
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Overzicht wijzigingen uitvoerings- en beleidsregels 2022 (DM 1906986) 
 

Volgnr. Omschrijving Nummer KP 

Uitvoeringsregels 

Volgnr.   

1 Zorgplichtartikel in diverse UR aangepast. 
Zorgplichtartikel t.a.v. het toepassen van uitlogende materialen 
aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Voorschrift algemene regels UR7 Beschoeiingen bij 
oppervlaktewater aangepast  
Voorschrift aangepast, waarbij het voorbeeld van worteldoek 
eruit is gehaald. 
Doel: beschermen waterkwaliteit. 

13-10-
2020/40 

13-10-
2020/41 

2 In diverse Uitvoeringsregels dode link aangepast.  
Link naar website werkte niet (meer) en is aangepast. 
Doel: fouten in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

3 Nieuwe stroomschema’s UR2 Graven en UR3 Dempen. 
Keurkaart 9 Gebiedsindeling oost-west   
De stroomschema’s voor graven en dempen zijn vereenvoudigd, 
zodat ze gemakkelijker te lezen zijn. Daarbij is de gebiedsindeling 
nu via een keurkaart geregeld en niet meer via een vraag aan de 
gebruiker. Er zijn nu aparte stroomschema’s voor primaire en 
secundaire watergangen en voor tertiaire watergangen. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T28 

4 Zorgplichtartikel in diverse UR aangepast. 
Zorgplichtartikel t.a.v. het toepassen van uitlogende materialen 
aangepast. 
Doel: beschermen waterkwaliteit. 

13-10-
2020/41 

5 Vervallen  

6 Uitbreiding toelichting vragen 1 en 2 stroomschema UR3 Dempen. 
Betreft toelichting verondiepen watergang als gevolg van het niet 
diep genoeg kunnen leggen van kabels en leidingen. De bodem 
van de watergang wordt dan iets hoger gelegd zodat K&L 
voldoende dekking hebben. 
Doel: garanderen goede doorstroming 

13-10-
2020/20 

7 Inleiding UR3 Dempen oppervlaktewater aangepast.  
Voorkomen van verstoring van ecologie toegevoegd. 
In de inleiding van dit hoofdstuk is het tegengaan van ecologische 
verstoring toegevoegd als reden waarom dempen niet zonder 
meer kan worden toegestaan.  
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W1 

8 Algemene regel, toelichting en zorgplicht UR3 Dempen 
oppervlaktewater aangepast.  
Voorschrift en zorgplichtartikel over wijze van dempen aangepast. 
Bij gebruik van dempingsmateriaal anders dan grond moet de te 
dempen watergang eerst worden afgedamd en leeggepompt, 
alvorens het dempingsmateriaal wordt aangebracht. 
Doel: beschermen waterkwaliteit. 

13-10-
2020/11 

  



9 Zorgplicht en voorschriften algemene regels UR4 Dammen met 
duiker en UR5 Bruggen aangepast.  
Voorschrift en zorgplichtartikel t.a.v. verwijderen brug en dam 
met duiker uitgebreid. 
Betreft het herstellen van het profiel en de taluds van de 
watergang. 
Doel: garanderen goede doorstroming. 

13-10-
2020/58 

10 Foute tekst in zorgplicht UR4 Dammen met duiker bij 
oppervlaktewater aangepast. 
In zorgplichtartikel werd verwezen naar dempen van 
oppervlaktewater. Dit is aangepast. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

11 Toelichting vraag 4 UR4 Dammen met duiker bij oppervlaktewater 
aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. 
Aan de toelichting op de vragen is vanuit het oogpunt van 
ecologie uitgelegd waarom de duiker een minimale diameter 
moet hebben van 0,50 meter en waarom een duiker met 
minimaal 20% lucht moet worden gelegd. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

W2 

12 Toelichting vraag 5 UR5 Bruggen bij oppervlaktewater aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. 
Betreft het voorkomen van ophoping drijfvuil bij te laag liggende 
bruggen. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

W3 

13 Voorschrift algemene regel UR5 Bruggen bij oppervlaktewater 
toegevoegd. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. 
Voorschrift in de algemene regel toegevoegd dat bruggen over 
snelwegen en provinciale wegen geschikt moeten worden 
gemaakt voor migrerende fauna. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W4 
W5 

14 Inleiding en stroomschema UR5 Bruggen bij oppervlaktewater 
aangepast. 
Aangegeven dat dit hoofdstuk ook geldt voor duikerbruggen. 
Criteria minimale waterdiepte onder brug toegevoegd aan 
stroomschema. 
Doel: verduidelijking voor gebruiker en garanderen uitvoering 
onderhoud watergangen. 

