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Vragen en antwoorden ontwerp-beleidslijn Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden 
Kromme Rijngebied 
 

Vraag Antwoord 
Inleiding  
                                          Voor wie is deze beleidslijn? 
Waarom is slootonderhoud nodig  
 

Onderhoud is nodig voor een goede aan- en afvoer van water 
en voor een gezond watermilieu. In natte periode kan dan 
overtollig water worden afgevoerd en in droge periode kan 
water worden aangevoerd. Eigenaren van aangrenzende 
percelen aan tertiaire watergangen zijn voor zowel het 
schonen als het baggeren onderhoudsplichtig. In de Keur, 
de Leggers van watergangen en -keringen en 
uitgangspuntennota legger oppervlaktewateren van het 
waterschap is vastgelegd wie tot het plegen van het 
onderhoud is aangewezen en welke voorwaarden van 
toepassing zijn. Het waterschap controleert of aan de 
onderhoudsverplichtingen is voldaan. Deze controle 
heet schouw. 

Wat is gedifferentieerd onderhoud?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur : weergave maatwerkoplossing 
gedifferentieerd onderhoud 
 
 
 
 

In het algemeen betekent gedifferentieerd onderhoud in het 
Kromme Rijngebied dat het onderhoudregime wordt 
aangepast aan de doelstellingen die horen bij de functie en 
lokale kenmerken van het gebied waar de watergang 
onderdeel van uit maakt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 
wijze van onderhoud van sloten, het gaat dus om maatwerk. 
Dit in tegenstelling tot het huidige onderhoud. Hierbij wordt, 
ongeacht de functie of lokale kenmerken, onderhoud 
uitgevoerd (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in tijd of 
vorm/wijze). 
 
Voor de natuurgebieden in het Kromme Rijngebied wordt 
afgeweken van het huidige onderhoud. Er vindt een andere 
invulling van onderhoud plaats (maatwerk of gedifferentieerd 
onderhoud). De maatwerkoplossing waarvoor is gekozen bij 
de ontwerp-beleidslijn omvat het deels loslaten van het 
beheer en onderhoud van de zogenaamde interne sloten in 
een gebied met de functie natuur. Uitzondering hierop zijn de 
schei- en reguliere sloten (zie figuur hiernaast). In de 
ontwerp-beleidslijn staat dat de beheerders van de 
natuurgebieden zelf verantwoordelijk zijn voor het wel, 
minder, dan wel niet onderhouden van deze interne sloten. 
Voorwaarde is wel dat dit ten gunste komt van de functie 
natuur en geen nadelige effecten heeft op belangen van 
derden. Het waterschap controleert dan niet meer op deze 
interne sloten tijdens de schouw.  
 
Tertiaire watergangen zijn de kleinere sloten in ons gebied 
die in onderhoud zijn bij derden (en niet door het waterschap 
worden onderhouden). De onderhoudsplicht geldt voor 
mensen die wonen aan deze kleinere sloten of eigendommen 
hebben langs het water. Dit is vastgelegd in de Legger 
oppervlaktewatersysteem. Daarin staat ook hoe diep een 
sloot gebaggerd moet worden en wie hem onderhoudt. Dit 
kunnen particulieren of agrariërs zijn, maar ook bijvoorbeeld 
gemeenten, stichtingen, landgoedeigenaren en 
natuurorganisaties. 

Waarom wordt deze beleidslijn 
ingevoerd? 
 

Landgoedeigenaren en natuurorganisaties hebben het 
waterschap verzocht tot meer maatwerk van de schouw 
(gedifferentieerd onderhoud), omdat het huidige 
schouwbeleid de functie natuur niet ten goede komt. Het 

Natuurgebied NBP met scheisloten 
 
Reguliere sloten onderhouden volgens 
voorschriften 
 
Onderhoud interne sloten vrijlaten 
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huidige onderhoud is onvoldoende toegesneden op de 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden en/of ecologische 
betekenis van watergangen.  
 
Uit uitgebreid onderzoek bij bestaande natuurgebieden is 
naar voren gekomen wat de effecten zijn op de omgeving als 
het onderhoudsregime verandert. Hieruit blijkt dat 
gedifferentieerd onderhoud mogelijk is en niet nadelig hoeft te 
zijn voor de omgeving en/of de doelstellingen van het 
waterschap. Voor de natuur heeft het toestaan van het 
maatwerk een positief effect. Daarom wil het waterschap hier, 
onder een aantal voorwaarden, aan meewerken. In de 
ontwerp-beleidslijn vindt u meer informatie hierover. 

Komen alle sloten in het Kromme 
Rijngebied in aanmerking?  

Nee, het gaat alleen om zogenaamde tertiaire, interne sloten 
binnen natuurgebieden in het Kromme Rijngebied. Een 
interne sloot is een sloot die binnen één perceel met 
eenzelfde functie ligt.  
 
