouden van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde 
situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   



2.1.14 

v 

Artikel 2.54 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, houden en verwijderen van beplanting met uitzondering van gras, in het 
beperkingengebied van de verholen waterkering. 

Artikel 2.55 Het aanbrengen, houden en verwijderen van beplanting in een verholen waterkering kan een groot effect hebben op 
de stabiliteit van de waterkering.  Bomen en bosschages kunnen omvallen en ontgrondingskuilen achterlaten. De dijk kan 
daardoor eroderen waardoor de stabiliteit in gevaar komt. Kwaliteit van de vegetatie en bekleding van de waterkering wordt 
minder door de aanwezigheid van bomen en bosschages. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties 
elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

Wegen, paden, 

op- en afritten 

2.1.15 

nv 

Artikel 2.56 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van wegen, paden, op- en 
afritten in het beperkingengebied van de niet verholen waterkering. Op het aanbrengen, hebben, wijzigen en 
verwijderen van in het beperkingengebied verholen waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van 
toepassing. 

Artikel 2.57 Aanleg van nieuwe wegen, paden, op en uitritten in de nabijheid van of op een waterkering kunnen leiden tot 
instabiliteit van de waterkering door het plaatsen van extra gewicht. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek 
benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

Verhardingen 2.1.16 

nv 

Artikel 2.58 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, hebben en wijzigen van verhardingen in het 
beperkingengebied van de niet verholen waterkering. Op het aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen van in het 
beperkingengebied verholen waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.59 en 2.60 Het aanbrengen, houden en wijzigen van verharding in een niet verholen waterkering heeft invloed 
op de stabiliteit van de waterkering.   

Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.61 Het aanbrengen, houden en wijzigen van verharding op een verholen waterkering kan leiden tot instabiliteit van de 
waterkering door het plaatsen van extra gewicht en door ontgraving. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek 
benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

Bouwwerken 2.1.17 

nv 

Artikel 2.62 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en wijzigen van bouwwerken in het beperkingengebied 
van een niet verholen waterkering. Op het verwijderen van bouwwerken van de niet verholen waterkering is alleen de 
zorgplicht van toepassing. 

Artikel 2.63 Bouwwerken op een niet verholen waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de erosiebestendigheid, 
stabiliteit bij een waterkering met overslag. Bij overslag stroomt water over de waterkering en langs het object. De aansluiting 
tussen object een grasmat is nooit helemaal goed afgesloten en hierdoor ontstaat erosie. Dit kan weer leiden tot instabiliteit van 



de waterkering. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke 
voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

2.1.18 

v 

Artikel 2.64 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en verwijderen van bouwwerken in het 
beperkingengebied van een niet verholen waterkering.  

Artikel 2.65 Bouwwerken op een verholen waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de 
erosiebestendigheid, stabiliteit bij een waterkering met overslag. Bij overslag stroomt water over de waterkering en 
langs het object. De aansluiting tussen object een grasmat is nooit helemaal goed afgesloten en hierdoor ontstaat 
erosie. Dit kan weer leiden tot instabiliteit van de waterkering. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek 
benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder 
welke vergunningvoorschriften.   

Kabels en 

leidingen 

2.1.19 

nv 

Artikel 2.66 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen in het 
beperkingengebied van een niet verholen waterkering.  

Artikel 2.67, 2.68 en 2.69 Het aanleggen, hebben of verwijderen van kabels en leidingen heeft invloed op de stabiliteit en 
waterdichtheid van de waterkering. Bij een mediumvoerende leiding bestaat er een kans op het ontstaan van een 
ontgrondingskuil bij falen van de leiding. Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze 
invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 
gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.70 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van het evenement aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 
bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.71 Het aanleggen, hebben en verwijderen van kabels en leidingen in een niet verholen waterkering kan een groot effect 
hebben op de stabiliteit van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval 
beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

2.1.20 

v 

Artikel 2.72 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen het 
beperkingengebied van een verholen waterkering. 

Artikel 2.73, 2.74, 2.75 en 2.76 Het aanleggen, hebben of verwijderen van kabels en leidingen heeft invloed op de stabiliteit en  
waterdichtheid van de waterkering. Bij een mediumvoerende leiding bestaat er een kans op het ontstaan van een 
ontgrondingskuil bij falen van de leiding. Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze 
invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 
gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

Artikel 2.77 Het aanleggen of hebben van kabels en leidingen in een verholen waterkering kan een groot effect hebben op de 
stabiliteit van de waterkering.  Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder 
welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   



Vaste  stoffen en 

voorwerpen 

2.1.21 

nv 

Artikel 2.78 Deze paragraaf gaat over het brengen en hebben van vaste stoffen en voorwerpen in het 
beperkingengebied van de niet verholen waterkering. Op het brengen en hebben van vaste stoffen en voorwerpen in 
het beperkingengebied verholen waterkering is alleen de zorgplicht waterkeringen (art. 2.3) van toepassing. 

Artikel 2.79 Het brengen en houden van vaste stoffen en voorwerpen kan een negatieve invloed hebben op de 
erosiebestendigheid en daarmee de stabiliteit van een waterkering. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde 
situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke 
vergunningvoorschriften.   

OW

L 

 

Algemeen 2.2.1 Artikel 2.80 Dit artikel geeft aan met welke doelen de regels in deze afdeling zijn gesteld. Deze zijn een uitwerking van de artikel 
1.3 benoemde algemene doelen van de waterschapsverordening ten aanzien van oppervlaktewaterlichamen. 

Artikel 2.81 Elke paragraaf, afdeling of hoofdstuk van deze verordening begint met een artikel dat het 
toepassingsbereik bevat. Dat artikel geeft aan over welke activiteiten de paragraaf gaat en het werkingsgebied dat 
erbij hoort. Het toepassingsbereik van de paragraaf is veelal ruim, zoals het beperkingengebied met betrekking tot 
een waterstaatswerk. De inhoudelijke regels over die activiteiten in de betreffende paragraaf hebben vaak een 
beperkter werkingsgebied zoals de onderhoudsstrook of natuurvriendelijke oever bij een oppervlaktewater. Door het 
artikel over het toepassingsbereik het ruimste werkingsgebied te geven, is voor alle activiteiten in dat gebied in 
ieder geval de specifieke zorgplicht van de afdeling of paragraaf van toepassing is. De specifieke zorgplicht fungeert 
daarmee als vangnet voor activiteiten die niet aan andere inhoudelijke algemene regels of een vergunningplicht zijn 
gebonden. Zo heeft het waterschap altijd een grond om een initiatiefnemer aan te spreken als diegene een activiteit 
verricht die potentiële schade voor een waterstaatswerk kan opleveren. Dit artikel bepaalt dat deze afdeling van 
toepassing is op het verrichten van activiteiten met gevolgen voor oppervlaktewaterlichamen.  

