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Handreiking Watertoetsproces bij Rijnland 
Waterbeheer en ruimtelijke ordening 
 

Inleiding 

De kern van het waterbeleid in Nederland voor de 21e eeuw is het maken van ruimte voor water, in 
plaats van het onttrekken van ruimte aan het water. Mede als gevolg van de klimaatsverandering is het 
nodig bij de inrichting van ons land bewust rekening te houden met water. Om problemen met 
wateroverlast te voorkomen, om een goede waterkwaliteit te waarborgen en om de beleving van water 
voor burgers te vergroten, is de watertoets in het leven geroepen. Het doel van de watertoets is om, in 
een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met water in ruimtelijke plannen en besluiten. In de 
startovereenkomst Waterbeleid voor de 21e eeuw en in het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben 
de gezamenlijke overheden bepaald dat water een sturend principe moet zijn in de ruimtelijke 
ordening. Sinds 1 november 2003 is de watertoets verplicht. 
 
Omdat de watertoets een procesinstrument is, is ‘watertoets’ een misleidende term. De watertoets is 
het proces waarbij de waterbeheerder (in dit geval het Hoogheemraadschap van Rijnland) en de 
initiatiefnemer van het ruimtelijke plan (bijvoorbeeld gemeente, projectontwikkelaar, particulier) 
moeten samenwerken. Het samenwerkingsproces moet uiteindelijk leiden tot een zogenaamde 
‘waterparagraaf’ die onderdeel moet gaan uitmaken van het uiteindelijke plan of besluit.  
 
Wij adviseren bij alle ruimtelijke plannen met ons contact op te nemen over de vraag welke 
waterhuishoudkundige aspecten aan de orde zijn binnen het plangebied. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland wordt graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plan betrokken. Dat heeft als voordeel 
dat u in een vroeg stadium op de hoogte bent van de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u moet doen om dit onderdeel van uw planproces zo 
efficiënt mogelijk in te richten. Het watertoetsproces is maatwerk: zowel wat betreft de benodigde 
producten als de benodigde doorlooptijd. De informatie in deze brochure geeft u hierbij een handvat. 

Het proces 

Het watertoetsproces kent de volgende fasen: 
 Initiatieffase: de waterbeheerder wordt geïnformeerd over het initiatief. De waterbeheerder 

informeert de initiatiefnemer over het watersysteem, overlegt met de initiatiefnemer over 
wateraandachtspunten en randvoorwaarden en stelt prioriteiten. Beide partijen maken samen 
duidelijke afspraken over inhoud en proces. Onder het kopje ‘Meer informatie’ is per gemeente 
aangegeven wie de contactpersoon is voor de watertoets en welke informatie via internet 
beschikbaar is.  

 Ontwikkelfase: de initiatiefnemer ontwerpt het plan met behulp van de randvoorwaarden en 
betrekt de waterbeheerder bij het ontwerpproces. Dit resulteert in een ontwerp waterparagraaf. De 
waterbeheerder ‘toetst’ of het ontwerpplan aan de afgesproken criteria voldoet en schrijft een 
wateradvies op dit ontwerp. 

 Besluitvormingsfase: initiatiefnemer weegt de wateraspecten definitief af aan de hand van het 
wateradvies en verantwoordt de afwegingen in de definitieve / complete waterparagraaf. 

 Beoordelingsfase: de beoordelaar (provincie) beoordeelt het ruimtelijk plan, inclusief proces en 
inhoud van de watertoets. 

 Realisatiefase: in veel gevallen zal na het doorlopen van de watertoetsprocedure bij ruimtelijke 
plannen het doorlopen van een vergunningenprocedure (in het kader van de Keur of de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren) bij Rijnland aan de orde zijn. Meer informatie daarover is 
op internet (www.rijnland.net) te vinden. 



