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Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in
oppervlaktewater

8.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten centraal. Het aanleggen van
en het verwijderen van een uitstroomvoorziening of een onttrekkingspunt wordt hierin uitgewerkt.
Dit zijn voorzieningen, bijvoorbeeld een pomp of gemaal, om water af te voeren naar
oppervlaktewater, dan wel om water daaraan te onttrekken. Wat exact hieronder wordt verstaan,
kunt u vinden in de begrippenlijst die als bijlage bij dit document is gevoegd.
Het realiseren van een uitstroomvoorziening of een onttrekkingspunt is niet zonder meer
toegestaan. Het onderhouden van een watergang kan immers door een uitstroomvoorziening
worden belemmerd. Daarom zijn er regels opgesteld ten behoeve van de ruimte die overblijft voor
het doen van onderhoud.
Als u van plan bent om een uitstroomvoorziening of onttrekkingspunt aan te leggen of te
verwijderen, 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
De stroomschema’s zijn 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. Zo kan bijvoorbeeld de
volgende regelgeving van toepassing zijn:




Hoofdstuk 9 ‘Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater’.
Hoofdstuk 15 ‘Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak
op oppervlaktewater’.
Hoofdstuk 31‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten bij een waterkering’.

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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8.3

Verwijderen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in
oppervlaktewater

8.3.1

Stroomschema verwijderen van uitstroomvoorzieningen en
onttrekkingspunten in oppervlaktewater

Voor deze handeling geldt uitsluitend de zorgplicht, zie
paragraaf 8.3.2.

Toelichting
Het verwijderen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten is een handeling die geen grote
impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

8.3.2

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:
-

na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt
bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de
watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater,
waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een
gevolg zijn van de werkzaamheden.

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