Artikel 2.82 De voor de oppervlaktewaterlichamen uitgewerkte specifieke zorgplicht van dit artikel, geldt in 
aanvulling op de specifieke zorgplicht van artikel 1.11 naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling.   

Artikel 2.83 Een ontwikkelingsgebied is een gebied waarbinnen nog geen geometrische begrenzing van de 
waterstaatswerken is vastgesteld. Om deze reden moet iedereen die in een ontwikkelingsgebied een activiteit gaat 
verrichten informatie bij het bestuur aanleveren over deze activiteit. Naar aanleiding van de ontvangen informatie 
wordt bekeken of de activiteit kan interfereren met een nieuw of binnenkort te realiseren waterstaatswerk. Als dat 
het geval is, zal alsnog een melding moeten worden gedaan of een vergunning moeten worden aangevraagd in 
overeenstemming met dit hoofdstuk. 

Artikel 2.84 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 4.1 van de bruidsschat. 

Artikel 2.85 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 4.2 van de bruidsschat. 

Aanleg en 

verlengen 

2.2.2  Artikel 2.86 Deze paragraaf gaat over het aanleggen of verlengen van een oppervlaktewaterlichaam in het beheergebied. 



Artikel 2.87 Met het aanleggen of verlengen van een oppervlaktewaterlichaam wijzigt er iets in het bestaande watersysteem met 

het oog op waterberging, afvoer van water en doorstroomcapaciteit. Voor deze activiteit gelden in specifieke gevallen algemene 

regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen 

van algemene regels. 

Artikel 2.88 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.89 Het waterschap wil in een aantal specifiek benoemde situaties waarin algemene regels niet afdoende zijn, van 

tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een oppervlaktewaterlichaam kan worden 

aangelegd of verlengd. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen 

waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Verbreden 2.2.3 Artikel 2.90 Deze paragraaf gaat over het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam in het beheergebied. 

Artikel 2.91 en 2.92 Door een oppervlaktewaterlichaam te verbreden, wijzigt er iets in het bestaande watersysteem met het oog 

op waterberging, afvoer van water en doorstroomcapaciteit. Voor het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, gelden in 

specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 

gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.93 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.94 In een aantal specifiek benoemde situaties wil het waterschap beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke 

vergunningvoorschriften een oppervlaktewaterlichaam kan worden verbreed. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige 

belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Dempen 2.2.4  Artikel 2.95 Deze paragraaf gaat over het dempen in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.96 Voor een goede aan- en afvoer van water is het belangrijk dat de oppervlaktewaterlichamen van voldoende afmeting 

blijven. Het waterschap wil bij deze activiteit beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een 

oppervlaktewaterlichaam kan worden gedempt. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende te 

kunnen waarborgen. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig. 

Taludaanpassing

en 

2.2.5   Artikel 2.97 Deze paragraaf gaat over het veranderen van het talud in het beperkingengebied met betrekking tot een 

oppervlaktewaterlichaam. 



Artikel 2.98 Aanpassing van het talud in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kan invloed hebben op de waterberging 

en de stabiliteit van het talud. Het waterschap wil daarom in een aantal specifiek benoemde situaties van tevoren beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een talud kan worden aangepast. Dit is nodig om de relevante 

waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 

vergunningplichtig.   

Natuurvriendelijk

e oever 

2.2.6  Artikel 2.99 Deze paragraaf gaat over het aanleggen en behouden van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied met 

betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.100 en 2.101 Voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in 

deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.    

Artikel 2.102 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.103 In een aantal specifiek benoemde situaties wil het waterschap beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke 

vergunningvoorschriften een natuurvriendelijke oever kan worden aangelegd en behouden. Dit is nodig om de relevante 

waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 

vergunningplichtig.   

Houden van 

dieren 

2.2.7 Artikel 2.104 Deze paragraaf gaat over het houden van dieren in het beperkingengebied met betrekking tot een 

oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.105 Voor het houden van dieren in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen 

algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het 

stellen van algemene regels. 

Artikel 2.106 Dit artikel verplicht om vier weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.107 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
houden van dieren in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam als dit nodig is voor de taakuitoefening van het 
waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.108 In deze specifieke situatie wil het waterschap beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke 
vergunningvoorschriften dieren mogen worden gehouden. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen 
voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 



Gemotoriseerd 

varen 

2.2.8  Artikel 2.109 Deze paragraaf gaat over het varen met mechanisch aangedreven vaartuigen in een beperkingengebied met 

betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.110 Varen met een mechanisch aangedreven vaartuig kan schade door golfslag veroorzaken aan de oevers van het 

oppervlaktewaterlichaam. Het waterschap wil daarom in een aantal specifiek benoemde situaties van tevoren beoordelen onder 

welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften met een mechanisch aangedreven vaartuig gevaren kan worden. Dit 

is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in 

deze gevallen vergunningplichtig. 

Evenementen 2.2.9  Artikel 2.111 Deze paragraaf gaat over het houden van evenementen in het beperkingengebied met betrekking tot een 

oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.112 en 2.113 Het houden van een evenement in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kan schade 

toebrengen aan het waterstaatswerk en effect hebben op de aan- en afvoer van water. Daarom worden eisen gesteld aan de duur 

van het evenement, het type vervoer dat wordt gebruikt, en het type activiteiten en werken in relatie tot het tijdelijke karakter. 

Voor het houden van evenementen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene 

regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen 

van algemene regels. 

Artikel 2.114 en 2.115 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op 
het verwijderen van tijdelijke werken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, en aanvullend vanuit oogpunt 
van ecologie en veiligheid, als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de 
algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.116 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een kan worden gehouden in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen 

waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Peilwijzigen 2.2.10  Artikel 2.117 Deze paragraaf gaat over het wijzigen van het peil in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.118 Het peil wijzigen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kan negatieve gevolgen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Het kan leiden tot wateroverlast, watertekort of verdroging van omliggende gebieden. Het waterschap wil daarom 

altijd van tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften het peil in een 

oppervlaktewaterlichaam kan worden gewijzigd. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende te 

kunnen waarborgen. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig. 



Afrasteringen of 

erfafscheidingen 

2.2.11 Artikel 2.119 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen van een afrastering of erfafscheiding in 

een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.120 Een afrastering of erfafscheiding in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam kan het 

onderhoud aan een oppervlaktewaterlichaam hinderen, recreatief medegebruik hinderen en het oppervlaktewaterlichaam 

beschadigen. Daarom worden eisen gesteld aan de locatie, de hoogte van het werk en de wijze waarop de activiteit wordt 

uitgevoerd. In specifieke gevallen gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen 

voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.121 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
wijzigen of verwijderen van een afrastering of erfafscheiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als dit 
nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid 
van artikel 1.12. 

