
13. Het plaatsen en hebben van een 

uitstroomvoorziening in 
oppervlaktewaterlichamen waarvan het 
onderhoud bij de legger aan het waterschap 
zelf is opgedragen 

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 en hebben van uitstroomvoorzieningen. Onder het maken en 
hebben van een uitstroomvoorzieningen wordt uitdrukkelijk niet begrepen het lozen van water zelf. 

Toelichting van de algemene regel 

Het lozen van hemelwater, vindt doorgaans plaats via een leiding in de kernzone van een 
oppervlaktewaterlichaam. Een uitstroomvoorziening betreft een vanuit waterhuishoudkundig oogpunt 
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in oppervlaktewaterlichamen. De relevante 
waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 
een algemene regel. 
Met betrekking tot het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam is het daarbij van belang dat de 
uitstroomvoorziening zodanig zichtbaar wordt aangebracht dat deze het onderhoud niet belemmert of ten 
gevolge van dit onderhoud kan worden beschadigd. Ook dient uitspoeling van het talud te worden 
voorkomen. Laatstgenoemde belangen spelen met name een rol bij oppervlaktewaterlichamen die door 
het waterschap worden onderhouden. Voor uitstroomvoorzieningen in tertiaire 

oppervlaktewaterlichamen, waarvan het onderhoud niet bij legger aan het waterschap is opgedragen, is 
geen melding/vergunning nodig en behoeft ook niet aan deze algemene regel te worden voldaan. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het aanbrengen en hebben van uitstroomvoorzieningen in oppervlaktewaterlichamen 
waarvan het onderhoud bij de legger aan het waterschap zelf is opgedragen is geen vergunning 
op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.de uitstroomopening mag niet groter zijn dan 0,25 bij 0,25 meter (of een diameter van 0,25 
meter. 

• 2.de uitstroomvoorziening van niet uitlogend materiaal wordt aangebracht conform bijgevoegde 

principetekening. 
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr13.pdf] 

• 3.de uitstroomvoorziening met bijbehorende werken wordt zodanig aangebracht, dat de 

eventueel ter plaatse door de legger aangewezen beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van 
obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam; 

• 4.indien de uitstroomvoorziening naar het oordeel van het waterschap geen functie meer 

vervult, dient deze op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden 
te worden verwijderd. 

• 5.de uitstroomvoorzieningen en bijbehorende werken dienen in goede staat te worden 
onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten 
woren hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij 

dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen 
direct te worden opgevolgd. 

• 6.De uitstroomvoorziening wordt gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op zodanige 
hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is. 

• 7.het aanbrengen van een uitstroomvoorziening dient twee weken voorafgaand aan de 

uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van het waterschap. 

• 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. 



 


