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69 Permanente drainage percelen
69.1 Inleiding
Het verlagen van de grondwaterstand heeft effect op de omgeving en kan negatieve gevolgen 
hebben. Het doel van de drainage en de mogelijke schade die op kan treden zijn leidend bij de 
afweging of en onder welke voorwaarden het draineren van grondwater kan worden toegestaan. 
Dit is voor het waterschap aanleiding om regels per doel te verbinden aan het onttrekken van 
grondwater.

Dit hoofdstuk is van toepassing op permanente drainage. Hieronder wordt verstaan het ontwateren 
van percelen ten behoeve van landbouw, begraafplaatsen, sportvelden of ter voorkoming van 
wateroverlast op straat, waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd door middel van horizontale 
drains aangelegd onder vrij verval. Het afstromende grondwater wordt geloosd. Ten behoeve van 
de landbouw kan de drainage tevens ingezet worden als infiltratieleidingen in de vorm van 
onderwaterdrainage. Permanente drainage is niet bedoeld voor het drooghouden en beschermen 
van ondergrondse bebouwing/infrastructuur, zie hiervoor hoofdstuk 68. 

Als u voornemens bent bovenstaande activiteit uit te voeren, doorloop dan het stroomschema 
opgenomen in dit hoofdstuk. Uit het stroomschema blijkt onder welke voorwaarden de 
grondwateronttrekking is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten gelegen in de zone van een waterstaatswerk van 
een waterkering of een beschermingszone van een waterstaatswerk is dit hoofdstuk van 
toepassing als voldaan wordt aan de criteria opgenomen in hoofdstuk 72.

Stroomschema
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 dat er sprake is van;

- zorgplicht (dit is te allen tijde van toepassing). 
- zorgplicht en algemene regel met meldplicht.
- zorgplicht en vergunningplicht. 

De zorgplicht, de algemene regel met meldplicht en de vergunningplicht zijn verder uitgewerkt in 
dit hoofdstuk. U vindt in de betreffende paragrafen een toelichting en uitwerking van de regels die 
van toepassing zijn. Als u de handeling gaat uitvoeren, dient u rekening te houden met de 
voorschriften die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt.

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 72 GWO ‘Onttrekken van grondwater in of nabij een waterkering’
- Hoofdstuk 70 GWO ‘Het infiltreren of terug in de bodem brengen van onttrokken grondwater’
- Hoofdstuk 8 WSB ‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater’ 
- Hoofdstuk 9 WSB ‘Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater’

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, kan mogelijk ook nog 
andere regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Als 
initiatiefnemer dient u hier zelf op te letten.
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69.2 Stroomschema permanente drainage percelen

Vraag 1:
Wordt drainage aangelegd met als 
doel beïnvloeding van de grond-
waterstand ten behoeve van land-
bouw, begraafplaatsen, 
sportvelden of water op straat?

Nee

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Vraag 2:
Hebben alle drains van het 
perceel dezelfde 
afwateringsrichting?

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Ja

Ja

Nee

Vraag 3:
Worden de drains aangelegd in 
een veenbodem (zie kaart 8)?

Vraag 3b:
Stroomt het (grond)water 
onder natuurlijk verval af 
(geen pomp)?  

NeeNee

Zorgplicht, zie paragraaf 
69.3

Ja

Vraag 4:
Worden de drains buiten een 
hoogwatervoorziening (zie kaart 
20) aangelegd?

Vraag 5:
Ligt de bovenkant van een drain 
minimaal 15 cm onder het laagste 
peil (winterpeil of praktijkpeil, zie 
kaarten peilbesluiten op 
https://www.hdsr.nl/beleid-
plannen/peilbesluiten-0/)?

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Nee

Ja

Ja

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Vraag 3a:
Liggen de drains boven 
(hoogste) polderpeil (zie 
kaarten peilbesluiten op 
https://www.hdsr.nl/beleid-
plannen/peilbesluiten-0/)?

Ja

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Nee

Ja

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Nee
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Vraag 8:
Wordt de voorziening waarop 
geloosd wordt, bemalen? 

Algemene regel met meld-
plicht, zie paragraaf 69.4 en 
zorgplicht, zie paragraaf 
69.3

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Ja

Nee

Vraag 7:
Stroomt het (grond)water onder 
natuurlijk verval af (geen pomp)? 

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, zie 
paragraaf 69.3

Nee

Ja

Vraag 6:
Worden de drains (volledige buis) 
aangelegd in de zone tussen 50 
en 80 cm onder de gemiddelde 
maaiveldniveau? 

