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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
 

Artikel 1- Begripsomschrijvingen 
 
In de algemene regels  wordt verstaan onder: 
a. Bebouwde kom Het gebied binnen de bebouwdekomgrens overeenkomstig de 

Wegenverkeerswet. 

b. Bebouwd perceel Perceel waarop een woning of bedrijf staat, en een woon en/of 
bedrijfsfunctie heeft. 

c. Maatgevend peil Peil dat voor het soort werk maatgevend is. Dit is voor oeverbescher-
mingen het hoogste ter plaatse voorkomende peil en voor steigers 
het langste voorkomende peil. 

d. Oever Kant van het land grenzend aan de watergang. 

e. Oeverbescherming Constructie langs de oever die oeverafkalving of -afschuiving 
tegengaat. 

f. Oeverinrichting Op natuurvriendelijke wijze ingerichte oever, met behoud en 
stimulering van natuurwaarden. 

g. Oeverlijn De overgang van het natte naar het droge talud bij het laagste ter 
plaatse voorkomende peil. 

h. Peilscheiding Fysieke scheiding tussen gebieden met verschillende peilen. 

i. Steiger Constructie langs de oeverlijn als aanlegplaats voor vaartuigen of 
voor recreatief gebruik. 

j. Peil Waterniveau waar conform het peilbesluit naar wordt gestreefd. 

k. Tijdelijke werken Werken van tijdelijke aard. 

l. Waterbergend vermogen Het volume aan water dat door neerslag of aanvoer van elders boven 
het normale peil in het watersysteem kan worden opgenomen, 
zonder dat een vastgesteld maximum wordt overschreden. 

m. Watergang Hoofdwaterloop, kanaal, meer, sloot en/of vijver. 

n. Waterkering Duin met waterkerende functie, dijk en/of kade. 

o. Waterstaatwerken Waterkeringen en wateren, met inbegrip van de daarin gelegen en 
daartoe ten dienste staande kunstwerken, die als zodanig in de 
legger zijn aangegeven. 

p. Werken Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies of 
inrichtingen met toebehoren. 
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Hoofdstuk 2 Algemene voorwaarden en voorschriften voor werken 
waarop verboden ingevolge de keur geen toepassing 
vinden 

§ 2.1 Algemeen 

Artikel 2 - Algemene uitgangspunten 
De algemene voorwaarden zijn voor het toetsen van de aanvraag door de behandelend ambtenaar. 
Indien het voorgenomen werk past binnen de algemene voorwaarden die zijn opgesteld voor het 
desbetreffende werk, dan is het mogelijk de aanvraag volgens een meldingsprocedure af te 
handelen. De maker van de werken heeft zich bij het realiseren van het werk te houden aan de 
daaraan verbonden algemene voorschriften. Aan deze algemene voorwaarden en voorschriften 
kunnen geen afzonderlijke voorwaarden en bijzondere voorschriften worden toegevoegd. Als 
aanvullingen op deze algemene voorwaarden nodig zijn, is het volgen van de ontheffingsprocedure 
nodig. 

§ 2.2 Werken 

Artikel 3 - Oeverbeschermingen 
 
1. Algemene voorwaarden 

a. De oever maakt geen deel uit van waterstaatswerk in de vorm van een waterkering 
(overzicht waterkeringen komt op internet). 

b. De oeverbescherming staat niet in of op eigendom van het hoogheemraadschap. 
c. De oever is gelegen binnen de bebouwde kom en maakt deel uit van een bebouwd 

perceel. 
d. Het waterbergend vermogen van de sloot ondervindt geen hinder van de 

oeverbescherming. 
 
2. Algemene voorschriften 

a. De plaats van nieuwe oeverbescherming is de oeverlijn. Een medewerker van het hoog-
heemraadschap bepaalt deze plaats en legt die vast. 

b. De plaats van een te vervangen oeverbescherming is de oeverlijn. In de praktijk zal dit de 
plaats van de te vervangen beschoeiing zijn. 

c. Voor het aanbrengen van een vervangende oeverbescherming moet de bestaande oever-
bescherming in zijn geheel uit de watergang zijn verwijderd. De vervangende 
oeverbescherming komt op de plaats van de verwijderde oeverbescherming of aan de 
landzijde daarvan. 

