
Besluit algemene regels keur 
 
1.  Het graven van oppervlaktewaterlichamen 
(Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen met uitsluitend een waterbergende functie en 
die niet in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen zijn gelegen) 
Kader 
Op grond van artikel  3.3. lid 1 onder a van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2009 is het verboden om zonder vergunning van het college 
oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, geheel of gedeeltelijk te dempen of in de afmetingen 
of constructies veranderingen aan te brengen of oppervlaktewaterlichamen met elkaar te 
verbinden. Hieronder is ook begrepen het graven van oppervlaktewaterlichamen met 
uitsluitend een waterbergende functie. 
Toelichting van de algemene regel 
Het komt regelmatig voor dat nieuwe oppervlaktewaterlichamen worden gegraven ten 
behoeve van een perceelscheiding of als landschappelijk element. Deze 
oppervlaktewaterlichamen worden niet gegraven om een demping of een uitbreiding van 
verhard oppervlak te compenseren en staan ook niet in verbinding met het watersysteem. 
Gedacht kan worden aan particuliere vijvers, poeltjes e.d. Voor deze activiteiten geldt geen 
vergunning- of meldplicht. Het waterschap heeft wel een belang bij nieuwe 
oppervlaktewaterlichamen wanneer deze worden aangesloten op oppervlaktewaterlichamen 
die door het waterschap worden beheerd of onderhouden. Voor het dempen van en 
compenseren in tertiaire oppervlaktewaterlichamen geldt een aparte algemene regel. Voor het 
graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam ter compensatie van een uitbreiding van 
verhard oppervlak of de demping van een primair en secundair oppervlaktewaterlichaam dient 
een vergunning te worden aangevraagd. Bij het graven van een nieuw 
oppervlaktewaterlichaam dat in verbinding komt te staan met het watersysteem met 
uitsluitend een waterbergende functie kunnen de waterhuishoudkundige belangen voldoende 
worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. 
Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het graven van oppervlaktewaterlichamen welke in verbinding komen te staan 
met het watersysteem, voor zover deze oppervlaktewaterlichamen uitsluitend extra 
waterbergende functie zullen krijgen, is geen vergunning van het verbod van artikel 
3.3, lid 1 onder a vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam mag geen directe 
verbinding ontstaan tussen verschillende peilvakken; 

• 2.bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam dient een minimale 
taludverhouding van 1:1 te worden aangehouden; 

• 3.indien ter plaatse van een te graven oppervlaktewaterlichaam kabels en/of leidingen 
aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan het graven van het 
oppervlaktewaterlichaam minimaal 1,0 meter uit het te realiseren profiel (bodem en 
taluds) van het te graven oppervlaktewaterlichaam te liggen of te worden gelegd; 

• 4.het nieuwe oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangesloten op het bestaande 
watersysteem, in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder; 

• 5.indien het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam zal aansluiten op een primair 
oppervlaktewaterlichaam en daarbij een doorgaande onderhoudsroute doorkruist, dient 
in het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de onderhoudsroute 
een dam met duiker te worden geplaatst met een minimale bovenbreedte van 5 meter 
en een minimale diameter van 500 millimeter. Dit dient te gebeuren in overleg met de 
toezichthouder van het waterschap; 



• 6.het graven van het oppervlaktewaterlichaam dient twee weken voorafgaand aan de 
uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

• 7.bij de melding als bedoeld onder 6 dient een situatietekening (inclusief situering ten 
opzichte van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens) 
te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie van het te graven 
oppervlaktewaterlichaam staat afgebeeld, evenals de afmetingen van het te graven 
oppervlaktewaterlichaam. 

• 8.de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van 
deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de 
melding gebruik te maken. 

 