13-10-
2020/33 

15 Uitbreiding zorgplicht UR5 Bruggen en UR6 Steigers en vlonders. 
Zorgplichtartikel toegevoegd t.a.v. het voorkomen van drijfvuil 
onder bruggen en steigers. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

13-10-
2020/22 

  



16 Wijziging inleiding UR 5 Bruggen bij oppervlaktewater.  
Verplichting Zorgplicht en algemene regel met meldplicht 
toegevoegd. 
Deze verplichting rolt wel uit het stroomschema maar was niet 
opgenomen in de inleiding. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

13-10-
2020/10 

17 Wijziging stroomschema UR 5 Bruggen bij oppervlaktewater.  
De tekst in het stroomschema t.a.v. palen in de watergang was 
niet duidelijk en is aangepast. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

13-10-
2020/13 

18 Toegevoegd: UR 5 Bruggen. 
Betere onderbouwing vanuit ecologie minimaal 0,30 meter vrije 
ruimte onder een brug. 
Voorschrift opgenomen in algemene regel t.a.v. looprichels t.b.v. 
migrerende fauna. 

Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

 

19 Vereenvoudiging stroomschema UR6 Steigers en vlonders. 
Stroomschema vereenvoudigt zodat het voor de gebruiker 
gemakkelijker te lezen is. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

13-10-
2020/34 

20 Stroomschema en toelichting UR6 Steigers en vlonders bij 
oppervlaktewater aangepast . 
Ecologische onderbouwing toegevoegd t.a.v. het voorkomen van 
drijfvuil onder steigers. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

W6 

21 Wijziging stroomschema UR7 Beschoeiingen bij oppervlaktewater. 
Verwijzing naar regels voor dempen uit stroomschema gehaald en 
deze regels opgenomen in het stroomschema. 
In het stroomschema was een verwijzing opgenomen naar 
hoofdstuk 3 (dempen oppervlaktewater). Deze verwijzing is 
vervangen door de vragen over het dempen op te nemen in het 
stroomschema. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

13-10-
2020/21 

22 Voorschrift algemene regels UR7 Beschoeiingen bij 
oppervlaktewater aangepast. 
Voorschrift aangepast, waarbij het voorbeeld van worteldoek 
eruit is gehaald. 
Doel: beschermen waterkwaliteit. 

13-10-
2020/40 

23 Zorgplicht UR7 Beschoeiingen langs oppervlaktewater aangepast. 
Zorgplichtartikel t.a.v. faunauittreedplaatsen toegevoegd. 
In de zorgplicht is aangegeven dat er moet worden nagedacht 
over het plaatsen van uittredeplaatsen voor fauna als er over 
grote lengtes een beschoeiing wordt geplaatst. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W7 

  



24 Zorgplicht UR8 Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten bij 
oppervlaktewater uitgebreid.  
Zorgplichtartikel t.a.v. bescherming rondom het innamepunt t.b.v. 
vissen toegevoegd. 
Hiermee moet worden voorkomen dat de lokstroom voor vissen 
bij vispassages verstoord wordt. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W8 

25 Stroomschema en toelichting UR8 Uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten bij oppervlaktewater aangepast. 
Hiermee moet worden voorkomen dat de lokstroom voor vissen 
bij vispassages verstoord wordt. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W9 

26 Wijziging stroomschema UR 8 Uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten bij oppervlaktewater.  
Vergunningplicht toegevoegd voor uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten in het doorstroomprofiel van primaire 
watergangen i.v.m. doorstroming en onderhoud. 
Doel: garanderen uitvoering onderhoud watergangen. 

T53 

27 Stroomschema UR8 Uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten bij oppervlaktewater aangepast. 
Begrip tijdelijk verduidelijkt, namelijk voor eenmalig gebruik. 
Doel: garanderen uitvoering onderhoud watergangen. 

13-10-
2020/37 

28 Zorgplicht UR9 Lozen op en onttrekken van oppervlaktewater 
aangepast  
Zorgplichtartikel t.a.v. ecologie toegevoegd. 
Betreft de negatieve gevolgen van uitspoeling van bodem en 
taluds voor de ecologie. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

I16 

29 Zorgplicht UR9 Lozen op en onttrekken van oppervlaktewater 
aangepast.  
Ecologische onderbouwing toegevoegd. 
Betreft de negatieve gevolgen van uitspoeling van bodem en 
taluds voor de ecologie. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W10 

30 Toelichting stroomschema UR10 Verwijderen kabels en leidingen 
bij oppervlaktewater aangepast . 
Toelichting aangepast voor het tijdelijk afdammen van een 
watergang t.b.v. het verwijderen van kabels en leidingen. 
Tijdelijk afdammen van tertiaire watergangen die op kaart 11 
staan is uit de vergunningplicht gehaald. Er geldt nu een algemene 
regel. 
Doel: garanderen goede doorstroming. 

13-10-
2020/44 

31 Toelichting vraag 1 UR11 Beplanting bij oppervlaktewater 
aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd t.a.v. bladval vanaf bomen 
in een watergang. Heeft effect op de fysisch-chemische 
waterkwaliteit en op het zuurstofgehalte van het water. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang en beschermen 
waterkwaliteit. 