d. De toe te passen constructie van de oeverbescherming is zodanig dat deze voldoende 
grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de watergang plaatsvindt. 

e. Direct na het voltooien van de werkzaamheden brengt de maker van de 
oeverbescherming de watergang ter plaatse van de oeverbescherming op de 
oorspronkelijke diepte zonder achterlating van vaste stoffen in het water. 

f. Doordat het te gebruiken materiaal invloed heeft op de kwaliteit van de waterbodem zijn 
voor werken in het water alleen materialen toegestaan die geen nadelige invloed hierop 
hebben. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is niet 
toegestaan. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van het hoogheem-
raadschap (link komt op internet). 
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Artikel 4 - Oeverinrichtingen 
1. Algemene voorwaarden 

a. De oever maakt geen deel uit van een waterstaatswerk in de vorm van een waterkering of 
een peilscheiding. 

b. De oeverinrichting wordt aangelegd, ingericht en onderhouden buiten de huidige 
oeverlijn aan de landzijde. 

c. De ingerichte oever maakt geen deel uit van het waterbergend oppervlak. 
 
2. Algemene voorschriften 

a. Een medewerker van het hoogheemraadschap bepaalt de oeverlijn en het huidige profiel 
van de watergang. 

b. Direct na voltooiing van de werkzaamheden brengt de maker van de oeverinrichting de 
watergang ter plaatse van de oever op de oorspronkelijke diepte zonder achterlating van 
vaste stoffen in het water. 

c. De maker onderhoudt het huidige profiel van de watergang overeenkomstig de geldende 
keurbepalingen. 

Artikel 5 - Steigers 
1. Algemene voorwaarden 

a. De steiger staat niet in een waterstaatswerk in de vorm van een waterkering. 
b. De steiger staat niet in of op eigendom van het hoogheemraadschap. 
c. De eigenaar van de steiger is tevens de gebruiker. 
d. De aanwezigheid van een steiger mag niet ten koste gaan van het waterbergend 

vermogen van de watergang. 
e. Per perceel is slechts één steiger toegestaan. 
f. De aanwezige breedte van het water is minimaal 8,00 meter op het laagst geldende peil. 
g. De aanmeerzijde van de steiger ligt bij voorkeur op de oeverlijn, maar mag niet verder 

dan 1,00 meter uit de oeverlijn in de watergang worden aangelegd. 
h. De aan te leggen steiger heeft een maximum lengte langs de oeverlijn van 6,00 meter. 

 
3. Algemene voorschriften 

a. Een medewerker van het hoogheemraadschap bepaalt de juiste plaats van de oeverlijn en 
legt die vast. 

b. Teneinde te voorkomen dat steigers bij het dagelijks waterbeheer onder water komen te 
staan, is de onderkant van de liggende constructie van steiger minimaal 10 centimeter 
boven het hoogst geldende peil. 

c. Bij steigers met een dicht dek dienen de taluds onder het dichte dek te zijn voorzien van 
een afdekkende voorziening, bijvoorbeeld nylondoek. Dit is ter voorkoming van het 
uitspoelen van het talud. 

d. De eigenaar van de steiger is verplicht te zorgen dat het water onder en tot 1,00 meter 
rondom de steiger water blijft en in open verbinding staat met de watergang en niet 
verlandt. 

e. De eigenaar van de steiger is onderhoudsplichtige op zuiverheid en afmetingen van het 
water onder en tot 1,00 meter rondom de steiger. 

f. Doordat het te gebruiken materiaal invloed heeft op de kwaliteit van de waterbodem 
mogen voor werken in het water enkel materialen worden toegepast die geen nadelige 
invloed hierop hebben. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd 
hout is niet toegestaan. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van het 
hoogheemraadschap (link). 

g. De steiger moet voldoen aan constructieve eisen die aan het gebruik van steigers mogen 
worden gesteld. 
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Artikel 6 - Tijdelijke werken 
1. Algemene voorwaarden 

a. De werken zijn nodig voor het realiseren van een project dat voortvloeit uit het realiseren 
van een gemeentelijk bestemmingsplan, landinrichtingswerken, aanleg/reconstructie van 
wegen en dergelijke. 

b. De werken worden niet aangebracht in een waterstaatswerk in de vorm van een 
waterkering. 

c. De werken hebben geen nadelige gevolgen voor het functioneren van de 
waterstaatswerken. 

