
5 De beleidsregels 

 

5.1 Werkzaamheden in oppervlaktewaterlichamen 

 

Wijziging beleidsregel:  

 

 

 

Zaaknr. Datum 

vastgesteld: 

omschrijving wijziging: 

   

   

   

 

Kader 

Keur 

Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en 3:  

1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of 

bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige 

functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden 

of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren. 

2. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen, te vervangen of 

te verwijderen. 

3. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen 

(met inbegrip van de daarin gelegen en daartoe ten dienste staande kunstwerken) aan te leggen of te 

graven met als bedoeling deze te verbinden met bestaande  staatswerken. 

 

Verklaring van een aantal begrippen 

Onder werkzaamheden worden in dit geval activiteiten verstaan waardoor waterstaatswerken en/of 

beschermingszones veranderd worden. Ook activiteiten die geen verandering beogen, maar waardoor er toch 

veranderingen in de waterstaatswerken of hun beschermingszones optreedt, vallen onder dit begrip. 

 

Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel? 

Deze beleidsregel geldt voor alle oppervlaktewaterlichamen binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland 

die in de legger zijn vastgelegd. 

 

Raakvlakken met ander beleid 

Deze beleidsregel heeft raakvlakken met alle overige beleidsregels met betrekking tot werkzaamheden die op de 

één of andere manier van invloed (kunnen) zijn op de staat van de waterstaatswerken.  

Daarnaast gelden er algemene regels voor werkzaamheden die regelmatig worden uitgevoerd en die weinig invloed 

hebben op de waterhuishouding (zie bijlage 1). 

 

Doel van het beleid 

Beschermen van de functie van oppervlaktewaterlichamen 

Het doel van deze beleidsregel is de functie van oppervlaktewaterlichamen te beschermen. Het gaat er daarbij om 

dat de water aan- en afvoer, de waterberging en het profiel van het oppervlaktewaterlichamen minstens hetzelfde 

blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig onderhoud en inspecties van 

oppervlaktewaterlichamen uit te kunnen voeren.  

 

Toelichting op de beleidsregel 

Beschermen van het watersysteem 

Grond is kostbaar. Daarom is er een toenemende behoefte deze maximaal te benutten. Dat gaat vaak ten koste van 

de ruimte die beschikbaar moet zijn voor oppervlaktewaterlichamen. Door demping of versmalling van 

oppervlaktewaterlichamen neemt deze ruimte af. In principe hebben alle wijzigingen van het profiel van een 

oppervlaktewaterlichaam invloed op de berging en op de aan- en afvoer van water in een gebied. Dit geldt ook voor 

oppervlaktewaterlichamen die onder normale omstandigheden droogvallen.  

Ook werkzaamheden die niet direct het profiel van het oppervlaktewaterlichaam veranderen, kunnen toch van 

invloed zijn op het profiel. Bijvoorbeeld omdat taluds onstabiel worden en inzakken. 



Aan dergelijke werkzaamheden kan worden meegewerkt als het watersysteem als geheel niet verandert. Dit 

betekent dus dat in principe aan- en afvoer- en bergingscapaciteit minstens gelijk moet blijven.  

Als de berging als gevolg van de werkzaamheden minder wordt, moet hiervoor worden gecompenseerd. Dat 

betekent dat binnen hetzelfde peilgebied, zo dicht mogelijk bij de ingreep, eenzelfde hoeveelheid waterberging 

gegraven moet worden.  

Onder waterberging wordt verstaan de hoeveelheid water (in m3) die in het oppervlaktewaterlichaam verzameld 

kan worden boven het zomer(boezem) peil. 

 

Het waterschap wil zoveel mogelijk A-wateren in eigendom hebben. Dit om de beheerstaken zo goed mogelijk uit te 

voeren. In slecht onderhouden oppervlaktewaterlichamen is een goede aan- en afvoer van water niet gegarandeerd. 

Het waterschap moedigt het graven van waterbergende oevers aan. Waterbergende oevers hebben namelijk twee 

voordelen: 

- voor verbreding van het oppervlaktewaterlichaam hoeft niet zo diep ontgraven te worden. Er hoeft dus 

minder grond afgevoerd te worden; 

- bij dempen van oppervlaktewaterlichamen gaat natuur verloren. De aanleg van natuurvriendelijke oevers 

compenseert dit verlies. 

 

Toetsingscriteria 

1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst. 

 

Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria. 

 

2. De aanvrager moet bij de aanvraag om watervergunning aangeven op welke manier en op welke plek de 

vermindering van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam vóóraf zal worden 

gecompenseerd. 

 

3. Compensatie kan gemaakt worden door: 

- het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam; 

- het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam. 

 

4. De compensatie moet vooraf en bij voorkeur gebeuren in een B-water.  

 

5. Alleen als er een C-water wordt gedempt, mag er worden gecompenseerd door het verbreden van een C-

water of B-min-water. Hiervoor geldt een algemene regel (zie bijlage 1, WT 8 en WT 9). 

 

6. Bij het vergraven van bestaand oppervlaktewaterlichaam moet de verbreding tenminste 50 cm bedragen. 

 

7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag 

de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam (van insteek tot insteek) na de verbreding niet breder 

worden dan 8 meter. 

 

8. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de compensatie. De compensatie moet in eerste instantie 

gebeuren op het eigendom van de aanvrager.  

 

9. Het is niet toegestaan vernauwingen in het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te maken. Dit geldt 

tijdens de werkzaamheden en ook daarna. Als compensatie in een A-water kan worden vergund, moet de 

overgang tussen het bestaande talud en het aangepaste talud waar de compensatie is uitgevoerd, in 

horizontaal opzicht zodanig glooiend worden aangelegd, dat ter plaatse geen extra opstuwing kan ontstaan. 

 

 

 

 