Interne sloten die water aan- en/of afvoeren voor de 
omgeving of een ander specifiek doel dienen, moeten wel 
goed onderhouden blijven en komen niet in aanmerking.  
Ook zogenaamde scheisloten in het Kromme Rijngebied 
komen niet in aanmerking. Een scheisloot is een sloot waarbij 
aan weerszijden sprake is van verschillende eigenaren en/of 
gebruiksfuncties. Deze sloten moeten wel goed onderhouden 
worden, om te voorkomen dat tegenstrijdige belangen van 
bijvoorbeeld natuur en landbouw elkaar negatief beïnvloeden.   
Dit geldt ook voor de reguliere sloten; deze blijven ook 
gewoon onderhoudsplichtig. Het waterschap blijft de 
hoofdwatergangen, die in beheer en onderhoud van het 
waterschap zijn, onderhouden.   

Wanneer kom ik in aanmerking voor 
deze beleidslijn? 

Als uw perceel valt binnen de grenzen van het 
Natuurbeheerplan (NBP) van de provincie Utrecht én het 
perceel ligt in het Kromme Rijngebied, dan kunt u in 
aanmerking komen voor gedifferentieerd onderhoud.  

Hoe kom ik in aanmerking?  U moet een aanvraag indienen om in aanmerking komen. U 
dient hierbij een kaartje te downloaden, waarop u duidelijk 
aangeeft om welke interne sloten het gaat, vergezeld van een 
korte motivatie. Op basis van deze aanvraag beoordeelt het 
waterschap de interne sloten vanuit een 
waterhuishoudkundige benadering voor de functie natuur ter 
plaatse en de omgeving. Het kan wenselijk zijn om, op basis 
van expertise van de natuurterreinbeheerders en onze 
waterbeheerders, de betreffende interne sloten per 
natuurgebied ter plaatse (veldbezoek) nader in beeld te 
brengen. Op deze manier kan zoveel mogelijk aan de 
doelstelling van het waterschap als aan de belangen voor de 
natuur invulling worden gegeven.  
 
Vanaf het moment dat het college de beleidslijn definitief 
heeft vastgesteld, is het mogelijk om een aanvraag in te 
dienen. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het 
beleid vast als de inspraakperiode voorbij is (naar 
verwachting eind maart 2015). Vanaf dat moment staat er 
een aanvraagformulier op de website van het waterschap dat 
u hiervoor in kunt vullen. U wordt nog nader geïnformeerd 
over de precieze invulling van de benodigde aanvraag en 
vanaf welke datum dit mogelijk is. Dat is naar verwachting in 
april 2015. Het waterschap informeert u hier tegen die tijd 
over via de website www.destichtserijnlanden.nl en een brief. 
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Als het waterschap uw aanvraag goedkeurt, vindt 
formalisering van het gedifferentieerd onderhoud plaats door 
aanpassing van de Legger oppervlaktewateren. Deze moet 
nog worden aangepast. Eerst gaat het waterschap nog een 
nieuwe Keur opstellen. De verwachting is dat de nieuwe 
Legger in, navolging van de Keur, in de loop van 2017 
formeel wordt vastgesteld. 
Derden hebben bij het vastleggen van de legger de 
gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen. 
 
Doet u geen aanvraag om de Legger aan te passen in 
verband met de beleidslijn? Dan blijft de huidige 
onderhoudsverplichting voor de in de Legger opgenomen 
tertiaire watergangen binnen natuurgebieden, in stand bij de 
herziening van de Legger. 

Ben ik voor altijd van het onderhoud af? Nee, als eigenaar van een natuurgebied bent u zelf 
verantwoordelijk voor het wel, minder, of niet onderhouden 
van de interne sloten van uw natuurgebied. Dat geldt alleen 
als dit ten gunste komt aan de functie natuur en geen 
nadelige effecten heeft op belangen van derden. De interne 
sloten in uw natuurgebied die daarvoor in aanmerking komen, 
worden juridisch verankerd in de Legger oppervlaktewateren.  
 
Het waterschap schouwt tot de nieuwe Legger niet op interne 
sloten in een natuurgebied. Daarna zal het waterschap de 
interne sloten wel weer schouwen, met uitzondering van de 
interne sloten binnen natuurgebieden waarvoor - middels een 
goedgekeurde aanvraag - gedifferentieerd onderhoud is 
vastgelegd in de Legger.  
 
U dient, als kenner van de lokale situatie en natuurbehoeften 
en -doelen, zelf een inschatting te maken welk 
onderhoudsregime het meest doelmatig is voor het specifieke 
natuurdoeltype ter plaatse. Het waterschap is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade of bijvoorbeeld 
ongewenste vernatting binnen natuurpercelen als gevolg van 
verlanding van interne sloten. 

Ik ben eigenaar van een natuurgebied 
dat niet in het Kromme Rijngebied ligt. 
Kom ik ook in aanmerking? 