Artikel 2.122 Het waterschap wil in een aantal specifiek benoemde situaties waarin algemene regels niet afdoende zijn, van 

tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een afrastering of erfafscheiding kan 

worden aangebracht, behouden, gewijzigd of verwijderd. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die 

gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Beplanting 2.2.12  Artikel 2.123 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en verwijderen van beplanting, met uitzondering van gras, in een 

beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.124 en 2.125 Beplanting in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kan van invloed zijn op de doorstroming 

van de watergang en hinder veroorzaken bij onderhoud. Daarom worden eisen gesteld aan de locatie, de hoogte van de 

beplanting en de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanleggen, hebben en verwijderen van beplanting in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige 

belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.126 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te stellen als dit nodig is 
voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid van 
artikel 1.11. 

Artikel 2.127 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften beplanting worden aangelegd, behouden en verwijderd in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen 

voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 



Bruggen 2.2.13  Artikel 2.128 Deze paragraaf gaat over het aanleggen en hebben van een brug in het beperkingengebied met betrekking tot een 

oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.129 en 2.130 Als een brug geheel of gedeeltelijk in het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst, kan dit effect hebben 

op de wateraanvoer of -afvoer en op de bergende functie van het water. Het is van belang dat een brug het doelmatig onderhoud 

aan het oppervlaktewaterlichaam en de oevers niet belemmert. Wanneer kunstwerken te dicht bij elkaar liggen kan het doelmatig 

onderhoud met behulp van machines onmogelijk worden. Daarom worden eisen gesteld aan de plaatsing van de pijlers of 

landhoofden van de brug en de afstand ten opzichte van andere kunstwerken. Voor het aanleggen en hebben van een brug in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige 

belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.131 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een brug kan worden aangelegd en behouden in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen 

voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Dammen met 

duiker 

2.2.14  Artikel 2.132 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en verwijderen van dammen met duiker in het beperkingengebied 

met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.133, 2.134, 2.135 en 2.136 Als een duiker in het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst kan dit effect hebben op de 

doorstroming en de bergende functie van het water. Goed beheer van het waterpeil is zeer belangrijk. Bij verkeerd beheer kan 

schade optreden. Daarnaast is het van belang dat de duiker doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de oevers 

niet belemmert. Wanneer duikers te dicht bij elkaar liggen kan het doelmatig onderhoud met behulp van machines onmogelijk 

worden. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de afmetingen van de duiker en de wijze waarop de activiteit 

wordt uitgevoerd. Voor het aanleggen, hebben en verwijderen van dammen met duiker in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in 

deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.137 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.138 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te stellen als dit nodig is 
voor de taakuitoefening van het waterschap. Het maatwerkvoorschrift ziet op de inwendige doorsnede van de duiker in 
een oppervlaktewaterlichaam categorie B, gelet op de maatgevende afvoer van het betreffende 
oppervlaktewaterlichaam. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 139 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften dammen met duikers kunnen worden aangelegd, behouden en 



verwijderd in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in 

die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

 

Steigers, 

vlonders, 

overhangende  

bouwwerken 

2.2.15  Artikel 2.140 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en wijzigen van steigers, vlonders en overhangende bouwwerken 

in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.141, 2.142 en 2.143 Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken in oppervlaktewaterlichamen kunnen effect 

hebben op de doorstroomcapaciteit en onderhoudbaarheid (in verband met het profiel en de ophoping van vuil), de ecologische 

kwaliteit (vanwege het licht dat tot de bodem doordringt en de oevervegetatie) en de bevaarbaarheid (de vaarbreedte). Daarom 

worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de afmetingen en te gebruiken materiaal, de plaatsing van het werk en de wijze 

waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanleggen, hebben en wijzigen van steigers, vlonders en overhangende 

bouwwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante 

waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.144 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.145 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
aanleggen, hebben en wijzigen van steigers, vlonders en overhangende bouwwerken in een beperkingengebied met 
betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam, als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen 
gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.146 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften steigers, vlonders en overhangende bouwwerken kunnen 

worden aangelegd, behouden en gewijzigd in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante 

waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 

vergunningplichtig. 

Terrassen 2.2.16  Artikel 2.147 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen van terrassen in het beperkingengebied 

met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.148 en 2.149 Terrassen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kunnen hinder veroorzaken bij onderhoud 

en het oppervlaktewaterlichaam beschadigen. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de functie van het water 

en de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen van een terras in het 



beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige 

belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.150 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen van terrassen in een beperkingengebied met betrekking tot een 
oppervlaktewaterlichaam, als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de 
algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.151 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende. In deze gevallen wil het 
waterschap beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften de activiteit in het 
beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam kan worden uitgevoerd. Dit is nodig om de relevante 
waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 
vergunningplichtig. 

Wegmeubilair, 

schakelkasten, 

reclameborden 

2.2.17  Artikel 2.152 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen of hebben van wegmeubilair in het beperkingengebied met betrekking tot 

een oppervlaktewaterlichaam. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee typen wegmeubilair: groot wegmeubilair en klein 

wegmeubilair. 

Artikel 2.153 Wegmeubilair kan hinder veroorzaken bij onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast kan het 

oppervlaktewaterlichaam beschadigd worden. In een aantal specifiek benoemde situaties wil het waterschap daarom beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften wegmeubilair kan worden aangebracht of behouden in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen 

voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Uitstroomvoorzie

ningen 

2.2.18  Artikel 2.154 Deze paragraaf gaat over het aanbrengen, hebben en wijzigen van uitstroomvoorzieningen in het 

beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.155 en 2.156 Uitstroomvoorzieningen kunnen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam hinderen en het 

oppervlaktewaterlichaam beschadigen. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de functie van het water en de 

wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanbrengen, hebben en wijzigen van uitstroomvoorzieningen in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige 

belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.  

Artikel 2.157 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.158 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
wijzigen of verwijderen van uitstroomvoorzieningen in een beperkingengebied met betrekking tot een 



oppervlaktewaterlichaam, als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de 
algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12.  

Artikel 2.159 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap 
beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften uitstroomvoorzieningen kunnen worden 
aangelegd, behouden en gewijzigd in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante 
waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 
vergunningplichtig. 

