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15 Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard 
oppervlak op oppervlaktewater

15.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard 
oppervlak op oppervlaktewater centraal. 

Een watersysteem is aangelegd om een bepaalde hoeveelheid hemelwater te kunnen opvangen 
en afvoeren. Indien er meer verhard oppervlak wordt aangelegd, waardoor hemelwater niet in de 
bodem kan trekken en versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, dan kan dit tot 
wateroverlast leiden. Dit komt omdat het watersysteem dan niet is berekend op de extra 
hoeveelheid water die geloosd wordt.

Het versneld afvoeren en lozen is daarom niet zonder meer toegestaan. Het waterschap wil dit 
graag regelen. Om die reden zijn er regels opgesteld ten behoeve van het versneld afvoeren en 
lozen van hemelwater vanaf nieuw aangelegd verhard oppervlak op oppervlaktewater. 

Als u van plan bent hemelwater versneld af te voeren en te lozen vanaf nieuw verhard oppervlak, 
doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de 
handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

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

- zorgplicht; 
- zorgplicht en algemene regel met meldplicht; 
- 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. Zo kan bijvoorbeeld de 
volgende regelgeving van toepassing zijn:

 Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.
 Hoofdstuk 8 ‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater’.
 Hoofdstuk 9 ‘Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater’.
 Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van 

handelingen daarin of daarboven’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog 
andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). 
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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15.2 Stroomschema versneld afvoeren en lozen vanaf nieuw verhard 
oppervlak op oppervlaktewater
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Vraag 2:
Wordt voldaan aan alle onderstaande 
criteria?
- De toename van verhard oppervlak 

vindt plaats buiten bebouwd gebied (zie 
kaart 6);

- De toename van nog niet 
gecompenseerd verhard oppervlak over 
de afgelopen 5 jaren bedraagt minder 
dan 5.000 m².

Zorgplicht, zie paragraaf 15.3.

Raadpleeg eventueel ook hoofdstuk 8 
over uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten.

Vraag 1:
Wordt voldaan aan alle onderstaande 
criteria? 
- De toename van verhard oppervlak 

vindt plaats binnen bebouwd gebied 
(zie kaart 6);

- De toename van verhard oppervlak 
bedraagt minder dan 500 m².

Vergunningplicht, zie paragraaf 15.5 
en zorgplicht, zie paragraaf 15.3.

Vraag 3:
Wordt er meer dan 10.000 m² nieuw 
verhard oppervlak aangelegd?

Zorgplicht, zie paragraaf 15.3.

Raadpleeg eventueel ook hoofdstuk 8 
over uitstroomvoorzieningen en 
onttrekkingspunten.

Vraag 4:
Wordt voorkomen dat er sprake is van 
versnelde afvoer en lozing van hemelwater 
rechtstreeks naar oppervlaktewater?

Zorgplicht, zie paragraaf 15.3.
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Vergunningplicht, zie paragraaf 15.5 
en zorgplicht, zie paragraaf 15.3.

Algemene regel met meldplicht, zie 
paragraaf 15.4 en zorgplicht, zie 
paragraaf 15.3.

Vraag 5:
Wordt de toename van verhard oppervlak 
(buiten bebouwd gebied van nog niet 
gecompenseerd verhard oppervlak over de 
afgelopen 5 jaren) volledig gecompenseerd:
- Door het graven van nieuw 

oppervlaktewater (conform de 
regelgeving in hoofdstuk 2), en/of 

- Door de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers (conform de regelgeving in 
hoofdstuk 14)? 

Compensatie van verhard oppervlak buiten 
bebouwd gebied bedraagt minimaal 10% en 
binnen bebouwd gebied minimaal 15% van 
het oppervlak van de toename van het 
verharde oppervlak.

Vraag 6:
Wordt voldaan aan alle onderstaande 
criteria?
- De compensatie wordt direct na of 

voorafgaand aan het aanleggen van de 
nieuwe verharding gerealiseerd;

- De compensatie vindt plaats in 
hetzelfde peilgebied als waar er 
gedempt wordt, of in een aangrenzend 
peilgebied met hetzelfde of een lager 
peil? 

Vergunningplicht, zie paragraaf 15.5 
en zorgplicht, zie paragraaf 15.3.

Toelichting bij vragen 1 en 2
Er wordt een ondergrens gesteld aan de compensatieplicht. Deze grens is voor stedelijk gebied 
500 m² en voor landelijk gebied 5.000 m². Deze grens is gesteld zodat niet iedere uitbreiding van 
verhard oppervlak gelijk leidt tot een compensatieplicht. In landelijk gebied heeft het uitbreiden van 
verhard oppervlak minder gevolgen voor het watersysteem dan in stedelijk gebied. Bovendien kan 
in stedelijk gebied wateroverlast tot grotere problemen leiden dan in landelijk gebied. Daarom is de 
ondergrens in landelijk gebied hoger dan in stedelijk gebied. 