Nee, daar geldt deze ontwerp-beleidslijn niet voor. 
Vooralsnog is deze beleidslijn enkel van toepassing op 
eigenaren van natuurgebieden in het Kromme Rijngebied, 
omdat alleen dit gebied is onderzocht. Reden hiervoor is dat 
het huidig schouwbeleid op veel plaatsen in het Kromme 
Rijngebied, nadelige effecten heeft op de functie natuur. Het 
waterschap staat wel open voor collectieve en onderbouwde 
initiatieven van belangstellenden uit natuurterreinen in het 
westen van ons gebied.  
 
Het initiatief moet dan gericht zijn op de bediening of 
verbetering van de functie natuur en nader worden 
onderzocht. Uit het onderzoek moet blijken wat de effecten 
zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie natuur en 
op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de 
doelstellingen van het waterschap voor schoon water en 
droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil 
hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn 
op het vermijden van de onderhoudsplicht. 

Ik ben agrariër en ik wil ook graag zelf 
bepalen of ik mijn sloten wel of niet 

Nee, met deze ontwerp-beleidslijn niet. Vooralsnog is deze 
beleidslijn enkel van toepassing op eigenaren van 
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onderhoud. Kan dat? natuurgebieden in het Kromme Rijngebied. Reden hiervoor is 
dat het huidig schouwbeleid op veel plaatsen in dit gebied, 
nadelige effecten heeft op de functie natuur. Op dit moment 
zijn dan ook alleen de natuurgebieden in het Kromme 
Rijngebied onderzocht en niet de gebieden met de functie 
landbouw. Als agrarische natuurvereniging valt u formeel 
onder de functie landbouw.  
Het waterschap staat wel open voor collectieve en 
onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit 
landbouwgebieden uit ons hele gebied. Het initiatief moet dan 
gericht zijn op de bediening of verbetering van de functie 
(agrarisch natuurbeheer, landbouw) en nader worden 
onderzocht. Uit het onderzoek moet  blijken wat de effecten 
zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw 
en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de 
doelstellingen van het waterschap voor schoon water en 
droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil 
hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
 
Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn 
op het vermijden van de onderhoudsplicht.  

Kunnen wij, als agrarische 
natuurvereniging in aanmerking komen 
voor gedifferentieerd onderhoud? 

Zie beantwoording voorafgaande vraag. 

Leidt deze beleidslijn er toe dat in de 
toekomst het onderhoud voor alle sloten 
wordt vrijgelaten? 

Nee, met deze ontwerp-beleidslijn niet. Vooralsnog is deze 
beleidslijn enkel van toepassing op eigenaren van 
natuurgebieden in het Kromme Rijngebied. Reden hiervoor is 
dat het huidig schouwbeleid op veel plaatsen in dit gebied, 
nadelige effecten heeft op de functie natuur. Op dit moment 
zijn dan ook alleen de natuurgebieden in het Kromme 
Rijngebied onderzocht en niet de gebieden met de functie 
landbouw.  
 
Het waterschap staat wel open voor collectieve en 
onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit 
landbouwgebieden uit ons hele gebied. Het initiatief moet dan 
gericht zijn op de bediening of verbetering van de functie 
(agrarisch natuurbeheer, landbouw) en nader worden 
onderzocht. Uit het onderzoek moet  blijken wat de effecten 
zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw 
en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de 
doelstellingen van het waterschap voor schoon water en 
droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil 
hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
 
Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn 
op het vermijden van de onderhoudsplicht.  
 
Doelmatigheid en een blijvend goed functionerend 
watersysteem - waaronder de zorg voor het voorkomen van 
wateroverlast - zijn belangrijke uitgangspunten voor het 
waterschap vanuit zijn taak voor veilige dijken, schoon water 
en droge voeten. 
 
U kunt deze ontwerp-beleidslijn daarnaast zien als een stap 
in het proces waarbij het waterschap verkent wat de 
mogelijkheden zijn om voor het tertiaire systeem een grotere 
verantwoordelijkheid neer te leggen bij ingelanden en 
grondeigenaren. 

Agrariërs betalen meer belasting dan Deze beleidslijn is geen besparing. Ook is het niet zo dat de 
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natuureigenaren. Kan de beleidslijn dan 
niet ook voor agrariërs gelden?   

natuureigenaren nooit meer de interne sloten in het 
natuurgebied hoeven te onderhouden. Wij bieden een 
maatwerkoplossing voor de bestaande problematiek 
(verdroging natuurgebieden). 
 
De conclusies van de resultaten van het onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan deze beleidslijn, kunnen niet één op één 
worden doorvertaald naar gebieden met de functie landbouw 
of natuurgebieden buiten het Kromme Rijngebied. Nader 
onderzoek zou moeten uitwijzen wat de effecten zijn van 
gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw. En op de 
waterhuishouding in de omgeving en hoe de doelstellingen 
van het waterschap voor schoon water en droge voeten 
daardoor worden beïnvloed.  
 