W11 

  



32 Wijziging inleiding en stroomschema UR12 Wegen en 
verhardingen bij oppervlaktewater. 
In inleiding aangegeven dat hoofdstuk ook geldt voor het wijzigen 
van een object, een pad of een weg. Tevens in stroomschema 
regels voor aanleg weg in beschermingszone watergang 
aangepast. Hiermee moet worden voorkomen dat een nieuw aan 
te leggen weg op pad in de beschermingszone ongeschikt is als 
onderhoudspad. 
Doel: garanderen uitvoering onderhoud watergangen. 

13-10-
2020/32 

33 Stroomschema UR13 Objecten bij oppervlaktewater en BR13 
Objecten bij oppervlaktewater aangepast.  
Afdekken watergang specifiek gemaakt middels zonnepanelen en 
drijvende woningen.  Hiermee wordt voorkomen dat iedere 
andere afdekking van de watergang tot een vergunningplicht leidt 
(bijvoorbeeld een ponton of een drijvend tuintje). 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

13-10-
2020/43 

34 Wijziging termijn compenserende maatregelen UR15 Versnelde 
afvoer van hemelwater. 
Overeenkomstig bij dempen compenseren binnen 4 maanden na 
aanleg verhard oppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat dit 
gelijk leidt tot een vergunningplicht als er niet gelijktijdig wordt 
gecompenseerd. 
Doel: voorkomen verlies aan waterberging. 

13-10-
2020/17 

35 Stroomschema UR16 en BR16 Bouwwerken langs 
oppervlaktewater aangepast.  
Bouwen in de beschermingszone van duikers vergunninplichtig 
gemaakt i.p.v. zorgplicht. Hiermee wordt voorkomen dat over een 
duiker heen wordt gebouwd, waardoor de duiker niet meer kan 
worden vervangen. 
Doel: garanderen uitvoering groot onderhoud en goede 
doorstroming. 

I51 

36 Toelichting algemene regel UR17 Beweiden bij oppervlaktewater 
aangepast.  
Ecologische onderbouwing toegevoegd. Toegevoegd dat ook de 
vegetatie van de natuurvriendelijke oever moet worden 
beschermd. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W13 

37 Zorgplicht UR17 Beweiden bij oppervlaktewater aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. Tekst toegevoegd over 
gevolgen baggeraanwas en zuurstofloosheid van water en 
aangegeven dat oeverafkalving het proces van veenafbraak kan 
versnellen. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W12 

38 Uitbreiding zorgplicht UR18 Grondboringen bij oppervlaktewater. 
Zorgplichtartikel opgenomen t.a.v. wegzijging. Er moet 
voorkomen worden dat als gevolg van de werkzaamheden water 
wegzijgt naar de ondergrond. 
Doel: voorkomen watertekort. 

13-10-
2020/16 

  



39 Titel en eerste regel van hoofdstuk 18 Grondboringen, 
sonderingen en peilbuizen in of langs oppervlaktewater 
aangepast. 
In dit hoofdstuk is het plaatsen van filterbuizen toegevoegd, zodat 
de regelgeving ook voor filterbuizen geldt. 
Doel: garanderen goede doorstroming en garanderen uitvoering 
onderhoud watergangen. 

nvt 

40 Zorgplicht UR21 Peilscheidende kunstwerken bij oppervlaktewater 
aangepast.  
Vispasserbaarheid krooshekken toegevoegd d.m.v. minimale 
spijlafstand aan te geven. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W14 

41 Stroomschema UR22 Vaarwegen aangepast.  
In inleiding aangegeven dat het om definitieve wijzigingen van de 
“bak” gaat. Tijdelijke aanpassingen vallen onder het BPR. 
Hiermee wordt voorkomen dat allerlei tijdelijke maatregelen bij 
een vaarweg leiden tot een vergunningplicht. 
Doel: behouden profiel vaarweg. 

13-10-
2020/59 

42 Wijziging categorieën  waterkeringen BR25  
Overzicht klopte niet, de voormalige C-kering stond hier nog in. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

13-10-
2020/26 

43 Nummering aangepast algemene regels UR25 Graven bij 
waterkeringen.  
Foutieve nummering kloppend gemaakt. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

13-10-
2020/39 

44 Wijziging stroomschema UR25 Graven bij waterkeringen.  
Maximale breedte  van 1 meter toegevoegd aan afmetingen 
proefsleuf. Hiermee wordt voorkomen dat er grootschalige 
ontgravingen plaatsvinden die eigenlijk verguningplichtig zouden 
moeten zijn. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 

13-10-
2020/48 

45 Fout in stroomschema UR31 Uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten bij waterkeringen.  
Algemene regel zonder meldplicht aangepast naar algemene regel 
met meldplicht. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

46 Stroomschema UR32 Kabels en leidingen bij waterkeringen 
aangepast. 
Versoepeling huisaansluitingen bij primaire waterkering. Deze 
waren allemaal vergunningplichtig en vallen nu onder een 
algemene regel met meldplicht. De reden is dat we ze toch altijd 
vergunnen. 
Doel: versoepeling regelgeving. 

