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1. Beleidsregel voor waterkeringen - algemeen 

 
Kader 
 
Keur 
Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van 
het college gebruik te maken van een waterkering door daarin, daarop, daarboven, daarover of 
daaronder werkzaamheden te verrichten dan wel werken of opgaande (hout)beplantingen te 
plaatsen, te behouden of te verwijderen. 
 
Inleiding 
In deze beleidsregel wordt het kader beschreven voor de beoordeling van alle werkzaamheden 
binnen het waterstaatswerk (de waterkering), zoals dat is vastgelegd in de legger.  
In de beleidsregels 2 t/m 4 is uitgewerkt voor welke activiteiten bij waterkeringen en onder welke 
voorwaarden vergunningverlening mogelijk is.  
Voor vergunningverlening wordt het “ja, mits” en “nee, tenzij” principe gehanteerd. Hierbij wordt 
uitgegaan van vier situaties: 
– Ja: Er is een algemene regel vastgesteld volgens welke de werkzaamheden zijn toegestaan 

zonder vergunning. Er kunnen wel voorwaarden aan zijn verbonden. 
– Ja, mits: De werkzaamheden zijn vergunbaar, maar dienen te voldoen aan de toetsingscriteria 

die voor de betreffende activiteit zijn aangegeven. 
– Nee, tenzij: De werkzaamheden zijn niet vergunbaar. Alleen indien sprake is van een 

maatschappelijk zwaarwegend belang èn van locatiegebondenheid van de activiteit kan 
hiervan worden afgeweken en kan wel een vergunning worden verleend. In dat geval dienen 
de werkzaamheden te voldoen aan de toetsingscriteria. De voorwaarde van maatschappelijk 
zwaarwegend belang èn locatiegebondenheid maakt dat altijd een goede argumentatie aan 
de aanvraag voor een vergunning ten grondslag moet liggen. De termen worden hieronder 
gedefinieerd. 

– Nee (absoluut verbod): De werkzaamheden zijn in geen enkele situatie vergunbaar. 
 
Indien een vergunning wordt verleend moet deze voldoen aan de toetsingscriteria. In dit algemene 
deel worden de algemene toetsingscriteria aangegeven waar alle vergunningaanvragen met 
betrekking tot waterkeringen aan worden getoetst. In de afzonderlijke beleidsregels staan 
vervolgens de specifieke toetsingscriteria per onderwerp. 
 
Begripsbepalingen 
Een waterstaatswerk is in dit geval een waterkering die als zodanig in de legger is aangegeven; 
In de beleidsregels wordt het waterstaatswerk onderscheiden in het dijklichaam en de 
aangrenzende vlakke zones. Het dijklichaam is gedefinieerd als “de kruin en de wederzijdse taluds 
van de waterkering met inbegrip van de bermen tot aan de teen van de waterkering of tot aan de 
bodem van de naastliggende watergangen en de daarin of daaraan aangebrachte werken”. 
Wanneer geen sprake is van een talud (verheelde waterkering) is het dijklichaam gelijk aan het 
waterstaatswerk. 
De beschermingszone is de aan een waterstaatswerk grenzende zone die als zodanig in de legger 
is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de keur 
van toepassing zijn. De beschermingszone is van belang voor de stabiliteit van (de grond onder) de 
waterkering. 
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Het leggerprofiel is het minimale profiel waaraan een waterkering in elk geval dient te voldoen en 
dat in de legger is vastgelegd. 
 
Er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang wanneer het specifieke belang van 
het aanleggen of wijzigen van een object groter is dan het algemene belang van vrijhouden van de 
waterkering met objecten. Over het algemeen betreft het openbare voorzieningen zoals 
(vaar)wegen, grote leidingen e.d. 
Met locatiegebondenheid wordt gedoeld op de noodzaak, dat een activiteit op een bepaalde 
locatie plaatsvindt. Wanneer het functioneren van een object niet negatief wordt beïnvloed wanneer 
dit buiten de waterkering wordt geplaatst, zal geen vergunning worden verleend voor plaatsing in de 
waterkering. 
 
Toepassingsgebied 
Deze beleidsregel is van toepassing op alle waterkeringen die zijn aangegeven op de 
Overzichtskaart waterkeringen, zoals beschreven in art. 7.2 van de keur. 
 
Raakvlakken met ander beleid 
In beleidsregel 2 t/m 4 is het beleid voor een aantal specifieke activiteiten nader uitgewerkt. 
Wanneer de waterkering in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam is gelegen, moet 
rekening worden gehouden met de hiervoor opgestelde beleidsregels 5 -14. 
 