Het waterschap staat wel open voor collectieve en 
onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit 
landbouwgebieden uit ons hele gebied. Het initiatief moet dan 
gericht zijn op de bediening of verbetering van de functie 
(agrarisch natuurbeheer, landbouw) en nader worden 
onderzocht. Uit het onderzoek moet  blijken wat de effecten 
zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw 
en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de 
doelstellingen van het waterschap voor schoon water en 
droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil 
hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
 
Doelmatigheid en een blijvend goed functionerend 
watersysteem - waaronder de zorg voor het voorkomen van 
wateroverlast - zijn belangrijke uitgangspunten voor het 
waterschap vanuit zijn taak voor veilige dijken, schoon water 
en droge voeten. 

Wat merk ik als natuurbeheerder/ 
landgoedeigenaar van deze nieuwe 
beleidslijn? 

De ontwerpbeleidslijn maakt een andere invulling van het 
huidige onderhoud, oftewel maatwerk (of gedifferentieerd) 
onderhoud, mogelijk voor zogenaamde interne tertiaire sloten 
in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied.  
 
Hierbij mogen eigenaren het onderhoud van de zogenaamde 
interne tertiaire sloten in natuurgebieden in het Kromme 
Rijngebied naar eigen inzichten invullen. Het waterschap 
controleert dan niet meer op het onderhoud tijdens de 
schouw. Het naar eigen inzicht uitvoeren van het onderhoud 
geldt niet voor alle interne sloten van een natuurgebied; er 
zijn voorwaarden aan verbonden. 
 
Om in aanmerking te komen dient u wel een aanvraag in te 
dienen. 
 
U dient, als kenner van de lokale situatie en natuurbehoeften 
en -doelen, zelf een inschatting te maken welk 
onderhoudsregime het meest doelmatig is voor het specifieke 
natuurdoeltype ter plaatse. Het waterschap is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade of bijvoorbeeld 
ongewenste vernatting binnen natuurpercelen als gevolg van 
verlanding van interne sloten.  

Onderbouwing 
                                                    Waterkwantiteit 
Door deze maatregel wordt het gebied 
(nog) natter. Hoe zorgt het waterschap 
ervoor dat aangrenzende (agrarische) 

We begrijpen uw zorgen over het mogelijk natter worden van 
uw percelen.  
Om te voorkomen dat tegenstrijdige belangen van 
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percelen geen overlast krijgen? bijvoorbeeld natuur en landbouw elkaar negatief beïnvloeden, 
is het van belang dat de ‘scheidslijn’ tussen de twee functies, 
de zogenoemde scheisloten, wel goed onderhouden worden. 
Dit geldt ook voor de reguliere sloten, deze blijven ook 
gewoon onderhoudsplichtig. Als deze sloten goed 
onderhouden blijven, worden effecten op de omgeving niet 
verwacht. 
Daarnaast houdt het waterschap uiteraard zijn controlerende 
rol op het naleven van alle afspraken. Ook kan het 
waterschap specifieke watergangen alsnog aan merken als 
reguliere sloten bij negatieve effecten op de omgeving. 

Vermindering van het areaal open water 
moet toch altijd gecompenseerd worden 
in verband met de berging? Geldt dat bij 
deze beleidslijn ook? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Trits: vasthouden, bergen & afvoeren 
 
 
 
 
 

 

In Nederland is een neerslagoverschot. Dat betekent dat er 
per jaar meer neerslag valt dan er verdampt. In het verleden 
was ons watersysteem zo ingericht dat het neerslagwater zo 
snel mogelijk werd afgevoerd. In het Nationaal Waterplan 
2009 – 2015 staat opgenomen dat het bestaande beleid erop 
gericht is de huidige watertekorten voor 2015 aan te pakken 
volgens de afspraken uit het NBW-actueel (Het Nationaal 
Bestuursakkoord Water –actueel). Het uitgangspunt hierbij is 
de trits ‘vasthouden, bergen en aanvoeren’. Het vasthouden 
en bergen van water krijgt vorm door (grond)water in natte 
perioden vast te houden en op te slaan en minder snel af te 
voeren. Met vasthouden wordt bedoeld het in de grond laten 
zakken van het regenwater (zie figuur hiernaast) en/of het 
water tijdelijk op het maaiveld op te vangen. 
 
Op deze manier kan worden bereikt dat er zo weinig mogelijk 
droogteschade ontstaat en dat zo min mogelijk kosten 
hoeven te worden gemaakt voor het aanvoeren van water 
van elders in droge perioden. 
 
Het klopt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen, die ten koste gaan 
van het oppervlak aan open water, dit water doorgaans 
gecompenseerd moet worden door ergens anders open 
water aan te leggen. Meestal is dit het geval bij het 
aanleggen van verhard oppervlak, waardoor het water niet 
meer in de bodem kan infiltreren (vasthouden) of worden  
geborgen in een watergang (bergen) waardoor het versneld 
wordt afgevoerd. In natuurgebieden kan het water echter vrij 
infiltreren in de grond en wordt het water vastgehouden en 
geborgen in en/of op de bodem van het gebied. Er is 
voldoende waterberging aanwezig en daarom is compensatie 
niet nodig.  
 