13-10-
2020/47 
13-10-
2020/50 

13-10-
2020/55 

47 Foute verwijzing bij toelichting AR 33.2.3.2 aangepast.  
Verwijzing naar toelichting aangepast. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

48 Foute verwijzing bij toelichting AR 35.2.6.2 aangepast.  
Verwijzing naar toelichting aangepast. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 



49 Zonnepanelen toegevoegd aan UR35 Objecten bij waterkeringen 
en windturbines toegevoegd aan UR36 en BR37 Bouwwerken bij 
waterkeringen. 
In inleiding van uitvoeringsregel 35 aangegeven dat 
zonnepanelen, bushokjes en kippenhokken ook onder dit 
hoofdstuk vallen en in inleiding van uitvoeringsregel 36 en 
beleidsregel 37  aangegeven dat windturbines ook onder deze 
hoofdstukken vallen. 
Doel: verduidelijking voor de gebruiker. 

T48 

50 Benaming onderwerp UR36 Bouwwerken bij waterkeringen 
aangepast. 
Aangegeven dat het ook gaat om het aanpassen van bouwwerken. 
Dat was nu niet duidelijk. 
Doel: verduidelijking voor de gebruiker. 

T43 

51 UR36 Bouwwerken bij waterkeringen en BR37 Bouwwerken bij 
waterkeringen aangepast.  
Regelgeving versoepeld zodat het beter werkbaar is. Het huidige 
beleid is dermate streng dat er vrijwel niets mogelijk is bij met 
name de primaire waterkering. Daarom zijn er enkele 
versoepelingen aangebracht zodat de regels beter aansluiten bij 
de praktijk. Voorbeeld hiervan is een verbouwing van een woning. 
Dit heeft geen significante impact op de waterkering maar daar 
waren de regels toch heel streng. 
Doel: versoepeling regelgeving. 

I34 

52 In inleiding UR37 jaartal 2021 vervangen door 2022 of 2023. 
Betreft aanpassing verwacht jaar van uitvoering dijkversterking 
Lekdijk. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

53 UR42 Grondboringen bij waterkeringen aangepast.  
Ook UR18 Grondboringen bij oppervlaktewater aangepast en 
verwijzingen aangepast. 
Filterbuizen (voor onttrekken grondwater) toegevoegd aan dit 
hoofdstuk. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen. 

13-10-
2020/36 

54 Wijziging stroomschema UR44 Op- en onderbemalingen en 
peilafwijkingen. 
Peilafwijkingen kleiner dan 0,10 meter vallen nu onder de 
zorgplicht in plaats van onder de vergunningplicht. 
Deze kleine peilafwijkingen hebben geen significante impact op de 
waterkering en kunnen dus onder de zorgplicht vallen. 
Doel: versoepeling regelgeving. 

13-10-
2020/46 

55 Verduidelijking begrip “toplaag” in stroomschema UR46 Wegen bij 
waterkeringen. 
Regels voor het uitvoeren van herstelmaatregelen soepeler 
gemaakt en omschrijving toplaag verbeterd. 
Reparaties van klinkerbestrating op de waterkering vallen nu 
onder een algemene regel met meldplicht in plaats van onder de 
zorgplicht. 
Doel: versoepeling en verduidelijking regelgeving. 

I46 

  



56 Zorgplicht als mogelijke uitkomst UR48 Sluizen bij een waterkering 
toegevoegd.  
Deze verplichting rolt wel uit het stroomschema maar was niet 
opgenomen in de inleiding. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

n.v.t. 

57 Algemene regel UR50 Explosiegevaarlijk materiaal bij 
waterkeringen aangepast. 
Er stond “zonder meldplicht”. Dat klopte niet en is aangepast naar 
“met meldplicht”. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

13-10-
2020/62 

58 UR51 Werken met een druk van 10 bar of hoger bij waterkeringen 
ondergebracht bij UR32 Kabels en leidingen bij waterkeringen. 
UR51 komt te vervallen. Ook verwijzingen vanuit andere 
hoofdstukken naar UR51 verwijderen en BR52 verwijderen. 
UR51 en BR52 zijn komen te vervallen en zijn ondergebracht bij de 
regels voor kabels en leidingen. De reden is dat UR51 en BR52 
eigenlijk ook alleen maar van toepassing waren op kabels en 
leidingen. Daarom zijn deze hoofdstukken nu geïntegreerd in de 
betreffende hoofdstukken voor kabels en leidingen. 
Doel: verduidelijking regelgeving. 