Versie: februari 2008 
 
Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend 

2

Watertoets bij verschillende planvormen 

Watertoets bij plannen voorafgaand aan een bestemmingsplan 

Bij allerlei planvormen voorafgaand aan het bestemmingsplan is het uiterst zinvol ook een 
watertoetsproces te doorlopen. Overleg in een zo vroeg mogelijk stadium is zowel voor de 
initiatiefnemer als voor de waterbeheerder van belang om de juiste keuzes ten aanzien van 
waterbeheer te kunnen maken. Deze keuzen worden later vastgelegd in de waterparagraaf van het 
bestemmingsplannen. Het betreft hier bijvoorbeeld de volgende planvormen: 
• streekplan(uitwerking) 
• (regionaal) structuurplan / structuurvisie 
• milieu-effectrapportage 
• (ruimtelijke) ontwikkelingsvisie 
• beleidsnotitie (woningbouw, (water)recreatie, natuur en landschap) 
• gebiedsvisie 
• masterplan 
• stedenbouwkundig plan 

Watertoets bij grote op transformatie gerichte ruimtelijke plannen 

Bij grote op transformatie gerichte plannen vragen wij in de regel tijdens de initiatieffase om een 
waterinrichtingsplan. Het opstellen van een waterinrichtingsplan is bijvoorbeeld nodig wanneer sprake 
is van één van de volgende zaken: 
• Er is sprake van een toename verhard oppervlak groter dan 1 ha; 
• Er is sprake van een gefaseerde uitvoering; 
• Er is sprake van complexe wijzigingen in het watersysteem, zoals peilwijziging, verlegging van 

een kade, verandering van polder- in boezemland, opheffen van een onderbemaling, etc. 
 
Het doel van een waterinrichtingsplan is tweeledig: 
• Het vormen van een onderlegger voor de latere waterparagraaf. 
• Het vaststellen van een kader voor de vergunningverlening bij het specifieke plan. 
 
De onderdelen, die wij graag in een waterinrichtingsplan terug willen zien, zijn aangegeven in bijlage 
4. 

Watertoets bestemmingsplan (artikel 10) 

De watertoets in het kader van het artikel 10-overleg is de watertoets van bestemmingsplannen. De 
watertoets is vanaf november 2003 opgenomen in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).  
 
RO- en waterwetgeving verlopen parallel aan elkaar, hetgeen betekent dat voor het bouwen, zowel een 
bouwvergunning als een ontheffing van de Keur nodig is.  
 
Bij de bestemmingsplannen ligt wat ons betreft het accent op zowel adviseren als toetsen: 
• adviseren: wij zullen de consequenties voor het waterbeheer van de door u gemaakte keuzes in het 

bestemmingsplan van advies voorzien; 
• toetsen: toetsen of voor het op dat moment voorliggende plan in een latere fase een vergunning 

verleend kan worden. Zo niet dan kunnen richtlijnen voor de uitwerking of planaanpassing worden 
meegeven. 

 
De onderdelen, die wij graag in (een waterparagraaf als onderdeel van) het bestemmingsplan terug 
willen zien, zijn aangegeven in bijlage 3. 

Watertoets kleinere plannen (ruimtelijke onderbouwing artikel 19) 

Ten behoeve van het opstellen van vrijstellingsprocedures (artikel 19) van het bestemmingsplan moet 
een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. In deze ruimtelijke onderbouwing moet aangegeven 
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worden op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishouding. De inhoud van deze 
ruimtelijke onderbouwing, zit vaak dicht bij vergunningverlening op grond van de Keur of WVO aan 
en wij zullen trachten om dit dan ook zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 
 
Bij deze (kleinere) plannen ligt het accent bij ons op toetsen: toetsen of voor dit plan (parallel of in een 
latere fase) een vergunning verleend kan worden, zo niet dan kunnen richtlijnen voor de uitwerking of 
planaanpassing worden meegeven. 
 
De onderdelen, die wij graag bij kleinere plannen in de ruimtelijke onderbouwing terug willen zien, 
zijn aangegeven in bijlage 3. 

Beleidsuitgangspunten 

In zijn reactie op ruimtelijke plannen kijkt Rijnland in hoeverre rekening is gehouden met algemene 
principes voor duurzaam waterbeheer. Deze zijn in het onderstaande kader opgenomen. 
 