Uiteraard moet worden voorkomen dat het vasthouden van 
water voor watertekorten elders in het gebied tot 
wateroverlast leidt. Uit onderzoek is gebleken dat er geen 
wateroverlast op de omgeving wordt verwacht. 

Wat gebeurt er als het lang hard 
regent? Wordt het gebied dan nog 
natter? 
 
 

Uit hydrologisch onderzoek blijkt dat langdurige en hevige 
neerslag een gering effect heeft op de het 
hoofdwatersysteem. Het water wordt juist geborgen in de 
bodem en op het maaiveld, waardoor de piekafvoeren 
worden gedempt. Daarnaast worden geen negatieve effecten 
op de omgeving verwacht. Immers het gaat alleen om het 
vrijlaten van het onderhoud van interne sloten van 
natuurgebieden binnen het Kromme Rijngebied. Voorwaarde 
hierbij is wel dat interne tertiaire sloten die een aan- en 
afvoerende functie voor de omgeving hebben of een ander 
specifiek doel dienen wel goed onderhouden moeten blijven. 
Dit geldt ook voor de scheisloten.  

        Grondwaterstand 

Waterberging 
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                                                     Waterkwaliteit 
Wat betekent deze beleidslijn voor de 
waterkwaliteit in natuurgebieden? 

Er worden geen regionale effecten op de ecologische of de 
chemische waterkwaliteit verwacht bij het loslaten van 
onderhoud. De uitstralende werking van eventuele effecten 
naar het primaire systeem is gering.  
 
Wel kunnen plaatselijk locale effecten worden verwacht. Op 
veel plaatsen wordt het effect echter niet heel groot 
ingeschat, omdat de huidige natuurwaarde reeds niet 
optimaal is. Er zijn in het Kromme Rijngebied waardevolle 
watervegetaties (kwelafhankelijke slootnatuur) aanwezig, 
waarvoor de verlanding ondoelmatig zou zijn. Ecologisch 
gezien en uit oogpunt van cultuurhistorie is het gewenst om 
enige, plaatselijke greppels in stand te houden. De 
natuureigenaar heeft als natuurbeheerder een eigen belang 
om deze in stand te houden. 

                                                  Relatie met peilbesluit 
Verandert het waterpeil in de 
hoofdwatergangen door deze 
beleidslijn? 

Nee. Het waterpeil van de hoofdwatergangen is vastgelegd in 
een peilbesluit. Het vigerende peilbesluit blijft gewoon van 
kracht. Het anders of niet onderhouden van watergangen in 
het tertiaire systeem heeft geen invloed op de waterpeilen in 
het hoofdsysteem.  

Stijgen de grondwaterstanden in/rond 
kelders van woningen door het niet 
meer onderhouden van watergangen? 

Dit wordt niet verwacht. De functie bebouwing/wonen staat 
los van de functie natuur. Doordat de scheisloten tussen 
percelen met verschillende functies wel onderhouden moeten 
blijven, wordt stijging van grondwaterstanden rondom 
woningen voorkomen. 

                                                Schouw en handhaving 
Hoe vindt schouw en handhaving van 
deze nieuwe beleidslijn plaats? 

Aan schouw en handhaving van reguliere sloten en 
scheisloten verandert in principe niets.  
 
Het aanpassen van de Legger oppervlaktewateren is de 
meest rechtmatige manier om de beleidslijn ‘gedifferentieerd 
onderhoud in natuurgebieden’ ten behoeve van interne sloten 
juridisch te verankeren. Aanpassing van de Legger, in 
navolging van de nieuwe Keur, staat gepland voor 2017.  
 
De verwachting is dat de nieuwe Legger in, navolging van de 
Keur, niet voor 2017 formeel wordt vastgesteld. 
 
Met het collegebesluit ‘4 jaarlijkse diepteschouw Kromme 
Rijngebied’ (1 april 2014) is al gestart met het loslaten van de 
controle op onderhoud in gebieden die aangemerkt zijn als 
natuurgebied, in afwachting van de onderhavige beleidslijn. 
De scheisloten zijn wel geschouwd. Het is wel van belang dat 
de sloten gelegen binnen een natuurgebied van belang voor 
water aan- of aanvoer van achtergelegen gronden met een 
andere functie in een goede staat van onderhoud blijven. 
 
De periode tot aan de herziening van de legger dient als 
periode om de interne sloten in de aanvragen tot aanpassing 
van de legger samen met de natuurbeheerders nader te 
inventariseren, te beoordelen en goed te keuren zodat de 
benodigde gegevens klaar staan om deze in de legger te 
verankeren.  
 