 
2. Algemene voorschriften 

a. De regeling van de onderhoudsplicht van het waterstaatswerk verandert niet. 
b. Eventueel nadelige invloeden op het onderhoud van de waterstaatwerken door het 

hoogheemraadschap worden door de maker van de werken financieel gecompenseerd. 
c. Direct na het gereedkomen van het project of zoveel eerder als mogelijk is worden de 

tijdelijke werken verwijderd en de waterstaatswerken in de door het hoogheemraadschap 
gewenste staat gebracht. 

d. De maker van de werken verwijdert deze op eerste aanzegging door het hoogheemraad-
schap. Dit geschiedt voor rekening van de maker van de werken. 
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Hoofdstuk 3 Algemene voorwaarden voor het melden van werken 
waarop verboden ingevolge de keur geen toepassing 
vinden 

§ 3.1 Algemeen 

Artikel 7 - Algemene uitgangspunten 
Voor het verrichten van handelingen en werkzaamheden, het maken en/of verwijderen van werken 
en voor gedragingen die in strijd zijn met de bepalingen in de keur van het hoogheemraadschap is 
altijd een schriftelijke aanvraag nodig. Voor de werken die met in achtneming van algemene 
voorwaarden en voorschriften zijn toegestaan kan een melding volstaan. Voor het afhandelen van 
de aanvragen en de meldingen kent het  hoogheemraadschap twee soorten procedures: 
a. meldingsprocedures; 
b. ontheffingsprocedures. 
 
Het aanvragen van ontheffingen en het doen van meldingen gaat via eenzelfde formulier. Hierop 
kan de aanvrager/melder aangeven of het een ontheffingaanvraag of een melding betreft. 
 
Voor de meldingsprocedures komen, met in achtneming van de algemene voorwaarden die zijn 
gesteld in  dit hoofdstuk, in aanmerking: 
a. oeverbeschermingen; 
b. oeverinrichtingen; 
c. steigers; 
d. tijdelijke werken. 
 
De toetsing of het inderdaad een melding of een vergunningsaanvraag betreft, gebeurt door  
daarmee belaste medewerkers van het hoogheemraadschap . Aan het maken en hebben van deze 
werken zijn algemene voorwaarden en voorschriften verbonden die zijn gesteld in hoofdstuk 2. 
 
Voor het behandelen van verzoeken voor de bovengenoemde werken, die in aanmerking komen 
voor een meldingsprocedure, gelden de procedures zoals die zijn gesteld in paragraaf 3.2. 
 
Noot: Het spreekt vanzelf dat het voor het maken van de bovengenoemde werken eventueel ook 
toestemming nodig is van andere instanties, zoals de gemeente. Ook is het aan te bevelen voor het 
maken van de werken een klic-melding te doen in verband met de mogelijke aanwezigheid van 
kabels en leidingen. Bij de afhandeling van de melding zullen wij de indiener van het verzoek hier 

p attenderen. o 
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§ 3.2  Procedures voor meldingen 

Artikel 8 
a. De melding geschiedt schriftelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanvraagformulier 

(downloaden via internet of opsturen via de post), met meezenden van de gevraagde gegevens 
en informatie. 

b. De afhandeling van het verzoek duurt maximaal vier weken, gerekend vanaf de datum van de 
postregistratie van het formulier door het hoogheemraadschap, mits de aanvraag voorzien is 
van voldoende informatie waarop de beoordeling kan plaatsvinden. 

c. De indiener van de melding krijgt bericht dat  het hoogheemraadschap het werk volgens de 
meldingsprocedure afhandelt met daarbij de termijn van afhandeling (maximaal vier weken). 

d. Een medewerker van het hoogheemraadschap bespreekt het verzoek met indiener, bepaalt de 
plaats van de aan te brengen werken en legt deze vast. De medewerker legt de gemaakte 
afspraken vast op een door beide partijen te ondertekenen formulier. 

e. Na het gereedkomen van de werken meldt de maker dit schriftelijk aan het 
hoogheemraadschap, door middel van het gereedmeldingsformulier (het formulier is de maker 
van de werken overhandigd door de medewerker genoemd onder d). 

f. Na de gereedmelding controleert een medewerker van het hoogheemraadschap de gemaakte 
werken aan de hand van de vastgelegde afspraken. 

