
WT 19. Afkoppelen van bestaand verhard oppervlak 

Wijziging algemene regel: 
Zaaknr. Datum 

vastgesteld: 
omschrijving wijziging: 

Artikel 1. Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.5 van de keur, voor het brengen van water in of 
te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, voor zover: 

1. het een gemeentelijk plan betreft voor het afkoppelen van schoon hemelwater van de riolering, en; 
2. er geen nieuwe verharding in het afkoppelplan is opgenomen, en; 
3. de totale hoeveelheid verhard oppervlak minder dan 50% bedraagt ten opzichte van het huidige 

rioolbemalingsgebied, en; 
4. de totale hoeveelheid af te koppelen verharding meer dan 500 m² bedraagt, en; 
5. de nieuwe lozingspunten zich bevinden binnen het peilgebied waar de huidige riooloverstorten zich 

bevinden, en; 
6. de nieuwe lozingspunten worden aangebracht in A- wateren   

Artikel 2. Voorwaarden  

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel: 
1. kan aantonen middels hydrologische berekeningen dat de aanwezige kunstwerken in de 

oppervlaktewaterlichamen voldoende doorstroomcapaciteit herbergen;  
2. brengt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam een uitstroomvoorziening aan;  
3. hanteert principetekening 8: uitstroomvoorziening type A of principetekening 9: uitstroomvoorziening 

type B als uitgangspunt voor de uitvoering;  
4. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de voorziening, die nadelige gevolgen kunnen hebben 

voor de waterdoorvoer.  

Artikel 3. Melding 

1. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste 
twee weken voor aanvang van de activiteiten aan het waterschap. 

2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan via het Omgevingsloket Online of met behulp van het 
daarvoor aangeboden meldingsformulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld: 
a. naam, adres en telefoonnummer van meldingsplichtige, aannemer en/of uitvoerder;  
b. het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden; 
c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie 

bestaande en nieuwe rioollozingspunten, af te koppelen verharding, hoeveelheid m² verharding, 
hydrologische berekeningen van de kunstwerken in de wateren, afmetingen en constructie van 
het lozingspunt, legenda en noordpijl.  

3. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt de aanvang 
van de activiteiten 2 werkdagen van te voren bij de toezichthouder (startmelding).   

4. De uitvoering van de toegestane werken start binnen een jaar na dagtekening van de 
instemmingsbrief van het waterschap. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming. 

Artikel 4. Overgangsrecht 

1. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor, op grond van 
deze algemene regel, meldingsplichtige activiteiten wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in 
deze algemene regel. 

2. Indien voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor 
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens de Keur Waterschap 



Rivierenland 2009 in werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met 
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur. 

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

Toelichting 

Kader 
Op grond van artikel 3.5, is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water te brengen in of te 
onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. Op grond van artikel 3.10 van de keur kan het bestuur algemene 
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik 
gemaakt. Indien de activiteiten niet voldoen aan de algemene regel, dan geldt de vergunningplicht waarbij de 
activiteiten worden getoetst aan de beleidsregels. 

Begripsbepaling 
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene 
regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder: 

Hydrologische berekeningen: Door het afkoppelen van verharding kan het afvoerpatroon van een 
oppervlaktewaterlichaam toenemen waardoor de opstuwing in 
aanwezige dammen met duikers kan toenemen. Uit de berekeningen 
zal moeten blijken dat de opstuwing in de duikers binnen de 
acceptabele grenzen blijft (max. 5 mm opstuwing per duiker).  

Afkoppelen: Bestaande verharding dat afwatert naar een vuilwaterrioolstelsel wordt 
aangesloten op een hemelwaterrioolstelsel.  

Risico’s 
Het watersysteem is van groot belang voor de waterberging. Wateren moeten zodanig worden aangelegd dat 
ze zijn berekend op piekbelastingen als het hard regent. Een lozing op een water mag de 
waterbergingscapaciteit van dat water niet verminderen. Daarnaast is het van belang dat grote 
peilschommelingen worden voorkomen. 
Een water moet voldoende doorstromen om een bepaalde hoeveelheid te lozen water af te kunnen voeren. De 
aanwezigheid van dammen met duikers bijvoorbeeld, kan hierop van invloed zijn. Dat moet dan ook in de 
berekeningen met betrekking tot de maximaal toelaatbare hoeveelheid te lozen water worden meegenomen.  
De hoeveelheid te lozen water op een water kan van geval tot geval enorm verschillen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid te lozen water en de snelheid waarmee het water op het oppervlaktewater wordt geloosd, kan de 
lozing schade aan het water veroorzaken. Waar een lozingspunt in het talud wordt aangebracht, zou aan de 
overliggende oever uitspoeling van grond kunnen plaatsvinden. Dit moet voorkomen worden.  
Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de 
voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke 
watervergunning. 

Melding 
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online 

(OLO) worden ingediend. Het OLO is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl.  Een schriftelijke melding kan 

worden gedaan door het meldingsformulier via het OLO uit te printen en dit ingevuld op te sturen naar het 

waterschap.