• Een veilig watersysteem met betrouwbare waterkeringen. 
• Voorkomen van afwenteling van waterproblemen naar andere watersystemen/compartimenten in 

ruimte of tijd. 
• Geen overlast of tekort van water, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied. 
• Tegengaan van versnippering van het watersysteem. 
• Realiseren van een biologisch gezond watersysteem. 
• Realiseren van ecologische infrastructuur (door o.a natuurvriendelijke inrichting), zowel binnen 

het stedelijk gebied als naar buiten toe. 
• Gebruik maken van het zelfreinigend vermogen van het watersysteem. 
• Vasthouden van gebiedseigen water (waterconservering) en inlaat van gebiedsvreemd water 

beperken. 
• Benutten en bufferen van schoon water (bijvoorbeeld schone kwel en afstromende neerslag van 

schone oppervlakken). 
• Toepassen van het ordeningsprincipe “water stroomt van schoon naar vuil”: verontreinigende 

functies (activiteiten) benedenstrooms plaatsen van kwetsbare functies/gebieden. 
• Vervuiling bij de bron aanpakken. 
• Voorkomen van verspreiding van (diffuse) verontreinigingen. 
• Optimalisatie van beheer en onderhoud, zowel binnen het watersysteem als de afvalwaterketen. 
 
Deze algemene principes staan in “Waterwerk Rijnland; Waterbeheerplan 2006 -2009”. In de Keur en 
Beleidsregels 2006 van Rijnland zijn de algemene principes vertaald naar toetsingscriteria. Voor een 
complete weergave van het beleid wordt verwezen naar onze website: www.rijnland.net. 
 
In bijlage 1 is een samenvatting van de belangrijkste beleidsregels gegeven.  
 
In bijlage 2 is een samenvatting van de belangrijkste beleidsregels ten aanzien van verhard oppervlak 
gegeven. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven welke compenserende maatregelen moeten worden 
genomen bij een eventuele toename van het verhard oppervlak. 

Waarde van Rijnlands wateradvies 

Een ruimtelijk plan kent soms een lang traject van idee tot realisatie. Daarbij geven wij een 
wateradvies op een plan van u in een bepaalde fase, op een bepaald tijdstip. Indien er bijvoorbeeld een 
lange periode zit tussen het vaststellen van een RO-plan en het aanvragen van een Keurvergunning, 
zou het kunnen zijn dat in de tussenliggende periode ons beleid aangescherpt is. U krijgt daarom niet 
eenmalig een advies, maar desgewenst in elke fase van uw plan. Wateradviezen hebben een formele 
status als deze zijn vastgelegd in een door – of namens het bestuur van Rijnland aan u verzonden brief. 
Voorts behouden wij ons het recht voor ons positieve advies weer in te trekken, indien u na het 
verkrijgen van een positief wateradvies uw plan op voor het waterbeheer belangrijke aspecten wijzigt. 
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Meer informatie 

Op onze internetpagina www.rijnland.net/watertoets is per gemeente een actueel overzicht te vinden 
met contactpersonen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor ruimtelijke plannen en de 
watertoets. Op deze pagina zijn tevens links te vinden naar onder andere: 
 Watersysteemkaarten van het gebied.  
 Keur Rijnland. 
 Beleidsregels behorende bij de Keur (ten aanzien van inhoudelijke eisen en wensen aan het 

watersysteem): 
- Integrale inrichtingscriteria oppervlaktewateren en kunstwerken. 
- Nota dempingen en verhard oppervlak. 
- Beleidsregel Regionale Keringen. 
- Beleidsregel peilafwijkingen. 

 
In veel gevallen zal na het doorlopen van een watertoetsprocedure een vergunningprocedure (in het 
kader van de Keur of de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) bij Rijnland aan de orde zijn. Ook 
informatie over het aanvragen van vergunningen is te vinden via het e-loket op onze internetpagina 
www.rijnland.net. 
 
Meer achtergrondinformatie over de watertoets is te vinden op www.watertoets.net, waar onder andere 
de landelijke Handreiking Watertoets 2 is te downloaden.  
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Bijlage 1: Beleid Rijnland 

In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland1. Voor 
een compleet overzicht wordt verwezen naar de Keur en beleidsregels 2006. Deze kunt u downloaden van onze 
website (www.rijnland.net) De hierna genoemde beleidsregels zijn strikt geformuleerd. In uitzonderlijke 
gevallen kan afwijking hiervan tot de mogelijkheden behoren in combinatie met het treffen van compenserende 
maatregelen. 
 