Beschoeiing 2.2.19  Artikel 2.160 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben en wijzigen van een beschoeiing in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.161 en 2.162 Door de aanleg van beschoeiing worden het water en de oever minder breed. Hierdoor gaat capaciteit 

voor waterberging verloren. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de functie van het water en de wijze waarop 

de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanbrengen, hebben en wijzigen van de beschoeiing in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in 

deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 

Artikel 2.163 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.164 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
verwijderen van een beschoeiing in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam, als dit 
nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene maatwerkbevoegdheid 
van artikel 1.12.  

Artikel 2.165 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een beschoeiing kan worden aangelegd, behouden en 

gewijzigd in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die 

gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

 

oeverbeschermen

de damwand 

2.2.20  Artikel 2.166 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een oeverbeschermende damwand in 

het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.167, 2.168 en 2.169 Door de aanleg en het hebben van een oeverbeschermende damwand wordt het water en de oever 

minder breed. Hierdoor gaat capaciteit voor waterberging verloren. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan de locatie, de 

functie van het water en de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Voor het aanbrengen, hebben, wijzigen en verwijderen 



van een oeverbeschermende damwand in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in specifieke gevallen 

algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het 

stellen van algemene regels. 

Artikel 2.170 Dit artikel verplicht om twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en bescheiden, 

bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.171 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
wijzigen of verwijderen van een beschoeiing in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam, 
als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de algemene 
maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12.  

Artikel 2.172 Het waterschap wil in een aantal specifiek benoemde situaties waarin algemene regels niet afdoende zijn, van 

tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een oeverbeschermende damwand kan 

worden aangelegd, behouden, gewijzigd en verwijderd in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de 

relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen 

vergunningplichtig. 

 

Bouwwerken 2.2.21  Artikel 2.173 Deze paragraaf gaat over het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van bouwwerken in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.174 Bouwwerken kunnen het onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen of ondersteunende kunstwerken hinderen en de 

stabiliteit van het talud beïnvloeden. Het waterschap wil daarom altijd van tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en 

onder welke vergunningvoorschriften een bouwwerk kan worden aangelegd, behouden, gewijzigd en verwijderd in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende te kunnen 

waarborgen. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig. 

Kabels en 

leidingen 

2.2.22  Artikel 2.175 Deze paragraaf gaat over het aanleggen en hebben van kabels en leidingen in het beperkingengebied met 

betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.176 en 2.177 Kabels en leidingen kunnen hinder of gevaar veroorzaken of beschadigd worden bij onderhoud van het 

oppervlaktewaterlichaam. De werkzaamheden bij aanleg en verwijderen hebben daarnaast gevolgen voor de stabiliteit van het 

talud. Voor het aanleggen of hebben van kabels en leidingen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in 

specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 

gewaarborgd door het stellen van algemene regels.  



Artikel 2.178 Dit artikel verplicht om tenminste twee weken voor het begin van de activiteit aan het bestuur de gegevens en 

bescheiden, bedoeld in artikel 1.8, te verstrekken. 

Artikel 2.179 In een aantal specifiek benoemde situaties zijn algemene regels niet afdoende en wil het waterschap beoordelen 

onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften kabels en leidingen kunnen worden aangelegd en behouden in 

het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen 

voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Vaste stoffen en 

voorwerpen 

2.2.23 Artikel 2.180 Deze paragraaf gaat over het brengen en hebben van vaste stoffen en voorwerpen, niet zijnde vistuigen, vaartuigen 

en vlotten, in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.181 Het brengen en hebben van vaste stoffen en voorwerpen anders dan vistuigen, vaartuigen en vlotten, kunnen het 

onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam hinderen en de doorstroming van het water belemmeren. Daarom wil het 

waterschap in deze specifiek benoemde situaties altijd van tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke 

vergunningvoorschriften vaste stoffen en andere voorwerpen kunnen worden gebracht en behouden in het beperkingengebied 

oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende te kunnen waarborgen. Deze 

activiteit is daarom vergunningplichtig. 

Vistuigen 2.2.24 Artikel 2.182 Deze paragraaf gaat over het plaatsen en hebben van vistuigen in het beperkingengebied met betrekking tot een 
oppervlaktewaterlichaam.  

Artikel 2.183 Het plaatsen en hebben van een vistuig in een oppervlaktewaterlichaam kan hinder veroorzaken bij onderhoud en 

van invloed zijn op de doorstroomcapaciteit. Daarom wil het waterschap in deze situaties altijd van tevoren beoordelen onder 

welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een vistuig kan worden geplaatst en behouden in het 

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende te kunnen 

waarborgen. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig. 

Vaartuigen 2.2.25  Artikel 2.184 Deze paragraaf gaat over het aanleggen en hebben van een vaartuig of vlot in een beperkingengebied met 

betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.185 Het aanleggen of hebben van een vaartuig of vlot in een oppervlaktewaterlichaam kan het waterbeheer hinderen, 

van invloed zijn op de doorstroomcapaciteit en het oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerken beschadigen. 

Daarom worden eisen gesteld aan de locatie en de periode waarin de activiteit plaatsvindt. Daarbij is ook de vaarwater categorie 

van belang. Voor het aanleggen en hebben van een vaartuig of vlot in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, gelden in 

specifieke gevallen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 

gewaarborgd door het stellen van algemene regels. 



Artikel 2.186 Dit artikel geeft het waterschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het 
wijzigen of verwijderen van een vaartuig of vlotbeschoeiing in een beperkingengebied met betrekking tot een 
oppervlaktewaterlichaam, als dit nodig is voor de taakuitoefening van het waterschap. Dit heeft geen gevolgen voor de 
algemene maatwerkbevoegdheid van artikel 1.12. 

Artikel 2.187 Het waterschap wil in een aantal specifiek benoemde situaties waarin algemene regels niet afdoende zijn, van 

tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een vaartuig of vlot kan worden aangelegd 

en behouden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in 

die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 

Vis uitzetten en 

onttrekken 

2.2.26  Artikel 2.188 Deze paragraaf gaat over het uitzetten van en onttrekken van vis aan een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.189 en 2.190 Het uitzetten en onttrekken van vis heeft effect op de ecologische kwaliteit van een 
oppervlaktewaterlichaam.  

Het waterschap heeft voor specifieke gevallen algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.  In de overige gevallen van het uitzetten en onttrekken van vis geldt alleen de 
zorgplicht (artikel 2.82). 

 Afvoeren van 

water naar / 

lozen in 

2.2.27 Artikel 2.191 Deze paragraaf gaat over het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam.  

Artikel 2.192 Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam heeft effect op de bergingscapaciteit maar kan ook de 

doorstroming beïnvloeden. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder 

welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften. In de overige gevallen van het 

onttrekken van water geldt alleen de zorgplicht (art. 2.82). 