Tot die tijd zullen we handhavingsverzoeken in behandeling 
nemen. Over het algemeen zal handhaving van 
onderhoudregime zoals opgenomen in de legger niet 
gewenst zijn omdat het huidige onderhoudsregime dikwijls 
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schade toebrengen aan de beoogde functie van het 
natuurgebied. Desalniettemin kan het waterschap, bij 
aantoonbare negatieve effecten op de omgeving, er toe 
besluiten om vanuit haar rol als waterbeheerder om 
specifieke watergangen alsnog aan te merken als reguliere 
sloten. 
 
Wanneer de legger is vastgesteld zullen alleen die sloten 
waarvan, in overleg met het waterschap, is aangegeven dat 
deze naar eigen inzichten onderhouden mogen worden, niet 
meer worden geschouwd. 

Hoe wordt de beleidslijn (juridisch) 
verankerd? 

Door de legger oppervlaktewateren aan te passen wordt de 
beleidslijn juridisch verankerd. Herziening van de legger staat 
gepland voor 2017. Tot die tijd is een besluit van het college 
nodig om af te zien van het toezicht en de handhaving op de 
onderhoudsplicht opgenomen in het jaarlijkse 
handhavingsprogramma.  

Vanaf wanneer hoef ik mijn sloten niet 
meer te onderhouden? 

Op het moment dat de legger is vastgesteld, mag u die sloten 
die op de aanvraag/goedkeuring zijn aangegeven naar eigen 
inzicht onderhouden. Voor alle overige reguliere- en 
scheisloten op uw terrein blijft de onderhoudsplicht als 
gewoonlijk gelden.  

Krijg ik nog met de schouw te maken 
als mijn aanvraag voor gedifferentieerd 
onderhoud is goedgekeurd? 

Als uw aanvraag is goedgekeurd vervalt de onderhoudsplicht 
zoals opgenomen in de huidige Legger voor die (interne) 
sloten die op de aanvraag zijn aangegeven, beoordeeld en 
goedgekeurd door het waterschap. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het wel, minder, dan wel niet 
onderhouden van deze sloten. Zolang dit ten gunste komt 
van de functie natuur en geen nadelige effecten heeft op 
belangen van derden. 
Voor alle overige sloten (reguliere sloten en scheisloten) blijft 
de onderhoudsplicht gewoon gelden. 

Wie bepaalt of een gebied een 
natuurgebied is?  

Wij houden in eerste instantie de toewijzing aan van de 
provincie in het meest recente NBP. Bij onduidelijkheden 
raadplegen wij het bestemmingplan. Indien nodig passen wij 
de criteria aan, als uit ervaringen bij aanvragen blijkt (zie 
evaluatie) dat dit noodzakelijk is. 

Procedure 
                                                   Indienen aanvraag 
Waarom moet ik een aanvraag doen 
om in aanmerking te komen? 

Het is op voorhand niet mogelijk om alle belangrijke of 
reguliere interne tertiaire sloten binnen de natuurgebieden 
aan te kunnen wijzen voor alle natuurgebieden tegelijk 
(generiek), dit is maatwerk. Dit zijn interne sloten die water 
aan- en/of afvoeren voor de omgeving of een ander specifiek 
doel dienen. Dit is van belang om dat deze goed 
onderhouden moeten blijven.  
 
Het beheerregister (en legger) bevat op dit moment 
onvoldoende details over de praktijksituatie van het interne 
tertiaire systeem ter plaatse. Hierbij zijn de inzichten van de 
natuurbeheerders, de kenners van de lokale situatie en sloten 
van belang voor specifieke natuurdoelstellingen, bijzonder 
waardevol. Het is belangrijk om deze reguliere sloten nader in 
beeld te brengen, zodat negatieve effecten op de omgeving 
of op de functie ter plaatse zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Op deze manier kan zoveel mogelijk aan de doelstelling van 
het waterschap als aan de belangen ten behoeve van de 
natuur invulling worden gegeven. 
 
Het waterschap vraagt de natuureigenaar een kaart in te 
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dienen waarin de interne en specifieke reguliere sloten staan 
weergegeven met een korte motivatie. 
 
Zo nodig worden de reguliere sloten met een veldbezoek 
nader in beeld gebracht. 

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag 
indienen? 

Vanaf het moment dat het college de beleidslijn definitief 
heeft vastgesteld, is het mogelijk om een aanvraag in te 
dienen. U wordt nog nader geïnformeerd over de precieze 
invulling van de benodigde aanvraag en vanaf welke datum 
dit mogelijk is. Dat is naar verwachting in april 2015. Het 
waterschap informeert u hier tegen die tijd over via de 
website www.destichtserijnlanden.nl en een brief. 