Waterwerk Rijnland; waterbeheerplan 2006 - 2009 
Op 1 maart 2006 heeft het algemeen bestuur van Rijnland een nieuw waterbeheerplan, “Waterwerk Rijnland” 
vastgesteld. In dit plan geeft Rijnland aan wat zijn ambities voor de komende planperiode zijn en welke 
maatregelen in het watersysteem worden getroffen. De ambities en maatregelen richten zich op het waarborgen 
van de veiligheid, het verder verbeteren van het beheer en de inrichting van het waterhuishoudkundig systeem en 
het verbeteren van de waterkwaliteit. De verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en 
heviger buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. De maatregelen in “Waterwerk Rijnland ” 
bereiden het beheergebied de komende jaren voor op deze ontwikkelingen. 
Rijnland is op meerdere manieren bezig om bovenstaande ambities te verwezenlijken. Enerzijds wordt bekeken 
of het huidige watersysteem aan de eisen voldoet en rekeninghoudend met klimaatverandering, 
zeespiegelstijging en bodemdaling ook blijft voldoen. Zo nodig worden maatregelen uitgevoerd als dat niet het 
geval is (op orde krijgen). Anderzijds wordt er voor gezorgd dat bij veranderingen in het watersysteem als 
gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen het watersysteem blijft voldoen (op orde houden). 
 
Keur en Beleidsregels 2006 
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor 
waterkeringen (dijken en kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere waterstaatswerken 
(bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). De keur en beleidsregels 2006 maken het mogelijk dat het 
Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Er kan 
een ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden aangevraagd om een 
bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt wordt dat geregeld in een 
Keurvergunning. In de beleidsregels die bij de Keur horen is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 
 
Dempen 
Dempingen in primaire oppervlaktewateren (hoofdwatergangen) zijn niet toegestaan. 
Het dempen van overige wateren is in principe slechts toegestaan als (bij voorkeur in de directe nabijheid) in 
hetzelfde peilgebied 100% wordt gecompenseerd. Het is hierbij van belang dat er geen waterbergingstekort 
ontstaat. Daarom moet de waterberging gerealiseerd worden voordat gedempt wordt. 
 
Waterberging 
Bij aanleg van verhard oppervlak dient 15% van de toename van het verhard oppervlak als waterberging 
gecompenseerd te worden in hetzelfde peilgebied. Bij de 15% regel is het van belang dat de waterberging 
gerealiseerd is voordat er sprake is van een toename van de verharding, zodat het watersysteem altijd op orde is 
(eerst open water graven dan verharden). (Zie ook bijlage 2: compenserende maatregelen). 
Bij hevige regen kan het water in de watergangen tijdelijk stijgen. Bij ontwikkelingen moet men hiermee 
rekening houden. 
De peilstijging in het watersysteem mag na de ‘ingreep’ in het gebied niet toenemen ten opzichte van de 
oorspronkelijke situatie. 
NB. Gedraineerde onverharde oppervlakken worden niet gezien als verhard oppervlak. 
 
Oppervlaktewaterpeil 
Het oorspronkelijk waterpeil (zoals vastgelegd in het peilbesluit) mag in principe niet veranderen. 
Veranderen van het peil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie kan veel negatieve gevolgen hebben voor de 
omgeving. In bijzondere situaties kan Rijnland een alternatief peil instellen, met name wanneer het alternatieve 
peil ook positieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding in de omgeving. 
 

                                                      
1 Wanneer in de tekst wordt gesproken over primaire watergangen/ oppervlaktewateren wordt hetzelfde bedoeld als wanneer wordt 
gesproken over hoofdwatergangen. 
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Nieuwe watergangen 
• Een aaneengesloten watersysteem: doorstroombaar/ doorspoelbaar, dus geen doodlopende waterlopen. 
• Afmetingen nieuwe watergangen: 

Parameter overige watergangen primaire watergangen 
minimale waterdiepte 0,50 m  1,00 m  
Aanlegdiepte 0,60 m  1,10 m  
minimaal talud 1:3 1:3 
minimale bodembreedte 0,50 m  0,50 m 
minimale breedte 4,10 7,10 

 
Onderhoud 
In principe vindt onderhoud plaats vanaf de kant. Indien onderhoud vanaf de kant niet mogelijk is dan kan onder 
bepaalde voorwaarden onderhoud vanaf het water plaatsvinden. Hieronder zijn de voorwaarden voor beide 
vormen van onderhoud uitgeschreven. 
 