 Onttrekken water 

aan 

2.2.28  Artikel 2.193 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.   

Artikel 2.194 en 2.195 Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam heeft effect op de doorstroming en ecologie 

van het oppervlaktewater. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding (bijvoorbeeld droogvallen) te voorkomen, gelden in 

specifieke gevalleen algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 

gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.  

Artikel 2.196 Bij onttrekking van water aan een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie zijn algemene regels niet 

afdoende en wil het waterschap beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften water kan worden 

onttrokken. Dit is nodig om de relevante waterhuishoudkundige belangen in die gevallen voldoende te kunnen waarborgen. De 

activiteit is in deze gevallen vergunningplichtig. 



BG Algemeen 2.3.1 Artikel 2.197 Dit artikel geeft aan met welke doelen de regels in deze afdeling zijn gesteld. Deze zijn een uitwerking van de 
artikel 1.3 benoemde algemene doelen van de waterschapsverordening ten aanzien van een bergingsgebied. 

Artikel 2.198 Elke paragraaf, afdeling of hoofdstuk van deze verordening begint met een artikel dat het 
toepassingsbereik bevat. Dat artikel geeft aan over welke activiteiten de paragraaf gaat met bijbehorend 
werkingsgebied. Het toepassingsbereik van de paragraaf is veelal ruim. Door het artikel over het toepassingsbereik 
het ruimste werkingsgebied te geven, is voor alle activiteiten in dat gebied in ieder geval de specifieke zorgplicht 
van de afdeling of paragraaf van toepassing. De specifieke zorgplicht fungeert daarmee als vangnet voor activiteiten 
die niet aan andere inhoudelijke algemene regels of een vergunningplicht zijn gebonden. Zo heeft het waterschap 
altijd een grond om een initiatiefnemer aan te spreken als diegene een activiteit verricht die potentiële schade voor 
een waterstaatswerk kan opleveren.  Dit artikel bepaalt dat deze afdeling van toepassing is op het verrichten van 
activiteiten met gevolgen voor het bergingsgebied. Oppervlaktewaterlichamen die in de bergingsgebieden liggen 
maken geen deel uit van het werkingsgebied bergingsgebied.  

Artikel 2.199 De voor het grondwater uitgewerkte specifieke zorgplicht van dit artikel geldt in aanvulling op de 
specifieke zorgplicht van artikel 1.11 naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling. Activiteiten in 
bergingsgebieden kunnen leiden tot afname van de waterbergingscapaciteit van het bergingsgebied en kunnen de 
chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem negatief beïnvloeden. Degene die de activiteit verricht, 
heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel 
mogelijk te beperken.   

Artikel 2.200 Een ontwikkelingsgebied is een gebied waarbinnen nog geen geometrische begrenzing van de waterstaatswerken is 
vastgesteld. Om deze reden moet iedereen die in een ontwikkelingsgebied een activiteit gaat verrichten informatie bij het bestuur 
aanleveren over deze activiteit. Naar aanleiding van de ontvangen informatie wordt bekeken of de activiteit kan interfereren met 
een nieuw of binnenkort te realiseren waterstaatswerk. Als dat het geval is, zal alsnog een melding moeten worden gedaan of 
een vergunning moeten worden aangevraagd in overeenstemming met dit hoofdstuk. 

Ophogen en 

aanleggen van 

bouwwerken 

2.3.2  Artikel 2.201 Deze paragraaf gaat over het ophogen en het aanleggen van bouwwerken in een bergingsgebied. 

Artikel 2.202 Bouwwerken kunnen leiden tot afname van de waterbergingscapaciteit van het bergingsgebied. Het waterschap wil 
daarom altijd van tevoren beoordelen onder welke voorwaarden en onder welke vergunningvoorschriften een bouwwerk kan 
worden aangelegd, behouden, gewijzigd en verwijderd in het beperkingengebied bergingsgebied. Dit is nodig om de relevante 
waterhuishoudkundige belangen voldoende te kunnen waarborgen. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig. 

GR
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Algemeen 3.1.1 Artikel 3.1 Dit artikel geeft aan met welke doelen de regels in deze afdeling zijn gesteld. Deze zijn een uitwerking van de artikel 
1.3 benoemde algemene doelen van de waterschapsverordening ten aanzien van grondwater. 

Artikel 3.2 Elke paragraaf, afdeling of hoofdstuk van deze verordening begint met een artikel dat het 
toepassingsbereik bevat. Dat artikel geeft aan over welke activiteiten de paragraaf gaat met bijbehorend 
werkingsgebied. Het toepassingsbereik van de paragraaf is veelal ruim. Door het artikel over het toepassingsbereik 
het ruimste werkingsgebied te geven, is voor alle activiteiten in dat gebied in ieder geval de specifieke zorgplicht 



van de afdeling of paragraaf van toepassing. De specifieke zorgplicht fungeert daarmee als vangnet voor activiteiten 
die niet aan andere inhoudelijke algemene regels of een vergunningplicht zijn gebonden. Zo heeft het waterschap 
altijd een grond om een initiatiefnemer aan te spreken als diegene een activiteit verricht die potentiële schade voor 
een waterstaatswerk kan opleveren.  Dit artikel bepaalt dat deze afdeling van toepassing is op het verrichten van 
activiteiten met gevolgen voor het grondwater.  

Artikel 3.3 De voor het grondwater uitgewerkte specifieke zorgplicht van dit artikel geldt in aanvulling op de specifieke 
zorgplicht van artikel 1.11 naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling. 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.   

Artikel 3.4 Een ontwikkelingsgebied is een gebied waarbinnen nog geen geometrische begrenzing van de 
waterstaatswerken is vastgesteld. Om deze reden moet iedereen die in een ontwikkelingsgebied een activiteit gaat 
verrichten informatie bij het bestuur aanleveren over deze activiteit. Naar aanleiding van de ontvangen informatie 
wordt bekeken of de activiteit kan interfereren met een nieuw of binnenkort te realiseren waterstaatswerk. Als dat 
het geval is, zal alsnog een melding moeten worden gedaan of een vergunning moeten worden aangevraagd in 
overeenstemming met dit hoofdstuk. 

Artikel 3.5 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 3.1 van de bruidsschat. 

Artikel 3.6 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 3.2 van de bruidsschat. 

Artikel 3.7 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 3.3 van de bruidsschat. 

Artikel 3.8 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 3.4 van de bruidsschat. 

Artikel 3.9 Deze ruimte is gereserveerd voor artikel 3.5 van de bruidsschat. 

