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49 Seismisch onderzoek in of bij een waterkering
49.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het verrichten van seismisch onderzoek centraal. Dit is niet zonder meer 
toegestaan, aangezien de erosiebestendigheid en de stabiliteit van een waterkering hierdoor 
kunnen worden verstoord. Om die reden zijn er regels opgesteld voor het verrichten van seismisch 
onderzoek. 

Deze regelgeving is van toepassing op de zone waterstaatswerk en op de beschermingszone van 
de waterkering.

Indien het seismisch onderzoek plaatsvindt buiten de zone en de beschermingszone, maar 
desondanks wel een effect kan hebben op de waterkering, dan moet de initiatiefnemer de 
zorgplicht in acht nemen om te voorkomen dat er een risico dreigt voor de instandhouding van de 
waterkering. 

Als u van plan bent om seismisch onderzoek te gaan verrichten, doorloop dan het stroomschema 
zoals opgenomen in paragraaf 49.2. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van 
toepassing zijn.

Stroomschema
In het stroomschema in paragraaf 49.2 is de handeling van het uitvoeren van seismisch onderzoek 
opgenomen. 

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s 
zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een 
bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

- zorgplicht;
- zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van 
toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de 
betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving
Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van 
toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Het is aan de initiatiefnemer zelf 
om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.
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49.2 Stroomschema seismisch onderzoek in of bij een waterkering 

nee

ja

nee

jaVraag 1:
Betreft het een verheelde regionale of 
verheelde overige waterkering (zie kaart 
16)?

Zorgplicht, zie paragraaf 49.3.

Vergunningplicht, zie paragraaf 49.4 
en zorgplicht, zie paragraaf 49.3.

Vraag 0:
Vinden de werkzaamheden plaats in de 
zone waterstaatswerk en/of in de 
beschermingszone van de waterkering (zie 
kaarten 15A, B, C en E)?

Zorgplicht, zie paragraaf 49.3.

Toelichting bij vraag 0
Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone 
waterstaatswerk en/of de beschermingszone van de waterkering. Hierbuiten geldt alleen de 
zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1
Het verrichten van seismisch onderzoek in de zone waterstaatswerk of in de ‘beschermingszone 
waterkeringen’ kan, afhankelijk van de aard van het onderzoek, van invloed zijn op de veiligheid 
van de waterkering. Per geval moet bekeken worden of een dergelijk onderzoek mag worden 
uitgevoerd en onder welke voorwaarden. Daarom vallen deze onderzoeken onder de 
vergunningplicht. Voor verheelde regionale en verheelde overige waterkeringen geldt alleen de 
zorgplicht.

49.3 Zorgplicht
De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen 
binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is 
op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig 
zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

- de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel 
tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;

- de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot 
beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;

- eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de 
werkzaamheden zijn ontstaan, worden hersteld;

- eventuele beschadigingen van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als 
gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, worden hersteld;

- de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de 
werkzaamheden, niet wordt belemmerd;

- indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het 
verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd 
raken; en/of

- voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel en voor de bereikbaarheid van het werk 
gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.
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Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt 
voldaan.

Indien het seismisch onderzoek plaatsvindt buiten de zone van het waterstaatswerk c.q. de 
beschermingszones, maar desondanks wel een effect kan hebben op de waterkering, dan moet de 
initiatiefnemer om te voldoen aan de zorgplicht vooraf een studie laten verrichten naar de effecten 
van het seismisch onderzoek op de waterkering. De uitkomsten van de studie worden met het 
waterschap afgestemd.

49.4 Vergunningplicht
Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de 
zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer 
worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 
van de Keur.  

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of 
www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, 
waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan 
de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele nadelige effecten van de 
handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd 
aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur. 

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het 
document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u 
nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & 
Handhaving van het waterschap.