Hoe kan ik een aanvraag indienen? Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het beleid 
vast als de inspraak voorbij is (naar verwachting eind maart 
2015). Vanaf dat moment staat er een aanvraagformulier op 
de website van het waterschap dat u hiervoor in kunt vullen.  
U dient hierbij een kaartje te downloaden, waarop u duidelijk 
aangeeft om welke interne sloten het gaat, vergezeld van een 
korte motivatie. Op basis van deze aanvraag beoordeelt het 
waterschap de interne sloten vanuit een 
waterhuishoudkundige benadering voor de functie natuur ter 
plaatse en de omgeving. U wordt nog nader geïnformeerd 
over de precieze invulling van de benodigde aanvraag en 
vanaf welke datum dit mogelijk is. Dat is naar verwachting in 
april 2015. Het waterschap informeert u hier tegen die tijd 
over o.a. via de website www.destichtserijnlanden.nl en een 
brief. 

Waarop wordt de aanvraag getoetst? Het waterschap toetst de aanvraag op een aantal criteria. 
Een aanvullend veldbezoek van een medewerker van het 
waterschap kan nodig zijn om de aanvraag goed af te 
stemmen.  

Moet ik in mijn gebied rekening houden 
met woningen? 

Als u binnen uw natuurgebied sloten heeft die naast het in 
stand houden van de functie natuur ook een functie vervult 
voor de waterhuishouding bijvoorbeeld wat betreft de afvoer 
van woningen bijvoorbeeld of bijvoorbeeld als maatregel in 
het kader van verdrogingsbestrijding, dan dient deze in de 
legger te worden opgenomen als reguliere sloot. Voor deze 
sloten geldt deze beleidslijn niet. 

Wat als het waterschap besluit dat het 
toch weer nodig is om de sloot op 
diepte te brengen? 

Het waterschap kan, bij aantoonbare negatieve effecten op 
de omgeving, er toe besluiten vanuit haar rol als 
waterbeheerder om specifieke watergangen alsnog aan te 
merken als reguliere sloten. In dit geval zal bij de 
eerstvolgende legger de betreffende watergangen weer 
worden aangemerkt als zijnde reguliere sloot. 

Toetsingscriteria 
                                                          Definities 
Wanneer is een gebied een 
natuurgebied? 

Onder een natuurgebied wordt een gebied verstaan dat is 
aangegeven op het meest recente Natuurbeheerplan van de 
provincie Utrecht. Indien nodig kan aanvullend kan het 
bestemmingsplan van de betreffende gemeente worden 
geraadpleegd. 

Wat wordt onder een reguliere sloot 
verstaan? 

Een reguliere sloot is een sloot die in het kader van het 
waterbeheer een functie vervult voor de waterhuishouding 
wat betreft aanvoer en/of afvoer, of berging van water, of een 
specifiek ander doel (bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding). 

Wat wordt onder een interne sloot 
verstaan? 

Een interne sloot is een sloot die ligt binnen één perceel met 
eenzelfde functie en die alleen gericht is op het in stand 
houden van deze functie. 

Wat wordt onder een scheisloot 
verstaan? 

Een scheisloot is een sloot waaraan aan weerszijden sprake 
is van verschillende eigenaren en/of gebruiksfuncties. 
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                                                    Toetsingscriteria 
Welke criteria worden gebruikt en hoe 
worden deze toegepast bij de 
beoordeling welke tertiaire watergangen 
van natuurgebieden in het Kromme Rijn 
gebied wel of niet onder deze nieuwe 
beleidslijn vallen? 

Het waterschap zal bij een aanvraag om in aanmerking te 
komen voor gedifferentieerd onderhoud, op basis van deze 
beleidslijn als volgt te werk gaan: 

- Is het een natuurgebied in het Kromme Rijngebied op 
basis van actueel Natuurbeheerplan van de Provincie 
(bij twijfel bestemmingsplan); 

- Gaat het over tertiaire watergangen, interne sloten 
die hoofdzakelijk de functie natuur dienen. 
Scheisloten en reguliere sloten vallen uitdrukkelijk 
buiten deze voorgestelde beleidslijn; 

- Zo nodig worden (bij onduidelijkheden) reguliere 
sloten middels een veldbezoek nader in beeld 
gebracht. 

 
Natuurgebieden buiten het Kromme Rijngebied, gronden met 
bestemming agrarisch of gebieden die niet onder genoemde 
criteria passen, vallen niet onder deze beleidslijn.  

Welke sloten dienen wel en welke 
sloten hoeven niet te worden 
onderhouden? 

Alleen interne sloten kunnen in aanmerking komen voor 
gedifferentieerd onderhoud. Dat wil zeggen dat voor deze 
sloten natuurbeheerders zelf kunnen beoordelen en beslissen 
of ze hun interne sloten wel of niet onderhouden en in welke 
mate, zolang het onderhoudsregime de functie natuur 
bedient. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Een aanvraag 
en vervolgens goedkeuring van het waterschap is overigens 
wel vereist om dit te kunnen toestaan. 

Moeten de scheisloten tussen twee 
natuurgebieden met dezelfde eigenaar 
ook worden onderhouden? 