  



 Bouwput-, 

sleufbemalin

g,  

proefbronne

ring en 

grondsaneri

ng 

3.1.2 Artikel 3.10 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, 
proefbronnering of grondsanering. 

Artikel 3.11, 3.12, 3.13 en 3.14 Het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, 
proefbronnering of grondsanering heeft invloed op de freatische grondwaterstandstabiliteit en kan leiden uitwisseling 
van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten.  Het waterschap heeft voor specifieke gevallen – de minder 
risicovolle onttrekkingen - algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante 
waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

De in artikel 3.11 genoemde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden. 

Maximale verlaging grondwaterstand/stijghoogte: De freatische grondwaterstand of de stijghoogte mag in het eerste 
watervoerende pakket niet meer worden verlaagd dan noodzakelijk. Dit betekent in ieder geval dat er niet meer mag 
worden verlaagd dan maximaal 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. 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.  

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 
voorschriften van deze algemene regel. 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 kan dit uitgangspunt in gevaar brengen. Indien de onttrekking 
een te grote inpact heeft op de zoetwaterreserve, is het mogelijk om retourbemaling via een maatwerkvoorschrift af te 
dwingen. Hierbij wordt het grondwater teruggebracht in de zoetwaterreserve.  

Plaatsen watermeter en noteren beginstand watermeter: Om vast te kunnen stellen hoeveel grondwater wordt 
onttrokken (bijvoorbeeld omdat bij maatwerkvoorschrift een monitoringsverplichting is opgelegd) dient een 
watermeter geplaatst te worden waarvan voor aanvang van de onttrekking de meterstand genoteerd wordt. Ook dient 
de aanvangsdatum van de onttrekking genoteerd te worden. Bij vervanging van de watermeter dient de 
vervangingsdatum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter 
genoteerd te worden.  

Monitoringsverplichting: 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. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn de 
aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van 
een bodemenergiesysteem.  

In het maatwerkvoorschrift waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke 
informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de nulsituatie en het opstellen van een 
bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere 
informatie kan dus worden gevraagd.  

Door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem (SIKB) in Gouda is in samenwerking met alle 
belanghebbende partijen betrokken bij tijdelijke bronneringen en met de overheid de Beoordelingsrichtlijn Tijdelijke 
bemalingen BRL SIKB 12000 alsook een aantal daaraan gekoppelde protocollen opgesteld.  Indien volgens deze 
beoordelingsrichtlijn wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de voorschriften van deze algemene regel.   

Artikel 3.15 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.  

Artikel 3.16 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig 
groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of vervangend artikel uit par. 3.1.1) 
bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: 
onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 35 m3 per uur. Daarnaast mag de totale hoeveelheid onttrokken 



grondwater niet meer bedragen dan 12.000 m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is 
afkomstig uit de provinciale omgevingsverordeningen.   

Bij deze onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan beide criteria wordt voldaan hoeft de 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Wel moet aan 
de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan. Overigens kan het bestuur bij bijzondere omstandigheden 
zoals (dreigende) waterschaarste op grond van artikel 1.14 de onttrekking van grondwater verbieden. 

Artikel 3.17 In artikel 3.1 van de Bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden.  

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 de artikelen van de bruidsschat met betrekking tot de kwaliteitslozingen. 

Artikel 3.18 Onttrekkingen voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering boven de 
genoemde drempelhoeveelheden dan wel gedurende een langere periode dan zes maanden kunnen een groot effect 
hebben op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goed kwaliteit en op de grondwaterstand. Daarom 
wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de 
activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

noodvoorzie

ning 

3.1.3  Artikel 3.19 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater voor een noodvoorziening. 

Artikel 3.20, 3.21 en 3.22 Het onttrekken van grondwater voor een noodvoorziening kan leiden tot uitwisseling van 
grondwater uit de diverse watervoerende pakketten.  Omdat het minder risicovolle onttrekkingen betreft heeft het 
waterschap algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante 
waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

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 
voorschriften van deze algemene regel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.  

Artikel 3.23 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.  



Artikel 3.24 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig 
groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of vervangend artikel uit par. 3.1.1) 
bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Wel moet aan de voorwaarden uit deze 
algemene regel worden voldaan. 

Artikel 3.25 In artikel 3.1 van de Bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden.  

Sanering 

grwverontre

iniging 

3.1.4   

Artikel 3.26 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater voor sanering van een 
grondwaterverontreiniging. 

Artikel 3.27, 3.28, 3.29 en 3.30 Het onttrekken van grondwater voor sanering van een grondwaterverontreiniging 
heeft invloed op de freatische grondwaterstandstabiliteit en kan leiden uitwisseling van grondwater uit de diverse 
watervoerende pakketten.  Het waterschap heeft voor specifieke gevallen – de minder risicovolle onttrekkingen - 
algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige 
belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling 
op de zorgplicht.   

De in artikel 3.27 genoemde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden. 

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 
voorschriften van deze algemene regel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.  

Plaatsen watermeter en noteren beginstand watermeter: Om vast te kunnen stellen hoeveel grondwater wordt 
onttrokken (bijvoorbeeld omdat bij maatwerkvoorschrift een monitoringsverplichting is opgelegd) dient een 
watermeter geplaatst te worden waarvan voor aanvang van de onttrekking de meterstand genoteerd wordt. Ook dient 
de aanvangsdatum van de onttrekking genoteerd te worden. Bij vervanging van de watermeter dient de 
vervangingsdatum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter 
genoteerd te worden.  

Monitoringsverplichting: 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. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn de 
aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van 
een bodemenergiesysteem.  

In het maatwerkvoorschrift waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke 
informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de nulsituatie en het opstellen van een 
bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere 
informatie kan dus worden gevraagd.  

Artikel 3.31 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. Overigens kan het bestuur bij 
bijzondere omstandigheden zoals (dreigende) waterschaarste op grond van artikel 1.14 de onttrekking van grondwater 
verbieden. 

Artikel 3.32 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig 
groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of vervangend artikel uit par. 3.1.1) 
bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: 
onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 35 m3 per uur. Daarnaast mag de totale hoeveelheid onttrokken 
grondwater niet meer bedragen dan 12.000 m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is 
afkomstig uit de provinciale omgevingsverordeningen.   

Bij deze onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan beide criteria wordt voldaan hoeft de 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Wel moet aan 
de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan. 

Artikel 3.32 In artikel 3.1 van de Bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden. Daarvoor geldt op basis van 

deze bepaling een vrijstelling. 

Artikel 3.33 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 de artikelen van de bruidsschat mbt de kwaliteitslozingen. 