 

9 



Toelichting 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 
Voor zover begripsomschrijvingen dezelfde zijn als vermeld in artikel 1 van de keur van het 
hoogheemraadschap, is hiervoor de artikelsgewijze toelichting van de keur van toepassing. 
Eventuele toelichtingen op de overige begripsomschrijvingen in de algemene voorwaarden en 
voorschriften zijn verwerkt in de toelichting die hierna artikelsgewijs is opgenomen. 

Artikel 2 - Algemene uitgangspunten (werken) 
De algemene voorwaarden die gelden voor de verschillende werken bepalen of een werk is 
toegestaan en valt onder de meldingsplicht. Is dit niet het geval, dan is een ontheffing van de 
desbetreffende verbodsbepaling in de keur nodig. In de praktijk is het voor de maker van het werk 
in veel gevallen niet te bepalen of een voorgenomen werk aan de algemene voorwaarden voldoet. 
Daarom is gekozen voor een systeem, waarbij het bepalen of een werk is toegestaan of niet, onder 
de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap valt. 

Artikel 3 - Oeverbeschermingen 
Het hoogheemraadschap is  voorstander van natuurvriendelijke oevers. Dit vertaalt zich in het 
beleid dat voor het maken van een ‘harde’ oeverbescherming een ontheffing nodig is van  de 
desbetreffende verbodsbepalingen in de keur. Alleen oeverbeschermingen in stedelijk gebied zijn 
toegestaan, maar uitsluitend door particulieren en bedrijven. Gelet op de voorbeeldfunctie is het 
voor beheerders van openbare oevers in stedelijke gebieden, zoals ons hoogheemraadschap zelf en 
gemeenten, niet toegestaan. Langs openbare oevers grenzend aan ‘stedelijk water’ worden in 
principe geen ‘harde’ oeverbeschermingen aangelegd, maar streeft het hoogheemraadschap  naar 
een natuurvriendelijke oeverbescherming. Dit geldt ook voor oevers grenzend aan wateren met de 
hoofd- of nevenfunctie natuur. 
 
Werken in, op en langs waterkeringen zijn ongewenst. Bij waterkeringen bestaan een aantal 
faalkansen. Iedere werk in een waterkering veroorzaakt een verstoring, die kan leiden tot 
ongewenste effecten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de waterkering en daarmee voor 
de veiligheid van het achterliggende gebied. Dit is de reden dat wij werken in waterkeringen niet 
toestaan. De aanleg van een oeverbescherming in waterkeringen kan alleen plaatsvinden na een 
ontheffing van de desbetreffende verbodsbepaling in de keur. Het hoogheemraadschap toetst  
hiervoor de aanvraag aan de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in waterkeringenbeheersplan 
en de bijbehorende themanota’s.  
 
Artikel 4 - Oeverinrichtingen 
In verband met oeverbescherming is in het Waterbeheersplan 2 (WBP 2) aangegeven dat het 
hoogheemraadschap streeft naar het, waar mogelijk, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, dan 
wel aanleg daarvan door de eigenaar van het aangrenzend perceel.  Dit is in overeenstemming met 
het Tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie, waarin is vastgelegd dat oevers ten minste 
milieu- en het liefst natuurvriendelijk zijn ingericht.  
 
Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang tussen nat en droog. Het zijn 
grensmilieus die worden gekenmerkt door hun (potentieel) grote variatie aan planten en dieren. 
Doordat natuurvriendelijke oevers naast hun lokale natuurwaarde ook verbindingszones vormen 
voor de migratie van planten- en diersoorten, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de 
ecologische structuur in het gebied. Ook aan de verbetering van de waterkwaliteit leveren 
natuurvriendelijke oevers een belangrijke bijdrage. 
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In het WBP 2 wordt de volgende definitie gebruikt voor natuurvriendelijke oevers : ‘een oever die 
de waterkerende en watervoerende aspecten van een watersysteem combineert met een zo 
natuurlijk mogelijke ontwikkeling, zodat een ruimtelijke samenhang ontstaat tussen land en water’.  
 