Als beide eigenaren eenzelfde behoefte hebben voor de 
functie natuur, oftewel als de scheisloot met een zelfde 
belang kan worden onderhouden, en deze geen andere 
functie bedient (bijvoorbeeld afvoer, van achterliggende 
percelen) dan kunt u dit bij de aanvraag aangeven. Het 
waterschap beoordeelt dit dan. Indien mogelijk zal de interne 
sloot in plaats van scheisloot worden opgenomen in de 
Legger.  

Wat gebeurt er als ik vind dat een sloot 
niet regulier behoeft te worden 
onderhouden en jullie wel? 

Het waterschap toetst de sloten op doelmatigheid en een 
blijvend goed functioneren watersysteem – waaronder de 
zorg voor het voorkomen van wateroverlast – vanuit zijn taak 
voor veilige dijken, schoon water en droge voeten. 

Ik ben huiseigenaar en mijn 
afwateringssloot gaat door een 
natuurgebied. Wat gebeurt er met deze 
sloot? 

Deze sloot vervult een waterhuishoudkundig doel (afvoer van 
water) naast die van natuur. Deze dient te worden 
aangemerkt als reguliere sloot, hier voor geldt de reguliere 
onderhoudsplicht. Deze sloot valt niet onder onderhavige 
beleidslijn. 

Ik ben eigenaar van zowel natuur- als 
landbouwpercelen. Kan ik voor beide 
functies een aanvraag indienen? 

Nee, op basis van deze ontwerp-beleidslijn niet. Deze is 
alleen bedoeld voor eigenaren van natuurgebieden in het 
Kromme Rijngebied.  
 
Het waterschap staat wel open voor collectieve en 
onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit 
landbouwgebieden uit ons hele gebied. Het initiatief moet dan 
gericht zijn op de bediening of verbetering van de functie 
(agrarisch natuurbeheer, landbouw) en nader worden 
onderzocht. Uit het onderzoek moet  blijken wat de effecten 
zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw 
en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de 
doelstellingen van het waterschap voor schoon water en 
droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil 
hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
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Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn 
op het vermijden van de onderhoudsplicht. 

                                                          Klachten 
Waar kan ik naar toe als ik overlast 
ondervind van het niet onderhouden 
van de watergangen van 
natuureigenaren? 

U zult moeten aantonen dat de overlast niet wordt 
veroorzaakt door het onvoldoende onderhouden van de 
interne dan wel scheisloten van uw eigen perceel. Indien uw 
sloten overeenkomstig de bepalingen van de legger zijn 
onderhouden en uw ondervindt nog steeds overlast kunt u dit 
kenbaar maken bij de natuureigenaar. De 
verantwoordelijkheid en bewijslast voor oplossing van 
eventuele nadelige effecten en/of schade komt, in de 
eindsituatie – na aanpassing van de Legger – bij de 
beheerder van het natuurterrein te liggen. De beheerder heeft 
hierin een keuze: (gedeeltelijk) terugdraaien naar de 
oorspronkelijke situatie (sloot volledig onderhouden) en/of 
eventuele schade compenseren. Indien u er niet uitkomt met 
de natuureigenaar, kunt u het waterschap om advies vragen. 
Het waterschap heeft hierin een controlerende rol op naleving 
van de afspraken. Zij kan naar aanleiding van ervaringen er 
toe besluiten om vanuit zijn rol als waterbeheerder specifieke 
watergangen alsnog aan te merken als reguliere sloten bij 
negatieve effecten op de omgeving. 

                                                     Bezwaar maken 
Hoe kan ik bezwaar maken tegen het 
invoeren van deze beleidslijn?  

Tijdens de inspraakperiode van 15 januari t/m 26 februari 
2015 kunt u een (schriftelijke) zienswijze bij het waterschap 
indienen. Hierin kunt u een toelichting geven waarom u 
bezwaar heeft tegen het invoeren van de beleidslijn. Uw 
inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden van het waterschap. Het college van het 
waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze 
waarop de inspraakreactie in de beleidslijn wordt verwerkt. 
Definitieve besluitvorming vindt naar verwachting in maart 
2015 plaats.  
 
Wanneer de aanvragen vastgelegd worden in de Legger 
(naar verwachting 2017), is wederom inspraak mogelijk (op 
de Legger).  

Overige 
Is dit niet slecht voor de bomen? Bomen op de natuurterreinen/ landgoederen is 

verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. U dient, als 
kenner van de lokale situatie en natuurbehoeften en doelen, 
zelf een inschatting te maken welk onderhoudsregime het 
meest doelmatig is voor het specifieke natuurdoeltype ter 
plaatse. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade of ongewenste vernatting binnen 
natuurpercelen als gevolg van bijvoorbeeld verlanding van 
interne sloten. Voor de interne sloten binnen natuurgebieden 
waarvoor - middels een goedgekeurde aanvraag - 
gedifferentieerd onderhoud is vastgelegd in de Legger bent u 
zelf verantwoordelijk. 

 
 