Artikel 3.34 Onttrekkingen voor sanering grondwaterverontreiniging boven de genoemde drempelhoeveelheden dan wel gedurende 

een langere periode dan 5 jaar kunnen een groot effect hebben op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goed 

kwaliteit en op de grondwaterstand. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen 

onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   



Menselijke 

consumptie 

3.1.5  Artikel 3.35 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie. 

Artikel 3.36, 3.37, 3.38, 3.39 en 3.40 Het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie kan leiden 
uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten.  Het waterschap heeft voor specifieke gevallen – 
de minder risicovolle onttrekkingen - algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen 
van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.  De onttrekker van grondwater heeft een eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit van het door hem onttrokken water. Hiertoe kan hij, indien nodig, 
beschermende maatregelen nemen op eigen terrein en afspraken maken met relevante partijen in het intrekgebied. 

De in artikel 3.36 genoemde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden. 

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 
voorschriften van deze algemene regel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.  

Plaatsen watermeter en noteren beginstand watermeter: Om vast te kunnen stellen hoeveel grondwater wordt 
onttrokken (bijvoorbeeld omdat bij maatwerkvoorschrift een monitoringsverplichting is opgelegd) dient een 
watermeter geplaatst te worden waarvan voor aanvang van de onttrekking de meterstand genoteerd wordt. Ook dient 
de aanvangsdatum van de onttrekking genoteerd te worden. Bij vervanging van de watermeter dient de 
vervangingsdatum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter 
genoteerd te worden.  

Monitoringsverplichting: Monitoring van de kwaliteit van het onttrokken (ruw)water is in het Utrechts gebied verplicht 
voor alle onttrekkingen voor menselijke consumptie die onder de KRW-verplichting vallen. Dit zijn de onttrekkingen die 
groter zijn dan de in artikel 7 van de KRW opgenomen grens van 10 m³ per dag of ten behoeve van meer dan 50 
personen. Hiervoor geldt een monitoringsplicht ten aanzien van de kwaliteit van het onttrokken (ruw)water conform 
het Drinkwaterbesluit voor elke 6 jaar (2018, 2024, 2030 etc). De resultaten van de meting moeten binnen de in sub h 
genoemde termijnen gerapporteerd worden aan het bestuur.  In het Gelders gebied geldt de monitoringsverplichting 
voor alle onttrekkingen voor menselijke consumptie vanaf 12.000 m³ per jaar. 

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. Overigens kan het bestuur bij 
bijzondere omstandigheden zoals (dreigende) waterschaarste op grond van artikel 1.14 de onttrekking van grondwater 
verbieden. 



Artikel 3.41 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel uit paragraaf 3.1.1) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte 
onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of 
vervangend artikel uit par. 3.1.1) bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. 
Beperkte onttrekkingen zijn: onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 35 m3 per uur. Daarnaast mag de totale 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet meer bedragen dan 12.000 m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van 
de onttrekking is afkomstig uit de provinciale omgevingsverordeningen.   

Bij deze onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan beide criteria wordt voldaan hoeft de 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Wel moet aan 
de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan. 

Artikel 3.42 In artikel 3.1 van de bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden.  

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 de artikelen van de bruidsschat over de kwaliteitslozingen. 

Artikel 3.43 Onttrekkingen voor menselijke consumptie boven de genoemde drempelhoeveelheden op een bepaalde locatie kunnen 

een groot effect hebben op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goed kwaliteit en op de grondwaterstand. 

Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit 

gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

Beregening, 

bevloeiing, 

veedrenking 

3.1.6  Artikel 3.44 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing. 

Artikel 3.45, 3.46 en 3.47 Het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing heeft invloed op de 
grondwaterstand en kan leiden uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten.  Het waterschap 
heeft voor specifieke gevallen – de minder risicovolle onttrekkingen - algemene regels opgesteld om deze invloed 
zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden 
gewaarborgd door het stellen van algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   

De in artikel 3.45 genoemde hoeveelheid is een maximale hoeveelheid. 

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 
voorschriften van deze algemene regel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.  

Artikel 3.48 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. Overigens kan het bestuur bij 
bijzondere omstandigheden zoals (dreigende) waterschaarste op grond van artikel 1.14 de onttrekking van grondwater 
verbieden. 

Artikel 3.49 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel uit par. 3.1.1) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen 
onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of vervangend artikel uit 
par. 3.1.1) bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: 
onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 35 m3 per uur. Daarnaast mag de totale hoeveelheid onttrokken 
grondwater niet meer bedragen dan 12.000 m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is 
afkomstig uit de provinciale omgevingsverordeningen.   

Bij deze onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan beide criteria wordt voldaan hoeft de 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Wel moet aan 
de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan. 

Artikel 3.50 In artikel 3.1 van de bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden.  

Artikel 3.51 Onttrekkingen voor beregening en bevloeiing boven de genoemde drempelhoeveelheden op een bepaalde locatie 

kunnen een groot effect hebben op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goed kwaliteit en op de 

grondwaterstand. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke 

voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.   

Overige 

doeleinden 

3.1.7 Artikel 3.52 Deze paragraaf gaat over het onttrekken van grondwater, anders dan voor het permanent drooghouden 
van ondergrondse bouwwerken, sleufbemaling, proefbronnering, grondsanering, noodvoorziening, sanering 
grondwaterverontreiniging, beregening, bevloeiing en menselijke consumptie. 

Artikel 3.53, 3.54, 3.55 en 3.560 Het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden kan leiden tot uitwisseling 
van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten.  Het waterschap heeft voor specifieke gevallen – de minder 
risicovolle onttrekkingen - algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante 
waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
algemene regels in aanvulling op de zorgplicht.   



De in artikel 3.53 genoemde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden.  

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 
voorschriften van deze algemene regel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.  

Plaatsen watermeter en noteren beginstand watermeter: Om vast te kunnen stellen hoeveel grondwater wordt 
onttrokken (bijvoorbeeld omdat bij maatwerkvoorschrift een monitoringsverplichting is opgelegd) dient een 
watermeter geplaatst te worden waarvan voor aanvang van de onttrekking de meterstand genoteerd wordt. Ook dient 
de aanvangsdatum van de onttrekking genoteerd te worden. Bij vervanging van de watermeter dient de 
vervangingsdatum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter 
genoteerd te worden.  

Monitoringsverplichting: 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. Enkele voorbeelden waarin monitoring gewenst kan zijn, zijn de 
aanwezigheid van zettinggevoelige objecten, de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van 
een bodemenergiesysteem.  

In het maatwerkvoorschrift waarmee de monitoringsverplichting wordt opgelegd, kan het bestuur bepalen welke 
informatie moet worden overhandigd. Denk hierbij aan het vastleggen van de nulsituatie en het opstellen van een 
bemalingsadvies met een isohypsenkaart van de omgeving. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming, ook andere 
informatie kan dus worden gevraagd.  