13-10-
2020/63 

   

Beleidsregels 

59 Beleidsregel 3 Dempen oppervlaktewater aangepast. 
Als er een watergang wordt verbreed dan moet de minimale 
verbreding van de watergang 0,50 meter bedragen. De reden 
hiervan is dat het vergraven van oevers nadelige gevolgen heeft 
voor de flora en fauna. Daarom moet de lengte waarover dit 
gebeurt zoveel als mogelijk worden beperkt. Dat kan door eisen te 
stellen aan de minimale verbreding. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W15 

60 Beleidsregel 4 Dammen met duiker bij oppervlaktewater 
aangepast.  
Ecologische onderbouwing toegevoegd.  Een slechte 
doorstroming door duikers kan door ophoping van kroos en 
drijfvuil leiden tot zuurstofloos water. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W16 

61 Beleidsregel 5 Bruggen bij oppervlaktewater aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. Bij te lage bruggen kan 
door ophoping van kroos en drijfvuil te weinig licht toetreden in 
het water. 
Toegevoegd dat bruggen over snelwegen en provinciale wegen 
geschikt moeten worden gemaakt voor migrerende fauna. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W17 

62 Beleidsregel 6 Steigers en vlonders bij oppervlaktewater 
aangepast. 
Ecologische onderbouwing toegevoegd. Bij te lage steigers kan 
door ophoping van kroos en drijfvuil te weinig licht toetreden in 
het water. 
Doel: tegengaan ecologische achteruitgang. 

W18 

  



63 UR36, BR25 en BR37 Bouwwerken bij waterkeringen aangepast. 
Regelgeving versoepeld zodat het beter werkbaar is. Het huidige 
beleid is dermate streng dat er vrijwel niets mogelijk is bij met 
name de primaire waterkering. Daarom zijn er enkele 
versoepelingen aangebracht zodat de regels beter aansluiten bij 
de praktijk. Voorbeeld hiervan is een verbouwing van een woning. 
Dit heeft geen significante impact op de waterkering maar daar 
waren de regels toch heel streng. 
Doel: versoepeling regelgeving. 

I39 
I17 

64 Titel en tekst van BR 43 Grondboringen, sonderingen, peilbuizen 
en bodemenergie-systemen in of bij waterkeringen aangepast. 
Filterbuizen (voor onttrekken grondwater) toegevoegd aan dit 
hoofdstuk. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen. 

nvt 

65 Vervallen  
 

 

  



ONTTREKKEN VAN GRONDWATER 

Overzicht wijzigingen uitvoerings- en beleidsregels 2022 
 

Volgnr. Omschrijving Nummer KP 

Uitvoeringsregels 

Volgnr.   

66 
 

UR55 Vereenvoudiging van het stroomschema. 
Stroomschema aangepast zodat het gemakkelijker te lezen is. 
Vragen over waterkering en kwetsbare gebieden zijn hier 
verwijderd en indien nodig per hoofdstuk (UR 56 t/m 70) 
toegevoegd. 
Doel: verduidelijking voor gebruiker  

I12 
T23 

67 UR56 t/m UR72 Tekst van de inleiding is aangepast. 
- Tekst aangepast of verwijderd wanneer die niet meer van 

toepassing is, zodat het gemakkelijker te lezen is. 
- Bij UR63 is “velden, enz.” verwijderd en is “en kwekerijen” 

toegevoegd. De velden zijn verplaatst naar hoofdstuk 67. 
- Bij UR67 is het beregenen/ bevloeien van (sport)velden 

toegevoegd als activiteit. Deze zat eerst in hoofdstuk 63. 
- Bij UR67 is de titel aangepast naar “grondwateronttrekking 

voor huis-tuin-keuken en andere kleinschalige 
toepassingen”. 

- Bij UR 70 is de titel aangepast naar “infiltreren en (terug) in 
de bodem brengen van water”. 

- Bij UR71 is ook verdroging toegevoegd aan de tekst. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker.  
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

I13 
T23 

68 UR56 t/m UR 59 Stroomschema en toelichting aangepast. 
- Vragen over projectbemaling, waterkering, kwetsbare 

gebieden en gebiedsgericht grondwaterbeheer toegevoegd. 
- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 

aangepast, zodat het makkelijker te melden is (groter dan 
en gelijk aan verandert in groter dan). 

- Bij UR56 en UR 57 is de filterdiepte van 9 m-mv vervangen 
voor niet dieper dan eerste watervoerend pakket. Meer 
regelen met algemene regels. 

- Voor de nieuwe vragen is een toelichting gemaakt. 
- Binnen bestaande toelichtingen is er geschoven met 

toelichtingen vanwege de nieuwe volgorde van de vragen. 
- Tekstblokken geschoven/ aangepast, zodat het beter 

leesbaar is. 
Doel: aandacht genereren voor de hoofdstukken over 
projectbemaling, waterkering, kwetsbare gebieden, zodat deze 
regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen en een enkele  
versoepeling van de regelgeving. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

I6 
I12 
I28 
T23 

30-5-22/ 73 

  



69 UR 56 t/m UR 59 Algemene regels en toelichting aangepast. 
- Aanpassingen doorgevoerd zodat het weer overeenkomt 

met de stroomschema’s. Ook zijn een aantal nieuwe 
voorschriften toegevoegd, bijv. voor het gebiedsgericht 
grondwaterbeheer. 

