
3. Het dempen van tertiaire 

oppervlaktewaterlichamen in niet-stedelijk 

gebied 
(Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen in niet-stedelijk gebied die in de legger zijn aangeduid als 
tertiaire oppervlaktewaterlichamen en waarbij de compensatie plaatsvindt in bestaande en/of nieuwe 
tertiaire oppervlaktewaterlichamen, die niet in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen zijn 
gelegen.) 

Kaders 

Op grond van 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 dempen 

van oppervlaktewaterlichamen en het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen ter compensatie van 
dempingen van oppervlaktewaterlichamen. 

Toelichting van de algemene regels 

Wanneer het gaat om de waterhuishouding hebben tertiaire oppervlaktewaterlichamen in principe alleen 
een waterbergende functie. Het actief dempen van tertiaire oppervlaktewaterlichamen is niet toegestaan, 
omdat dat gepaard gaat met een (acuut) verlies aan waterberging. Een demping van een tertiair 
oppervlaktewaterlichaam dient dan ook te allen tijde gecompenseerd te worden. 
 Bij dempingen van oppervlaktewaterlichamen dient te worden voldaan aan het Besluit Bodemkwaliteit. 
Wanneer de demping wordt uitgevoerd door een aannemer en de grond die wordt gebruikt voor de 
demping van een andere lokatie komt dan waar de demping plaatsvindt (dus niet de grond die vrijkomt 
bij het realiseren van de compensatie), dient ook een melding in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit te worden gedaan. Particulieren hoeven in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit geen 
melding te doen maar moeten de werkzaamheden wel uitvoeren conform dit besluit. Het waterschap kan 

hierover, indien nodig, informatie verstrekken. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Wanneer het waterbergingsverlies ten gevolge van een demping van een tertiair 
oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd in een reeds bestaand of een nieuw tertiair 
oppervlaktewaterlichaam, is geen vergunning op grond van artikel 3.3, lid 1 onder a vereist en 
kan worden volstaan met een melding indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.het verlies aan waterberging dient evenredig, gemeten in vierkante meters wateroppervlak bij 
hoogwaterpeil, volledig in hetzelfde peilvak te worden gecompenseerd door het graven van een 
nieuw tertiair oppervlaktewaterlichaam en/of het verbreden van een bestaand tertiair 
oppervlaktewaterlichaam; 

• 2.de compensatie dient voorafgaand of minimaal gelijktijdig aan de demping te worden 

uitgevoerd; 

• 3.bij compensatie door het verbreden van een bestaand tertiair oppervlaktewaterlichaam dient 

de verbreding minimaal 0,50 m te zijn met een mimimale taludverhouding van 1:1; 

• 4.Het definitieve profiel van het te verbreden oppervlaktewaterlichaam wordt uitgezet en 

gemarkeerd en moet vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder van het waterschap; 

• 5.bij compensatie door het graven van een nieuw tertiair oppervlaktewaterlichaam dient een 
taludverhouding van minimaal 1:1 aangehouden te worden en een bodembreedte van 0,50 m. 

• 6.indien ter plaatse van een te verbreden en/of te verlengen oppervlaktewaterlichaam kabels 

en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan het verbreden en/of verlengen van 
het oppervlaktewaterlichaam, en in overleg met de kabel-/leidingeigenaar, minimaal 1,0 meter 
buiten het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het oppervlaktewaterlichaam te liggen of te 
worden gelegd; 

• 7.de functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen 

op of via het (de) te dempen oppervlaktewaterlicha(a)m(en) dienen in stand te blijven, zonodig in 
overleg met de eigenaren/gebruikers van de afvoeren; 

• 8.eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping dient door de initiatiefnemer 

van  de demping verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van  het waterschap en in 
overleg met de toezichthouder van het waterschap; 



• 9.Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam mag geen beperkingen opleveren voor de 

doorvoercapaciteit ten behoeve van achterliggende percelen. 

• 10.Het dempen dient naar het oppervlaktewater toe te geschieden met het oog op het kunnen 

wegkomen van vissen. Zonodig dienen aanwezige vissen te worden overgezet; 

• 11.In klei op veengronden en veengronden mag het dempen  van een oppervlaktewaterlichaam 

niet leiden tot  een perceelsbreedte van meer dan  60 meter. 

• 12.het te gebruiken materiaal voor slootdemping mag geen negatieve gevolgen hebben voor de 
waterkwaliteit. Daarom dient alvorens tot demping wordt overgegaan een deugdelijke afdamming 
te worden gemaakt. 

• 13.Indien het eigendom of gebruik van de gronden aan weerszijden van de te dempen sloot bij 

meerdere partijen ligt, zal de melder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van alle 
partijen bij de melding moeten overleggen. 

• 14.het dempen en compenseren van tertiaire oppervlaktewaterlichamen dient twee weken 

voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te worden gemeld door middel van het 
meldingsformulier van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

• 15.bij de melding als bedoeld onder  13  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 dempen oppervlaktewaterlichaam staat afgebeeld. 

• 16.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. 

 