Beschermingszone langs watergangen voor onderhoud vanaf de kant 
• Primaire watergangen: een strook van 5 m, gemeten vanaf de insteek tot een hoogte van min. 4 m t.o.v. 

maaiveld moet vrijgehouden worden voor onderhoud en inspectie. 
• Overige watergangen: een strook van 2 m, gemeten vanaf de insteek tot een hoogte van min. 4 m t.o.v. 

maaiveld moet vrijgehouden worden voor onderhoud en inspectie. 
• Wegmeubilair zoals banken, prullenbakken en lantarenpalen op onderlinge afstanden van min. 10 m.  
• Indien door het plaatsen van een kunstwerk in, over of nabij een watergang er geen onderhoud van het water 

mogelijk is, moeten aanvullende voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld het aanleggen van een 
locatie waar een onderhoudsboot te water kan worden gelaten). 

 
Onderhoud vanaf het water 
• Onderhoud vanaf de kant is niet mogelijk 
• Watergang moet toegankelijk zijn voor inspectie 
• Bij hindernissen in de watergang dienen er voldoende tewaterlaatplaatsen voor een onderhoudsboot 

aanwezig te zijn. 
• De vrije lengte (dus zonder obstakels in de watergang, zoals duikers) is minimaal 250 m. 
• Min. breedte watergang op de waterlijn 6 m. 
• Min. diepte watergang 0,75 m (gemeten t.o.v. winterpeil). 
• De minimale doorvaarthoogte van bruggen / vaarduikers is 1,25 meter t.o.v. zomerpeil. 
 
Beschoeiingen 
Watergang Activiteit Richtlijn 
Bestaande watergang Vervangen bestaande beschoeiing - Aanleg Natuurvriendelijke Oever 

wordt gestimuleerd 
- Vervanging beschoeiing toegestaan 

Bestaande watergang Aanbrengen nieuwe beschoeiing 
(met als doel stabiliteit van de 
oever te garanderen) 

- Aanleg NVO wordt gestimuleerd 
- Verharden oever toegestaan 

Bestaande watergang Aanbrengen nieuwe beschoeiing 
(overig) 

- Maximaal 10% van de oever mag 
worden beschoeid (per 250 m 
oeverlengte) 

Bestaande watergang met 
natuurvriendelijke oever 

Aanbrengen nieuwe beschoeiing - Beschoeien niet toegestaan 
- Toegestaan wanneer afdoende wordt 

gecompenseerd 
Bestaande watergang met 
natuurvriendelijke oever 

Aanbrengen vooroeververdediging 
/onderwaterbeschoeiing ter behoud 
van natuurvriendelijke oever 

Toegestaan onder voorwaarde dat de 
natuurvriendelijke oever blijft voldoen aan de 
minimale eisen die zijn opgenomen in de 
handreiking natuurvriendelijke oevers 

Nieuwe watergang Aanbrengen nieuwe beschoeiing Beschoeien niet toegestaan, richtlijn talud 1:3 
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Natuurvriendelijke oevers (nvo) 
Bij de aanleg van oppervlaktewateren en de herinrichting van bestaande oevers dienen de oevers 
natuurvriendelijk te worden ingericht. Als randvoorwaarde wordt geëist dat indien mogelijk taluds, zowel boven 
als onder water, minimaal 1:3 dienen te bedragen. De overige inrichtingseisen verschillen per watertype en de 
factoren die de inrichting bepalen zijn per gebied verschillend. De keuze voor de inrichting van 
natuurvriendelijke oevers zal daarom in overleg met Rijnland moeten worden bepaald. Als basis hiervoor dient 
de “Handreiking natuurvriendelijke oevers”. 
 
Duikers: 
in hoofdwatergangen 

• In hoofdwatergangen moet via een doorstroomberekening aangetoond worden dat een kunstwerk geen 
belemmering is voor de wateraanvoer en –afvoer. Dit heeft tot gevolg dat in hoofdwatergangen meestal 
sprake zal zijn van bruggen of brugduikers. Om onderhoud uit te kunnen voeren moeten brugduikers 
doorvaarbaar zijn. 

in overige watergangen 
• Lengte: maximaal 15 m (uitgezonderd. regionale wegen). 
• Aantal: 

o Oeverlengte <=25 m: maximaal 1 dam met duiker per kadastraal perceel. 
o Oeverlengte >25 m: per aanvraag wordt het aantal dammen met duiker beoordeeld. 

