
5. Het plaatsen van een permanent 

onttrekkingspunt in primaire, secundaire en 
tertiaire oppervlaktewaterlichamen 

Kaders 

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 
is het verboden om zonder vergunning van het collegegebruik te maken van een 
oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone  door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder 
werken of opgaande (hout-)beplantingen aan te plaatsen, te behouden of te verwijderen. Hieronder is 
ook begrepen het plaatsen van een onttrekkingspunt. 

Toelichting van de algemene regels 

Het onttrekken van oppervlaktewater aan het watersysteem gebeurt voornamelijk in de agrarische 
sector, enerzijds om te kunnen beregenen in tijden van droogte en anderzijds om schade aan gewassen 
ten gevolge van nachtvorst tegen te gaan. 

In veel gevallen wordt ten behoeve van de onttrekking van oppervlaktewater een permanent 
onttrekkingspunt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd. Het is daarbij van belang dat 
het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd door de aanwezigheid 
van het onttrekkingspunt. De waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden 
gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Voor het onttrekken van water zelf geldt wel 
een vergunningplicht. 
Wanneer onttrekkingen plaatsvinden zonder een aangelegd werk, maar bijvoorbeeld met een zuigslang 
die los in het water wordt geplaatst, hoeft de gebruikte onttrekkingsconstructie niet te worden gemeld. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het aanbrengen van een onttrekkingspunt is geen vergunning van artikelen 3.3  lid 1 onder 

c vereist, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.het onttrekkingpunt dient te bestaan uit een deugdelijke, afdoende gefundeerde taludbak van 

niet uitlogend materiaal, die geheel verzonken in het talud van het oppervlaktewaterlichaam dient 
te worden aangebracht; 

• 2.de taludbak, de zuigleiding, het vuilrooster of andere constructies dienen buiten het natte 
profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht; 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf] 

• 3.de taludbak mag maximaal 0,80 meter landinwaards in het talud van het 
oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht, gerekend vanaf het talud op hoogwaterpeilniveau;  

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf] 

• 4.de taludbak, pompinstallatie en leidingen dienen zodanig te worden aangebracht, dat de in de 

Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 bedoelde strook van 5 meter uit de 
insteek van een primair en secundair oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van 
obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam; 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf] 

• 5.de onttrekker en diens rechtsopvolgers zijn verplicht het onttrekkingpunt in goede staat te 

onderhouden; 

• 6.indien naar het oordeel van het waterschap het onttrekkingspunt geen functie meer vervult 

ten behoeve van droogtebestrijding- en/of nachtvorstschadebestrijding, dient het 
onttrekkingspunt met bijbehorende werken, op eerste aanmaning door of namens het college van 
dijkgraaf en heemraden, te worden verwijderd; 

• 7.het aanbrengen van een onttrekkingspunt in primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen 

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

• 8.bij de melding als bedoeld onder 7 dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte 

van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gevens) te worden gevoegd 
waarop duidelijk de locatie van het onttrekkingspunt / de onttrekkingspunten staa(n)(t) 
afgebeeld; 



• 9.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.  