Voorop staat echter de hoofdtaak van de waterschappen, namelijk het ontwikkelen en in stand 
houden van veilige, stabiele en (veer)krachtige watersystemen. Dit blijkt ook uit de hierboven 
omschreven definitie. Een aspect dat bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers naast het 
veiligheidsaspect ook meespeelt is de functie van de sloot en de functie van de omliggende 
percelen. Vooral wateren met de hoofd- of nevenfunctie natuur bieden kansen voor 
natuurvriendelijk oeverbeheer. In stedelijke gebieden bieden openbare oevers kansen voor 
natuurontwikkeling. 
 
Wat in de toelichting op artikel 3 is geschreven over werken in waterkeringen is ook van toepassing 
op oeverinrichtingen. Bij oeverinrichtingen geldt dit ook voor peilscheidingen. De aanleg van een 
oeverinrichting in een peilscheiding, buiten de huidige oeverlijn aan de landzijde, verzwakt immers 
deze peilscheiding. 

Artikel 5 - Steigers 
In verband met de mogelijkheid, ook in de toekomst, varend onderhoud te kunnen plegen is een 
minimale breedte van de watergang nodig van 6,00 meter. Dit houdt in dat na de aanleg van een 
steiger de doorvaartbreedte nooit smaller mag zijn dan 6,00 meter. De maximale maat van een 
steiger ten opzichte van de oeverlijn is bepaald op 1,00 meter. Dit houdt in dat waar aan beide 
zijden van de watergang steigers zijn gebouwd tot 1,00 meter gerekend vanuit de oeverlijn deze 
watergang een minimale breedte moet hebben van 8,00 meter. In wateren met een breedte van 
8,00 meter of smaller is het daarom niet toegestaan om een steiger te maken. 
 
De minimale maat van onderkant van de liggende constructie van steiger ten opzichte van het 
hoogst geldende peil is bepaald op 10 centimeter. Het hoogheemraadschap handhaaft  het 
waterpeil onder normale omstandigheden binnen een bandbreedte. Met deze maat moet worden  
voorkomen dat bouwwerken als steigers bij het dagelijks waterbeheer en onder normale 
omstandigheden onder water komen te staan.  
 
De aanwezigheid van een steiger mag niet ten koste gaan van het bergend vermogen van de water-
gang. De eigenaar van de steiger is verplicht te zorgen dat het water onder en 1,00 meter rondom 
het bouwwerk water blijft dat in open verbinding staat met de waterloop, niet verlandt en vrij blijft 
van vuil en begroeiing. De eigenaar van de steiger is onderhoudsplichtige op zuiverheid en 
afmetingen over het beschreven oppervlak. 
 
Wat in de toelichting op artikel 3 is geschreven over werken in waterkeringen is ook van toepassing 
op steigers. 
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Artikel 7 - Algemene uitgangspunten (meldingen) 
Het bepalen of een werk wel of niet ontheffingplichtig is geschiedt aan de hand van de algemene 
voorwaarden. In veel gevallen valt dat voor de aanvrager niet mee. Bij het behandelen van een 
melding door het  hoogheemraadschap kan blijken dat voor het betreffende werk het aanvragen 
van een ontheffing wel nodig is. Daarom is gekozen voor een systeem dat een melding en een 
ontheffingaanvraag altijd schriftelijk moet gebeuren. Dit moet met gebruikmaking van een door het 
hoogheemraadschap vastgesteld  standaardformulier. Dit formulier kan men via de  website van het 
hoogheemraadschap downloaden of bij het hoogheemraadschap aanvragen. Op termijn is de 
aanvraag ook via internet mogelijk. Bij de aanvraag moet men de nodige bijlagen voegen, aan de 
hand waarvan het hoogheemraadschap  de aanvraag beoordeelt. Zonder voldoende informatie 
loopt de behandeling van de aanvraag vertraging op. Om die reden is het altijd aan te bevelen bij 
het voornemen van een werk contact met het hoogheemraadschap  op te nemen. De medewerkers 
van het hoogheemraadschap kunnen aangeven welke gegevens bij de aanvraag nodig zijn, wat 
onnodig oponthoud voorkomt. 
 
Na binnenkomst van de schriftelijke aanvraag bepaalt het hoogheemraadschap  of de aanvraag via 
een meldingsprocedure kan worden afgehandeld, of dat het voorgenomen werk een 
ontheffingsprocedure moet volgen, omdat het niet voldoet aan de criteria, gesteld in de algemene 
regels.  
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