• Doorsnee: 
o Min. breedte watergang smaller dan 5 m: 600 mm (rechthoekig 500x500 mm2). 
o Min. breedte watergang breder dan 5 m: 800 mm  (rechthoekig 700x700 mm2). 

algemeen: 
o Uiteinden min. 20 cm buiten de oever. 
o Het bergend wateroppervlak dat door het kunstwerk in beslag wordt genomen dient gecompenseerd te 

worden. 
o Op basis van het dempingenbeleid zijn in primaire oppervlaktewateren geen dempingen en dus geen 

dammen met duikers toegestaan.  
o Bob (binnen onderkant buis) max. 10 cm boven de onderwaterbodem. 
o In de duiker moet altijd min. 20 cm lucht boven het water aanwezig zijn. 

 
Woonboten 

• Onder woonboten dient t.o.v. de ingreepmaat minimaal 0,30 m water aanwezig te zijn. 
• Woonboten moeten mee kunnen bewegen met het waterpeil. 
• In oppervlakte wateren smaller dan 10 m (gemeten op de waterlijn) zijn geen woonboten toegestaan. 
• De breedte van een woonboot (inclusief omloopsteigers) mag in een oppervlaktewater maximaal 7 m 

bedragen en maximaal 1/3 van de breedte (gemeten op de waterlijn op de locatie waar de woonboot komt te 
liggen) van een oppervlaktewater mag in beslag worden genomen door woonboten (inclusief 
omloopsteigers). 

• Woonbooteigenaren zijn verplicht op aanwijzing van Rijnland de woonboot tijdelijk te verplaatsen. 
 
Kabels en leidingen 
Bij de aanleg van kabels en leidingen onder oppervlaktewateren en kunstwerken moeten de volgende minimale 
diepteliggingen/gronddekkingen worden toegepast: 
 

type watergang minimale diepteligging kabels en 
leidingen t.o.v. ingreepmaat 

minimale gronddekking indien 
werkelijke diepte > ingreepmaat 

overige oppervlaktewateren 1,30 m 0,50 m 
primaire oppervlaktewateren 2,00 m 0,50 m 
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Overkluizingen (bijvoorbeeld steigers) 
Volledige overkluizingen (bruggen, duikerbruggen etc.) waarbij het oppervlaktewater over de gehele breedte 
wordt afgedekt, worden alleen toegestaan indien deze haaks op de waterlijn geplaatst zijn en een duidelijke 
verkeersfunctie hebben. De afmetingen waaraan moet worden voldaan dienen in onderling overleg met Rijnland 
te worden bepaald. 
 
Het profiel van vrije ruimte is de ruimte welke vrij moet worden gehouden van objecten. Het profiel van vrije 
ruimte wordt begrensd door een lijn van 45 graden vanuit de insteek (Zie tekening). 

 

Alle overkluizingen die buiten het profiel van vrije ruimte vallen dienen, voor wat betreft de voorwaarden 
waterkwaliteit en ecologie, per geval door Rijnland beoordeeld te worden.  
 
Alle overkluizingen die binnen het profiel van vrij ruimte vallen moeten voldoen aan onderstaande eisen.  

• Voor aan oppervlaktewater grenzende kadastrale percelen met een oeverlengte <= 25 m geldt dat per 
kadastraal perceel maximaal één overkluizing mag worden aangebracht. 

• Indien oeverlengte > 25 m, dan geldt dat per aanvraag wordt beoordeeld hoeveel overkluizingen mogen 
worden aangelegd. 

• Per overkluizing moet worden voldaan aan de in de tabel aangegeven afmetingen (gemeten op de waterlijn, 
t.o.v. winterpeil): 

Breedte* 
oppervlaktewater 

Maximale breedte 
overkluizing (gemeten 
haaks op de waterlijn) 

Maximale lengte 
overkluizing (gemeten 

langs de waterlijn) 

Maximaal oppervlak 
overkluizing 

< 3 m niet toegestaan 
>= 3 m en < 10 m 1/10 v.d. breedte van het 

oppervlaktewater 
Maximaal de helft van de 
lengte van het perceel met 
een maximum van 5 m 

n.v.t. 

>= 10 m en < 20 m Idem Idem 5 m2 
>= 20 m en < 50 m Idem Idem 10 m2 
>= 50 m  Idem Idem 15 m2 
> 100 m  Concrete  voorwaarden t.a.v. de waterkwaliteit in brede oppervlaktewateren (meren en 

plassen) kunnen voor overkluizingen vooralsnog niet worden gegeven. Het aanbrengen 
van overkluizingen in deze wateren dient dan ook in overleg met Rijnland te gebeuren 
(vergunningplicht blijft in stand).  