- Geschoven met toelichtingen vanwege de gewijzigde 
volgorde van de voorschriften. 

- Tekstblokken geschoven/ aangepast, zodat het beter 
leesbaar is. 

Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

I6 
I13 
T23 

30-5-22/ 73 

70 UR60 Vereenvoudiging van het stroomschema en toelichtingen 
aangepast. 
- Stroomschema aangepast zodat het gemakkelijker te lezen 

is. 
- Tekstblokken geschoven/ aangepast, zodat het beter 

leesbaar is. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

71 UR60 t/m UR64, UR66, UR67 en UR70 Algemene regels en 
toelichting aangepast. 
- Algemene regels aangepast/ toegevoegd, zodat het beter 

leesbaar is en weer overeenkomt met de regels in andere 
hoofdstukken. 

- Tekstblokken geschoven/ aangepast, zodat het beter 
leesbaar is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

72 UR61 en UR66 Stroomschema en toelichting aangepast. 
- Vraag over waterkering toegevoegd. 
- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 

aangepast, zodat het makkelijker te melden is (groter dan 
en gelijk aan verandert in groter dan). 

- Voor de nieuwe vraag is een toelichting gemaakt. 
- De bestaande toelichting is verschoven vanwege de nieuwe 

volgorde. 
Doel: aandacht genereren voor de regelgeving voor 
waterkering, zodat deze regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

73 UR62, UR64, UR65 en UR68 Stroomschema en toelichting 
aangepast. 
- Vraag over waterkering toegevoegd. 
- Voor de nieuwe vraag is een toelichting gemaakt. 
- De bestaande toelichtingen zijn verschoven vanwege de 

nieuwe volgorde. 
Doel: aandacht genereren voor de regelgeving voor 
waterkering, zodat deze regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

  



74 UR63 Stroomschema en toelichting aangepast. 
- Vraag over waterkering toegevoegd. 
- Vraag over kunstgrasvelden is verwijdert en verplaatst naar 

hoofdstuk 67. Hoofdstuk 63 is nu ingericht voor agrarische 
onttrekking. 

- Voor de nieuwe vraag is een toelichting gemaakt. 
- De bestaande toelichtingen zijn verschoven vanwege de 

nieuwe volgorde. 
Doel: aandacht genereren voor de regelgeving voor 
waterkering, zodat deze regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

75 UR67 Stroomschema en toelichting aangepast. 
- Vraag over waterkering toegevoegd. 
- Vraag over kunstgrasvelden toegevoegd (is afkomstig van 

hoofdstuk 63). 
- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 

aangepast, zodat het makkelijker te melden is (groter dan 
en gelijk aan verandert in groter dan). 

- Voor de nieuwe vraag is een toelichting gemaakt. 
- De bestaande toelichtingen zijn verschoven vanwege de 

nieuwe volgorde. 
Doel: aandacht genereren voor de regelgeving voor 
waterkering, zodat deze regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 

76 UR69 Stroomschema en toelichting aangepast. 
- Vraag over waterkering toegevoegd. 
- Voor de nieuwe vraag is een toelichting gemaakt. 
- De bestaande toelichtingen zijn verschoven vanwege de 

nieuwe volgorde. 
- Link naar website werkte niet (meer) en is aangepast. 
Doel: aandacht genereren voor de regelgeving voor 
waterkering, zodat deze regelgeving beter gecheckt wordt. 
Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 
Doel: fouten in regelgeving herstellen. 

T23 

77 UR70 Stroomschema niet aangepast. Wel 1 kleine aanpassing in 
toelichting bij vraag 3. 
Tekst was: Het brengen van water in de bodem wordt 
meegenomen bij de melding van de grondwateronttrekking of 
de vergunningaanvraag van de grondwateronttrekking, 
afhankelijk van welke procedure van toepassing is op de 
grondwateronttrekking. 
Tekst is nu: Het brengen van water in de bodem wordt 
meegenomen bij de melding of de vergunningaanvraag van de 
grondwateronttrekking, afhankelijk van welke procedure van 
toepassing is op de grondwateronttrekking. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T23 



78 UR71 Stroomschema en toelichtingen zijn geheel vernieuwd. 
- Er is nu eerst een algemeen stroomschema waar je kunt 

kiezen tussen “stroomschema voor kwetsbare bebouwing” 
en “stroomschema voor grondwatergevoelige natuur”. 

- Het stroomschema voor kwetsbare bebouwing is geheel 
nieuw. Kaartlaag 18A voldeed niet en is losgelaten. Regels 
zijn praktischer ingericht door uit te gaan van bebouwing 
van vóór 1960. 