 
 

Vergunningplicht, zie para-
graaf 69.5 en zorgplicht, 
zie paragraaf 69.3
 

Nee

Ja

Toelichting bij vraag 1
Drainage kan aangelegd worden om diverse redenen. Wanneer drainage wordt aangelegd 
bijvoorbeeld om een bouwput droog te krijgen en houden of om bestaande ondergrondse 
bebouwing droog te houden, dan is sprake van grondwateronttrekkingen beschreven in 
respectievelijk hoofdstuk 56 en hoofdstuk 68. Drainage in het kader van een niet eerder 
beschreven doel of niet ten behoeve van een hier beschreven doel is vergunningplichtig.

Toelichting bij vraag 2 
Als drains niet goed worden aangelegd, kan er ongewild uitwisseling zijn van water tussen 
verschillende peilgebieden. Bijvoorbeeld wanneer drains reiken van een watergang aan de 
oostzijde van een perceel tot aan een watergang aan de westzijde van het perceel. Als de drains 
aan beide zijden kunnen lozen en de beide watergangen een ander peil hebben (ander 
peilgebied), dan kan stroming ontstaan van het hogere polderpeil naar het lagere polderpeil via de 
drains. Dit is ongewenst, daarom is een afwijkende afwateringsrichting tussen drains 
vergunningplichtig.

Toelichting bij vraag 3
Drainage onder landbouwgronden voorkomt dat gewassen natschade ondervinden (bijvoorbeeld 
rotten door te veel vocht) en dat de bodem begaanbaar is voor zwaarder materieel. De drainage 
zorgt voor de afvoer van te veel neerslag en kwel. Daarnaast is het voor sommige gewassen van 
belang dat het grondwaterpeil constant is. 
Drainage kan een risico op inklinking van gronden met zich mee dragen. Bodemdaling in 
veengebieden is een veel voorkomend probleem, veroorzaakt door grootschalige ontwatering.
Door op een doelmatige wijze drainage aan te leggen kan de grondwaterstand in deze gebieden 
gereguleerd worden. Een vorm van doelmatige drainage is onderwaterdrainage. Doel van 
onderwaterdrainage is het verkrijgen van bewerkbare landbouwgrond en tegelijkertijd het 
voorkomen/beperken van bodemdaling door inklinking of oxydatie. Dit wordt gerealiseerd door de 
grondwaterstand op een constant peil te houden. 
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Op kaart 8 zijn gebieden aangewezen waarin onderwaterdrainage aangelegd mag worden onder 
een algemene regel, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat 
(correct aangelegde) onderwaterdrainage bodemdaling met circa 50% kan verminderen. 

Toelichting bij vraag 3a en 3b
Drainage die is aangelegd boven het polderpeil en onder natuurlijk verval, is een vorm van 
versnelde afvoer van overtollig grondwater. Het hoge grondwater is vaak het gevolg van te veel 
neerslag in korte tijd of door neerslag op een moeilijk doordringbare bodem. Het water kan dan niet 
makkelijk de bodem in. Als de afvoer van het grondwater ondersteund moet worden door een 
pomp, is sprake van een grondwateronttrekking. Bij ondersteuning door een pomp moet gedacht 
worden aan zowel een pomp direct aangesloten op de drainagebuizen als een pomp die een put of 
andere voorziening leegpompt waar de drainagebuizen op lozen. Door het gebruik van een pomp 
kan het water naar de drains toegetrokken worden, hetgeen onwenselijk is. Het drooghouden van 
landbouwgrond, begraafplaatsen, sportvelden of straten in woonwijken door middel van 
grondwateronttrekking is onwenselijk en daarom vergunningplichtig. 

Toelichting bij vraag 4 
Uit onderzoek blijkt dat in veenweidegebieden onderwaterdrainage aangelegd kan worden als de 
locatie niet in een hoogwatervoorziening ligt. Op kaart 20 is aangegeven waar 
hoogwatervoorzieningen zijn gelegen. Het gemiddelde maaiveldniveau in een 
hoogwatervoorziening is hoger dan het omliggende peilgebied. Er is dan sprake van afwijkende 
maatvoering en kan er niet worden voldaan aan de criteria voor melden. Er moet dan een 
vergunning worden aangevraagd.

Toelichting bij vraag 5
Om veenoxidatie te voorkomen moeten drains in een veengebied altijd watervoerend zijn. Het 
aanleggen van onderwaterdrainage is prijzig, om die reden is de wens uitgesproken dat de 
drainage een levensduur van minimaal 20 jaar heeft. 