Artikel 3.57 Vrijsteling meetverplichting. Aan de meetverplichting op grond van artikel 3.5 Bruidsschat (of vervangend 
artikel in par. 3.1.1) zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen 
onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 3.5 van de Bruidsschat (of vervangend artikel uit 
par. 3.1.1) bepaald dat de meetverplichting voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: 
onttrekkingen met een klein debiet, kleiner dan 35 m3 per uur. Daarnaast mag de totale hoeveelheid onttrokken 
grondwater niet meer bedragen dan 12.000 m3. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is 
afkomstig uit de provinciale omgevingsverordeningen.   

Bij deze onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan beide criteria wordt voldaan hoeft de 
hoeveelheid onttrokken grondwater niet te worden gemeten en hoeft geen rapportage plaats te vinden. Wel moet aan 
de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan. 



Artikel 3.58 In artikel 3.1 van de Bruidsschat (of vervangend artikel in par. 3.1.1) is bepaald dat degene die grondwater onttrekt 

en eventueel infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking (en infiltratie) moet melden.  

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 de artikelen van de bruidsschat mbt de kwaliteitslozingen 

Artikel 3.59 Onttrekkingen voor overige doeleinden boven de genoemde drempelhoeveelheden dan wel met een permanent 

karakter kunnen een groot effect hebben op de beschikbaarheid van voldoende grondwater van een goed kwaliteit en op de 

grondwaterstand. Daarom wil het waterschap in een aantal specifiek benoemde situaties elk geval beoordelen onder welke 

voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.  

   

Lozin

gen 

 4.1 Deze ruimte is gereserveerd voor de lozingsactiviteiten uit de bruidsschat. 
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5.1 Artikel 5.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen  

In dit artikel is het overgangsrecht opgenomen voor vergunningen, verleend op basis van de voorgaande waterschapsverordening.  
  
Eerste lid  
  
Als de handelingen zowel op basis van de voorgaande waterschapsverordening als deze vergunningplichtig zijn, en er is een 
vergunning verleend op basis van de voorgaande waterschapsverordening, dan wordt deze vergunning geacht te zijn verleend op 
basis van deze waterschapsverordening.  
Voor oudere vergunningen en ontheffingen, die zijn verleend op basis van de keur (of eerdere keuren van vóór de laatst 
geldende keur) gold het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet. Artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet 
bepaalt dat een vergunning voor een activiteit waarop een verbodsbepaling van toepassing is als bedoeld (onder andere) 
de waterschapsverordening die tegelijk met inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege is ontstaan en die 
onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning voor die activiteit. Kort gezegd: reeds verleende vergunningen worden 
gelijkgesteld met een vergunning op grond van die “waterschapsverordening van rechtswege”. Dit geldt ook voor fictieve 
vergunningen die op grond van het overgangsrecht van de laatste keur (of voorafgaande keuren) zijn ontstaan.  
  
Tweede lid  
  
Het tweede lid bevat een regeling voor activiteiten die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer vergunningplichtig zijn. 
De voorschriften van dergelijke vergunningen blijven als maatwerkvoorschrift bestaan, mits het voorschrift past binnen de 
bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen op grond van deze verordening.  
  
Derde lid  
  



In het derde lid is een voorziening getroffen voor lopende aanvragen om een omgevingsvergunning. De aanvraag wordt 
afgehandeld onder het oude recht, mits de activiteit ook in de nieuwe waterschapsverordening vergunningplichtig is. Dit zorgt 
ervoor dat het er gedurende het vergunningentraject geen omschakeling naar het nieuwe beleid hoeft plaats te vinden. Zodra de 
vergunning onherroepelijk wordt, wordt de vergunning gelijkgesteld met een vergunning op grond van de nieuwe verordening. 
Deze werkwijze sluit aan bij het overgangsrecht dat in afdeling 4.1 van de Invoeringswet Omgevingswet is opgenomen. Het 
overgangsrecht voor lopende aanvragen voor activiteiten die niet meer vergunningplichtig zijn, is opgenomen in artikel 5.2. 
 
Vierde lid 

In het vierde lid is een voorziening getroffen voor activiteiten die onder het oude recht rechtmatig zijn verricht, maar die na 
inwerkingtreding van deze verordening vergunningplichtig zijn. In dit geval geldt voor deze activiteiten een omgevingsvergunning 
van rechtswege. Dit is slechts van toepassing als de activiteit na inwerkingtreding van deze verordening naar aard en omvang niet 
verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding. 
 
Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften  
  
Dit artikel bevat het overgangsrecht voor meldingen en maatwerkvoorschriften. Het overgangsrecht voor meldingen en 
maatwerkvoorschriften sluit aan op de regeling in de artikelen 8.1.1 en 8.1.5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Anders dan 
in dat besluit, is er echter geen overgangsrecht opgenomen voor aanvragen om een maatwerkvoorschrift die voor inwerkingtreding 
van deze verordening zijn ingediend. De reden daarvan is dat aanvragen om maatwerkvoorschriften weinig voorkomen. Een 
eventuele aanvraag om een maatwerkvoorschrift die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, zal daarom opnieuw 
moeten worden ingediend (voor zover er nog steeds maatwerk nodig is natuurlijk).  
  
Eerste lid  
  
Het eerste lid bevat de gelijkschakeling van meldingen die onder het oude recht zijn gedaan met meldingen op grond van de 
nieuwe waterschapsverordening.   
  
Tweede lid  
  
Het tweede lid zorgt ervoor dat de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voor inwerkingtreding van deze verordening is 
ingediend voor een activiteit die op grond van deze verordening niet meer vergunningplichtig is maar wel meldingsplichtig, wordt 
gelijkgesteld met een melding op grond van deze verordening.   
  
Derde lid  
  
In het derde lid is de gelijkschakeling van maatwerkvoorschriften op grond van de oude waterschapsverordening met 
maatwerkvoorschriften op grond van de nieuwe waterschapsverordening geregeld.  
  
Artikel 5.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten  
  



Dit artikel bevat het overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures. Dit overgangsrecht sluit aan bij het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 4.23 van de Invoeringswet Omgevingswet. De hoofdlijn is dat overtredingen van de oude regels worden 
afgehandeld op basis van die oude regels. Mocht zich een situatie voordoen waarbij een overtreding is begaan van de oude regels, 
terwijl die handeling onder de nieuwe regels geen overtreding meer oplevert, dan zal het waterschap het handhavingsbesluit 
intrekken.  
 
 

 Slotbepaling

en 

5.2 Geen toelichting 

 