 
Algemene toetsingscriteria 
Voor werken ter plaatse van primaire, regionale en overige waterkeringen gelden de volgende 
algemene toetsingscriteria: 
 
1. Hoogte 

De activiteit mag geen nadelige effecten hebben op de kerende hoogte van de waterkering.  
2. Stabiliteit 

De activiteit mag geen nadelige effecten hebben op de stabiliteit (macrostabiliteit, 
microstabiliteit, pipingbestendigheid) van de waterkering. Indien dit niet duidelijk is, dient de 
stabiliteit van het dijklichaam tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie met een 
stabiliteitsberekening te worden aangetoond en ter controle aan het waterschap te worden 
voorgelegd. Ondoorlatende lagen die worden verstoord door de uitvoering van de 
werkzaamheden dienen te worden hersteld opdat de aanwezige kwellengte minimaal intact 
blijft. 

3. Erosiebestendigheid 
De activiteit mag geen negatieve effecten hebben op de erosiebestendigheid van de 
waterkering. Er dient voldoende aangesloten te worden op de aanwezige (gras)bekleding en 
waar nodig dient aanaarding en inzaaiing plaats te vinden na de werkzaamheden. Tevens 
dient er voor gezorgd te worden dat het ingezaaide gras in het eerst komende groeiseizoen in 
voldoende mate aanslaat.  

 
 

Buitendijks 
(waterzijde) 

Binnendijks 
(landzijde) 

Beschermingszone Beschermingszone 

Dijklichaam 

Waterstaatswerk 
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4. Onderhoud en inspectie 
De activiteit mag geen hinder veroorzaken voor het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud 
en inspectie aan de waterkering. Dit houdt in dat ook eisen gesteld kunnen worden aan de 
activiteit, die het onderhoud van de waterkering bevorderen. Daarnaast dient een eventuele 
onderhoudsstrook vrijgehouden te worden en toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie.  

5. Profiel van vrije ruimte 
Bij grote, kapitaalsintensieve werken met een levensduur > 50 jaar moet voldoende vrije ruimte 
over blijven voor een in de toekomst uit te voeren verbetering aan de waterkering. Het profiel 
van vrije ruimte is of wordt vastgelegd in de legger. 
Werkzaamheden binnen het profiel van vrije ruimte nu of in de toekomst moet mogelijk zijn 
zonder dat hierdoor schade aan het te bouwen object ontstaat. Dit betekent dat de aanvrager 
van de vergunning door berekeningen moet aantonen dat de bebouwing en/of fundering 
daarvan geen schade oploopt door de (extra) belasting van het grondlichaam van de 
waterkering conform het toekomstige profiel van vrije ruimte. 

6. Functiescheiding 
Tussen constructieve onderdelen t.b.v. de waterkerende functie en t.b.v. vergunde werken 
moet een duidelijke scheiding aanwezig zijn, zodat wijzigingen aan het vergunde werk geen 
invloed hebben op de waterkering en andersom. Dit betekent dat bijvoorbeeld een damwand 
die is aangebracht voor de stabiliteit van de waterkering, niet ook onderdeel van een 
bouwwerk mag uitmaken. Een uitzondering geldt voor een beschoeiing in de teen van de 
waterkering. 

7. Periode 
Er mogen tussen 1 oktober en 1 april van ieder jaar geen werkzaamheden plaatsvinden, die 
mogelijk het waterkerend vermogen van een waterkering negatief beïnvloeden. Het betreft met 
name werkzaamheden waarbij in of naast de waterkering wordt gegraven of waarbij de 
bekleding van het dijklichaam wordt veranderd of verwijderd. 

8. Plan van aanpak 
Als onderdeel van de vergunningaanvraag dient een plan van aanpak van de werkzaamheden 
aan het waterschap te worden toegezonden, waaruit de planning en de werkvolgorde blijken. 
Hierin dient aandacht te worden besteed aan de locatie van tijdelijke voorzieningen en de aan- 
en afvoer en opslag van materiaal en materieel. Deze voorwaarde geldt niet voor eenvoudige 
werkzaamheden die op één locatie en binnen een korte periode (enkele dagen) plaatsvinden. 

9. Goede staat 
Een vergund object moet in goede staat van onderhoud worden gehouden. De 
vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de waterkerende onderdelen van het object. 

10. Verwijderbaar 
Waar dijkverbetering of groot onderhoud wordt voorbereid moet de vergunninghouder er 
rekening mee houden dat het vergunde object op kosten van de vergunninghouder moet 
worden verwijderd ofwel tijdelijk minder dan wel niet kan worden gebruikt.  

11. Buiten gebruik 
Wanneer een vergund object niet meer wordt gebruikt, dient dit in zijn geheel, met uitzondering 
van de funderingspalen en in bepaalde gevallen kabels en leidingen, te worden verwijderd 
(ook ondergronds) en de dijk in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld. 

 
  
 