In landelijk gebied bestaat de uitbreiding van verhard oppervlak vaak uit het bouwen van stallen of 
schuren. Veel van die stallen of schuren hebben, inclusief nieuwe erfverhardingen, een oppervlak 
van minder dan 5.000 m². In die gevallen hoeven deze bouwwerken dus niet te worden 
gecompenseerd. Als de toename van verhard oppervlak van bouwwerk plus erfverharding groter 
dan 5.000 m² is, dan moet er wel gecompenseerd worden.
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Voor het berekenen van het totaal aan nieuw verhard oppervlak moet buiten bebouwd gebied vijf 
jaren worden teruggekeken naar het oppervlak dat in deze periode nog niet gecompenseerd is. Dit 
betekent dat als nu een uitbreiding buiten bebouwd gebied van verhard oppervlak plaatsvindt van 
2.200 m² en minder dan vijf jaren geleden heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 3.000 m², 
dan is de totale toename van verhard oppervlak 5.200 m². Er moet dan 5.200 m² worden 
gecompenseerd middels het graven van 520 m² oppervlaktewater (10% van 5.200 m²) (zie vraag 
5). 

Toelichting bij vraag 3
Als de toename van verhard oppervlak meer dan 10.000 m² bedraagt, dan wordt per geval 
beoordeeld hoeveel compensatie er nodig is. Daarom geldt voor deze gevallen een 
vergunningplicht. 

Toelichting bij vraag 4
Indien wordt voorkomen dat hemelwater van toegenomen verhard oppervlak versneld wordt 
afgevoerd, dan hoeft niet te worden gecompenseerd middels het graven van oppervlaktewater of 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het voorkomen van een versnelde afvoer en lozing 
kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd middels het aanleggen van wadi’s, greppels of 
infiltratieriolen die niet rechtstreeks zijn aangesloten op het watersysteem. Het waterschap heeft 
richtlijnen waaraan bovengenoemde constructies moeten voldoen om een versnelde afvoer te 
voorkomen. Als wordt voldaan aan deze richtlijnen dan mag er van worden uitgegaan dat er geen 
sprake is van versnelde afvoer en lozing. Dit valt onder de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 5 en 6
Als de toename van verhard oppervlak minder is dan 10.000 m² (buiten bebouwd gebied gaat het 
hierbij om nog niet gecompenseerd verhard oppervlak over de afgelopen vijf jaren) en de toename 
wordt volledig gecompenseerd, dan geldt een algemene regel met meldplicht. Met volledig 
compenseren wordt in dit verband bedoeld dat er in stedelijk gebied een oppervlak van 15% van 
de toename van verhard oppervlak aan nieuw oppervlaktewater wordt gegraven en in landelijk 
gebied 10%. Dit oppervlaktewater mag ook bestaan uit natuurvriendelijke oevers. Voor het graven 
van nieuw oppervlaktewater en voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet de betreffende 
regelgeving geraadpleegd worden.

De compensatie moet direct na of voorafgaand aan het aanleggen van de nieuwe verharding 
worden gerealiseerd om een tijdelijk negatief effect door de toename van verhard oppervlak op het 
watersysteem te voorkomen. Bovendien moet de watercompensatie plaatsvinden in hetzelfde 
peilgebied als waar de nieuwe verharding gerealiseerd wordt, of in een aangrenzend peilgebied 
met hetzelfde of een lager peil.
In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit moet per geval worden beoordeeld. 
Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. 

15.3 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:

- door het extra verhard oppervlak de doorstroming en het onderhoud door het waterschap aan 
de watergang niet wordt belemmerd. 

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt 
voldaan.



Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018 v3

110

15.4 Algemene regel met meldplicht
In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 
3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is 
ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij 
het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te 
voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Toelichting bij artikel 1
Het versneld afvoeren en lozen vanaf nieuw verhard oppervlak dient te worden gemeld, omdat het 
waterschap er op moet toezien dat het extra verhard oppervlak wordt gecompenseerd. De melding 
kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket 
(www.omgevingsloket.nl).

15.5 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 eventueel op te treden 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.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de 
voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften meldplicht
a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding 

gedaan bij het waterschap.
b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

- een duidelijke locatietekening van de toename van het verharde oppervlak;
- een duidelijk overzicht van de hoeveelheid nieuw verhard oppevlak in m²;
- een duidelijke locatietekening van het te compenseren oppervlaktewater;
- de startdatum van de werkzaamheden.