- Het stroomschema voor grondwatergevoelige natuur is 
geheel nieuw. Hier wordt meer bemaling zonder 
vergunning toegestaan. Het betreft vooral onttrekkingen 
kleiner dan of gelijk aan 10 m3/uur. Voor onttrekkingen 
groter dan 10 m3/uur moet het buiten groeiseizoen of alles 
moet terug in de bodem gebracht worden. 

Doel: beschermen van kwetsbare bebouwing en 
grondwatergevoelige natuur. 
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

U5 
I25 
T23 

79 UR71 Algemene regels en toelichtingen zijn geheel nieuw. 
- De algemene regels voor kwetsbare bebouwing zijn geheel 

nieuw. Regels zijn nu praktischer ingericht door uit te gaan 
van bebouwing van vóór 1960. 

- De algemene regels voor grondwatergevoelige natuur zijn 
geheel nieuw. Hier wordt meer bemaling zonder 
vergunning toegestaan. Het betreft vooral onttrekkingen 
kleiner dan of gelijk aan 10 m3/uur. Voor onttrekkingen 
groter dan 10 m3/uur moet het buiten groeiseizoen of alles 
moet terug in de bodem gebracht worden. 

Doel: beschermen van kwetsbare bebouwing en 
grondwatergevoelige natuur. 
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

I5 
I25 

80 UR72 Stroomschema en toelichtingen zijn geheel vernieuwd. 
- Er is nu eerst een algemeen stroomschema waar je kunt 

kiezen tussen “stroomschema voor primaire waterkering”, 
“stroomschema voor regionale waterkering”, 
“stroomschema voor overige waterkering” of 
“stroomschema voor zomerkade”. Deze zijn allemaal 
opnieuw opgezet. 

- Het toepassen van filters in een waterkering is sterk 
beperkt, omdat dit tot zwakke plekke in de kering kan 
leiden. Filters blijven achter in de kering en ook het 
verwijderen levert gaten op die niet goed zijn afgedicht. 

- Er is een maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 
toegevoegd voor onttrekkingen in een waterkering. Dit is 
een zeer lage hoeveelheid. Dit is opgenomen ter 
bescherming van de keringen. 

Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen 
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

I55 
I23 
T23 

 



81 UR72 Algemene regels en toelichtingen zijn geheel nieuw. 
- Het toepassen van filters in een waterkering is sterk 

beperkt, omdat dit tot zwakke plekke in de kering kan 
leiden.  

- Er is een maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 
toegevoegd voor onttrekkingen in een waterkering. Dit is 
een zeer lage hoeveelheid. Dit is opgenomen ter 
bescherming van de keringen. 

Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen  
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

I55 
I23 
T23 

   

Beleidsregels   

82 Beleidsregels onderverdeeld in hoofdstukken. 
Voor ieder hoofdstuk van de Uitvoeringsregels is nu een eigen 
hoofdstuk gemaakt in de Beleidsregels. Hierbij komt ook de 
hoofdstuknummering overeen. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

83 BR55 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 56. 
- Opsommingstekens aangepast. 
- Kleine tekstuele aanpassingen, zodat het beter leesbaar is. 
- In 55.5 is in paragraaf “Verspreiding van bodem- en 

grondwaterverontreinigingen” is tekst toegevoegd over het 
gebiedsgericht grondwaterbeheer. 

- In 55.5 is een paragraaf over 
Grondwaterbeschermingsgebieden toegevoegd. 

- In paragraaf 55.6 zijn kleine tekstuele aanpassingen gedaan, 
zodat het weer overeenkomt met de UR. 

- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater (groter 
dan en gelijk aan verandert in groter dan) is aangepast in de 
UR en dit is nu in de BR gelijk getrokken. 

- Paragraaf 55.9 is verwijderd, omdat deze nu apart 
behandeld wordt in hoofdstuk 71/ 72. 

Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 
30-5-22/ 73 

84 BR56 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 57. 
- Het hoofdstuk is nu geschreven voor bouwputbemalingen. 

Daardoor is tekst over sleuf, grondwatersanering, 
beheersmaatregel en project bemaling verwijderd. 

- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 
beter leesbaar is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

  



85 BR57 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is niet aangepast. 
- Het hoofdstuk is nu geschreven voor sleufbemalingen. 

Daardoor is tekst over bouwput, grondwatersanering, 
beheersmaatregel en project bemaling verwijderd. 

- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 
beter leesbaar is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

86 BR58 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is niet aangepast. 
- Het hoofdstuk is nu geschreven voor grondwatersanering. 

Daardoor is tekst over bouwput, sleufbemalingen, 
beheersmaatregel en project bemaling verwijderd. 

- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 
beter leesbaar is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

87 BR59 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 58. 
- Het hoofdstuk is nu geschreven voor beheersmaatregel. 

Daardoor is tekst over bouwput, sleufbemalingen, 
grondwatersanering en project bemaling verwijderd. 

- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 
beter leesbaar is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

88 BR60 Hoofdstuk is nieuw. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 57. 
- Het hoofdstuk is geschreven voor projectbemaling. 

Daardoor is tekst over bouwput, sleufbemalingen, 
grondwatersanering, beheersmaatregel en projectbemaling 
verwijderd. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

89 BR61 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 59. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

90 BR62 Hoofdstuk is aangepast. 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 60. 
- Tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het beter 

leesbaar is. 
- Opbouw van het hoofdstuk komt nu overeen met de 

andere hoofdstukken. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

  



91 BR63 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 61. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
- De tekst over kunstgrasvelden is verwijderd en verplaatst 

naar hoofdstuk 67 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

T24 

92 BR64 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 62. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
- Veedrenking vervangen voor drinkwater voor vee, omdat 

dat de term is die wij overal hanteren. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

T24 

93 BR65 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 63. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

94 BR66 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 64. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater (groter 

dan en gelijk aan verandert in groter dan) is aangepast in de 
UR en dit is nu in de BR gelijkgetrokken. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

T24 

95 BR67 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 65. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
- De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater (groter 

dan en gelijk aan verandert in groter dan) is aangepast in de 
UR en dit is nu in de BR gelijkgetrokken. 

- Bij UR67 is het beregenen/ bevloeien van (sport)velden 
toegevoegd als activiteit en dit is nu in BR67 
gelijkgetrokken.  

- Bij UR67 is de titel aangepast naar “grondwateronttrekking 
voor huis-tuin-keuken en andere kleinschalige toepassingen” 
en dit is nu in BR67 gelijkgetrokken. 

- De tekst over kunstgrasvelden is toegevoegd (was afkomstig 
van hoofdstuk 61). 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 



Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

96 BR68 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 66. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

97 BR69 Hoofdstuk is aangepast 
- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 

eerst hoofdstuk 67. 
- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 

beter leesbaar is. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

98 Hoofdstuk 68 is verwijderd, omdat hier geen apart hoofdstuk 
voor nodig is. Het is al geregeld in hoofdstuk 67. 
Doel: fouten in regelgeving herstellen. 

T24 

99 BR70 Hoofdstuk is aangepast 
- Bij UR 70 is de titel aangepast naar “infiltreren en (terug) in 

de bodem brengen van water” en dit is nu in BR70 
gelijkgetrokken. 

- De nummering van dit hoofdstuk is aangepast. Het was 
eerst hoofdstuk 69. 

- Kleine tekstuele aanpassingen of toevoegingen, zodat het 
beter leesbaar is. 

- De tekst over “schade aan waterkeringen” is verwijderd, 
omdat het in hoofdstuk 72 geregeld is. 

Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 

T24 

100 BR71 Hoofdstuk is nieuw. 
- De beleidsregels voor kwetsbare bebouwing zijn geheel 

nieuw. Regels zijn nu praktischer ingericht door uit te gaan 
van bebouwing van vóór 1960. 

- De beleidsregels voor grondwatergevoelige natuur zijn 
geheel nieuw. Hier wordt meer bemaling zonder vergunning 
toegestaan.  

Doel: beschermen van kwetsbare bebouwing en 
grondwatergevoelige natuur. 
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 

101 BR72 Hoofdstuk is nieuw. 
- Het toepassen van filters in een waterkering is sterk 

beperkt, omdat dit tot zwakke plekke in de kering kan 
leiden. Dit is nu verwerkt in de beleidsregels. 

- Er is een maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater 
toegevoegd voor onttrekkingen in een waterkering. Dit is 
een zeer lage hoeveelheid. Dit is opgenomen ter 
bescherming van de keringen. 

Doel: zorgdragen voor veilige waterkeringen  
Doel: versoepeling regelgeving (meer onder UR toe te staan). 
Doel: onvolkomenheden in regelgeving herstellen. 
Doel: verduidelijking/ betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T24 



   

Bijlagen bij uitvoeringsregels en beleidsregels 

102 Nieuwe kaart 9 Gebiedsindeling oost-west toegevoegd. 
De gebiedsindeling oost/west is nu via een keurkaart geregeld 
en niet meer via een vraag aan de gebruiker. Betreft de 
stroomschema’s in de uitvoeringsregels voor graven en 
dempen. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

T28 

103 Kaart 15c (overige waterkeringen), deeluitmakend van de 
bijlagen bij de keur, uitvoeringsregels en beleidsregels 2018 
wordt vervangen door een nieuwe versie. 
Overige waterkeringen zijn aangepast. Daarom nieuwe kaart 
toegevoegd. 
Doel: aanpassing overige waterkeringen. 

Nvt 

104 Tekening met dijkonderdelen invoegen in paragraaf 2.3. 
Begrijpelijke tekening met dijkonderdelen toegevoegd. 
Doel: betere leesbaarheid voor de gebruiker. 

13-10-
2020/64 
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