 
Eigenaren van vlonders en steigers zijn verplicht op aanwijzing van Rijnland deze werken tijdelijk te verplaatsen 
of te verwijderen ten behoeve van het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud.  
 
Vlonders en steigers mogen niet vast aan de oeververdediging worden verbonden. 
 

45 graden 

Binnen het 
profiel van 
vrije ruimte 

Buiten het 
profiel van 
vrije ruimte 
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Waterkeringen 
Het is verboden in, op of onder de waterkering werkzaamheden te verrichten (zie Keur art. 12 en 13). In 
sommige gevallen is een ontheffing mogelijk.  
 
De waterkering is ingedeeld in drie zones: kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone. In de 
eerdere genoemde keur wordt aangegeven voor welke activiteiten in deze zones geboden en verboden gelden.  
 
Onderscheid moet gemaakt worden in primaire en regionale keringen. 
 
Primaire keringen 
Voor de primaire keringen staan de voorwaarden waaronder een ontheffing verleend kan worden in het 
waterkeringsbeheerplan van Rijnland. De ligging van de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone zijn 
vastgelegd in de legger. 
 
Regionale keringen 
De voorwaarden voor de regionale keringen staan in de “Beleidsregels regionale keringen”. De legger voor de 
regionale keringen is nog niet gereed. Totdat de legger voor regionale keringen is vastgesteld, geldt het 
beoordelingsprofiel als kernzone, zie tekening. 
 

 
Figuur 1 Leggerzones regionale keringen 
 
De afmetingen van het beoordelingsprofiel zijn uit onderstaande tabel af te leiden: 
 
 Kruinbreedte 

(groene kade) 
Kruinbreedte (kade met 
verharding) 

Binnentalud Buitentalud 

Polderpeil/ kerende hoogte:     
tot NAP –1,6 m / 1,0 m 1,5 m 1,0 m + verharding 1:3 1:1,5 
tot NAP –2,6 m / 2,0 m 2,0 m 1,5 m + verharding 1:3 1:1,5 
tot NAP –3,6 m / 3,0 m 3,0 m 1,5 m + verharding 1:4 1:1,5 
tot NAP –4,6 m / 4,0 m 5,0 m 2,0 m + verharding 1,4 1:1,5 
dieper dan NAP –4,6 m 6,0 m 3,0 m + verharding 1:4 1:1,5 
 

Buiten 
beschermingszone  Kernzone  Kernzone 

15 m

Beschermingszone  

50 m 
15 m

Beschermingszone  
Buiten 
beschermingszone  

50 m

Kernzone 
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Riolering 
In het algemeen geldt ten aanzien van riolering dat afstemming met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 
noodzakelijk is. In dat plan staat de gemeentelijke strategie en het beleid voor riolering. 
 
Rijnland stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken. Dit draagt bij aan de doelstellingen zoals die zijn 
gesteld in het Waterbeheer 21ste eeuw (vasthouden – bergen – afvoeren). 
 
Uitgangspunt bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel is een verbeterd gescheiden stelsel, waarbij tenminste 60% 
van het verhard oppervlak op verantwoorde wijze wordt afgekoppeld. Om de kans op foutieve aansluitingen van 
afvalwaterstromen te voorkomen, moet bij de afkoppeling van verhard oppervlak worden gestreefd naar het 
zichtbaar houden van de regenwaterstromen, bijvoorbeeld door toepassing van goten op maaiveldniveau. Bij 
bestaande rioolstelsels dient tenminste 25% te worden afgekoppeld. 
 
Voor het afkoppelen van verharding geldt de “Beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakken” (2003) 
van de Werkgroep Riolering West-Nederland als beleidsuitgangspunt. Voor deze beslisboom is de kwaliteit van 
afstromend regenwater van verschillende oppervlakken onderzocht en op basis van deze metingen zijn de 
verharde oppervlakken opgedeeld in de drie categorieën: 
• Licht verontreinigd: het regenwater van daken en gevels mag direct afgekoppeld worden, mits er geen 

zinken dakgoten aanwezig zijn en er geen excessieve toepassing van lood en koper plaats vindt. Indien er 
wel (veel) gebruik gemaakt is van deze materialen dienen deze materialen vervangen of behandeld (gecoat) 
te worden. Als dit niet gebeurt, mag er niet afgekoppeld worden. Voor licht verontreinigde oppervlakken, 
zoals vrijliggende langzaamverkeerspaden en schoolpleinen, is afkoppelen toegestaan.  