Rekening houdend met toekomstige bodemdaling en een levensduur van minimaal 20 jaar moet 
de bovenkant van de drain minimaal 15 centimeter onder het laagste peil worden aangelegd, zie 
ook onderstaande figuur 69.1.

Figuur 69.1  Diepte drains ten opzichte van peil

Zonder onderwaterdrainage daalt de bodem met circa 1 cm/jaar. De aanleg van 
onderwaterdrainage kan dit verminderen met 50%. In een situatie met onderwaterdrainage daalt 
de bodem met 0,5 cm per jaar. Als de drains 20 jaar mee moeten gaan, betekent dit een 
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bodemdaling van 20 x 0,5 cm = 10 cm. Rekening houdend met een veiligheidsmarge van 5 cm, 
betekent dit dat de bovenkant van de drain minimaal 15 cm onder het laatste waterpeil moet 
worden aangelegd.

Een kaart met de laagste waterpeilen kunt u vinden op onze site https://www.hdsr.nl/beleid-
plannen/peilbesluiten-0/. 

Let op: Op de site kunt u ook lezen wanneer het waterschap het peilbesluit in uw omgeving gaat 
herzien. Een herziening kan consequenties hebben voor de (laagste) waterpeilen in uw gebied en 
daarmee op uw systeem van onderwaterdrainage.

Toelichting bij vraag 6
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de aanlegdiepte van drainage in veengebieden een 
drooglegging (het verschil tussen de gemiddelde maaiveldniveau en laagste peil) tussen de 35 en 
60 cm-mv heeft, de bodemdaling zoveel mogelijk beperkt wordt en de onderwaterdrainage dan 
goed functioneert. Ten behoeve van de waterkwaliteit is het wenselijke dat de drooglegging tussen 
de 40 en 80 cm-mv is. Daarnaast is de wens uitgesproken dat de drains minimaal 20 jaar 
watervoerend zijn (bovenkant buis minimaal 15 cm onder het laagste waterpeil). 
Wanneer deze wensen gecombineerd worden, levert dit een aanlegzone op van 50-80 cm–mv, zie 
ook onderstaande figuur 69.2. De bovengrens (bovenkant buis) wordt bepaald door de 
drooglegging en de levensduur: 50 cm-mv. De ondergrens (onderkant buis) wordt bepaald door de 
waterkwaliteit: 80 cm-mv.

Figuur 69.2: Aanlegzone drains ten opzichte van maaiveld

Toelichting bij vraag  7 en 8
Doorgaans is drainage een vorm van versnelde afvoer van overtollige grondwater. In het geval 
onderwaterdrainage gaat het vooral om het creëren van een stabiele grondwaterstand. Als voor 
het hebben van een stabiele grondwaterstand een pomp noodzakelijk is dan is er niet langer 
sprake van onderwaterdrainage, maar van ‘Sturen met grondwater’ of zelfs onderwaterdrainage in 
combinatie met onderbemaling. 

Voor de combinatie met onderbemaling zal tevens voldaan moeten worden aan de voorwaarden 
van Hoofdstuk 20 deel WSB. Als sprake is van zowel onderwaterdrainage als onderbemaling dan, 
wordt de grondwaterstand dubbel beïnvloed, dit kan nadelige gevolgen hebben voor inklinking. Dit 
is onwenselijk .
Voor ‘Sturen met grondwater’ kan sprake zijn van een directe bemaling, waarbij een pomp direct 
op de drainagebuizen aangesloten wordt, of van een indirecte bemaling, waarbij de drains lozen 
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op een put, sloot of watergang, die middels een pomp leeg-/overgepompt wordt in een andere 
watergang. 

Het drooghouden van landbouwgrond, begraafplaatsen, sportvelden of straten in veengebieden 
door middel van een bemaling (grondwateronttrekking) is onwenselijk vanwege het risico op 
inklinking. Een dergelijke wijze van drainage verdient extra aandacht  en is daarom 
vergunningsplichtig.
Voor onderwaterdrainage zonder aanvullende beïnvloeding kan worden volstaan met een 
meldplicht en zorgplicht.

69.3 Zorgplicht
De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur, is altijd van toepassing op alle 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. Bij de zorgplicht moet de belangen van derden (zoals bebouwing, infrastructuur, 
waterkeringen, mobiele verontreiniging, archeologie, andere grondwateronttrekkingen, natuur, 
landbouw, bomen en stadsgroen) in acht worden genomen en schade worden voorkomen. 
Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

- het werk na afloop van de grondwateronttrekkingen altijd in nette staat wordt achtergelaten.
- de effecten van de drainage op de omgeving (en daarmee het risico op schade) zoveel 

mogelijk wordt beperkt.

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

69.4 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) 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 met meldplicht’ of ‘algemene regel zonder meldplicht’, dient u te voldoen 
aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

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

Artikel 1. Voorschriften uitvoering
a. De hart op hart afstand van de drains is minimaal 4 meter en maximaal 8 meter. 
b. De drains moeten horizontaal worden gelegd.
c. De drainlengte is niet meer dan 300 meter
d. De draindiameter is minimaal 6 cm.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht 
a. Voor één project moet één melding (deze melding mag bestaan uit meerdere 

onderdelen) ingediend worden. 
b. Minimaal twee weken voorafgaand aan het in gebruik nemen van de 

onderwaterdrainage wordt een melding gedaan bij het waterschap. 
c. Minimaal drie dagen voor de drainage wordt aangebracht, afgedicht, afgewerkt 

en/of verwijderd wordt de definitieve datum waarop de handeling wordt uitgevoerd, 
gemeld aan het waterschap.  

d. De startdatum mag niet meer dan zes maanden verschuiven ten opzichte van de 
gemelde datum.

e. De uitvoering van de onderwaterdrainage wijzigt niet ten opzichte van het 
gemelde.
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Toelichting bij artikel 1
Bij drainage worden lange buizen over een lengte aangelegd. Om het draineren zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen dient er minimaal 4 meter en maximaal 8 meter afstand te zijn tussen 
(het hart van) twee drainagebuizen. Het waterschap adviseert een hart op hart afstand van 6 
meter. Omdat het hier gaat om een systeem wat zowel moet bijdragen aan het ontwateren als aan 
het bevochtigen van de bodem, is het van belang dat de drains horizontaal liggen. Verder dragen 
een maximale lengte van 300 m en een minimale diameter van de buizen van 0,06 m bij aan een 
zo efficiënt mogelijke drainage. Door te voldoen aan de genoemde grenzen voor lengte en 
diameter en advies voor afstand kan er voldoende infiltratie maar ook drainage plaatsvinden. Bij 
een grotere lengte en afstand en kleinere diameter neemt de infiltratie- en drainagecapaciteit sterk 
af en wordt het vertragende effect op bodemdaling niet bereikt.

Toelichting bij artikel 2
Het is verplicht om voor alle grondwateronttrekkingen, behorende bij één project, één melding in te 
dienen of één vergunning aan te vragen.
Voor deze algemene regel geldt dat per project één melding moet worden ingediend. Deze 
melding mag bestaan uit meerdere grondwateronttrekkingen. De melding kan rechtstreeks bij het 
waterschap worden gedaan. Zie hiervoor de site van het waterschap (www.hdsr.nl). Tevens kan 
een melding digitaal worden gedaan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

Een melding moet minimaal twee weken voor de start van de grondwateronttrekkingen ingediend 
worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. De melding moet voldoen aan de 
indieningsvereisten van de Waterregeling (artikelen 6.4, 6.19 en 6.27). De twee weken zijn 
bedoeld voor het bevoegd gezag om de melding te kunnen beoordelen. Ook wordt in deze periode 
de melding doorgestuurd aan ander bevoegd gezag (zoals het Wabo- en/of Wbb-bevoegd gezag) 
ter informatie en indien van toepassing voor advies (indien het een melding betreft waarvoor zij 
geen bevoegd gezag zijn). 

Door omstandigheden kan het voorkomen dat, nadat een melding voor drainage is ingediend, een 
project wordt uitgesteld. Hierdoor wijzigt de startdatum voor het in gebruik nemen van de drainage. 
De initiatiefnemer zal daarom de startdatum moeten bevestigen door het startformulier te versturen 
aan het waterschap. 

Een verschuiving van de startdatum betekent dat de situatie en de omstandigheden waarin de 
drainage aangelegd zal worden, gewijzigd (kunnen) zijn ten opzichte van de oorspronkelijke 
uitgangspunten. Er kan sprake zijn van een andere grondwaterstand of er zijn mogelijk andere 
projecten in de omgeving gestart. De wijziging in startdatum kan tot gevolg hebben dat andere 
gegevens moeten worden aangeleverd of dat drainage vergunningplichtig is geworden.
Indien de startdatum van de in gebruik name van de drainage meer dan zes maanden verschuift of 
een van de indieningsvereisten wijzigt, zal een nieuwe melding ingediend moeten worden. 

Ook de beëindiging van drainage moet gemeld worden, waarbij aangegeven dient te worden de 
einddatum van de drainage. De gemelde gegevens worden door het bevoegd gezag gebruikt om 
de melding administratief af te sluiten. 

69.5 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 
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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.