• Matig verontreinigd: voor deze oppervlakken (onder andere wijkontsluitingswegen en doorgaande wegen, 
parkeerterreinen, woonerven en winkelstraten) is afkoppelen toegestaan. Maar hierbij is het aanleggen van 
aanvullende zuiveringstechnieken (zand- en slibafvang, bodempassage) echter wel verplicht. Bij 
parkeerterreinen met een hoge wisselfrequentie en parkeerterreinen voor vrachtwagens is verder het 
aanbrengen van een olieafscheider verplicht. 

• (Zwaar) verontreinigde oppervlakken: dit zijn bedrijfsterreinen, busstations, marktplaatsen en trambanen, 
mogen niet worden afgekoppeld. Deze oppervlakken dienen op een verbeterd gescheiden stelsel of 
gelijkwaardige voorziening aangesloten te worden. 

Als conform de Beslisboom wordt afgekoppeld, kan voor de lozing worden volstaan met een melding, er is dan 
geen vergunning nodig. 
 
Bij het afkoppelen dient voldoende en voldoende ruim oppervlaktewater aanwezig te zijn om het af te koppelen 
hemelwater te kunnen verwerken. Alternatieven voor het afvoeren naar oppervlaktewater zijn infiltreren of 
eventueel hergebruik van hemelwater. 
 
Duurzaam Bouwen 
• Beperking diffuse bronnen/lozingen:  

Volgens de uitgangspunten zoals onder andere vastgelegd in de Nationale Pakketten Duurzame Stedenbouw 
en Duurzaam Bouwen moet het gebruik van duurzame bouwmaterialen bij nieuwbouw- en 
verbouwactiviteiten worden gestimuleerd, teneinde een duurzame stedelijke ontwikkeling te kunnen 
waarborgen. In relatie tot de waterkwaliteit moet de toepassing van uitloogbare bouwmetalen - zoals koper, 
zink en lood - voor dakbedekking, gevelbekleding, regenwaterafvoer, drinkwaterleidingen of straatmeubilair 
worden vermeden. 

• Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting bij het beheer en onderhoud van 
(openbare)groenvoorzieningen moet worden voorkomen. 

• Het gebruik van geïmpregneerd hout in oppervlaktewater zien wij als een lozing waarvoor een vergunning is 
vereist. 

• Indien gebruik wordt gemaakt van tropisch hardhout adviseren wij u het gebruik van duurzaam geteeld hout 
met het FSC-keurmerk. 
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Bijlage 2: Compenserende maatregelen 

(Meer uitgebreide regels ten aanzien van dempingen en compenserende maatregelen zijn vastgelegd in 
de Nota dempingen en verhard oppervlak). 
 
Het nemen van compenserende maatregelen bij uitbreiding van het verhard oppervlak is verplicht. 
Maatregelen dienen met name gericht te zijn op het creëren van voldoende bergend vermogen en 
afvoercapaciteit van het watersysteem. De maatregelen, zoals vasthouden en bergen, mogen in 
principe geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.  
 
Concreet dienen de volgende compenserende maatregelen te worden genomen: 
 
 Voor afzonderlijke projecten met een te verharden oppervlak kleiner dan 500 m2 is geen 

compensatie vereist, tenzij: 
- sprake is van meerdere te ontwikkelen min of meer aaneengesloten bouwplannen die bij elkaar 

groter zijn dan 500 m2; 
- het nieuw aan te leggen verhard oppervlak meer dan 10% van het oppervlak van het peilvak 

(waarin betreffend verhard oppervlak wordt aangelegd) beslaat; 
- het betreffende watersysteem de toename van de piekafvoer a.g.v. uitbreidingen van het 

verhard oppervlak met minder dan 500 m2 niet kan verwerken. 
 
Vanwege de ondergrens van 500 m2 bestaat de kans dat het verhard oppervlak sluipenderwijs 
toeneemt zonder dat er gecompenseerd wordt. Om dit te voorkomen zal worden beoordeeld of er 
sprake is van een individueel project of van meerdere te ontwikkelen min of meer aaneengesloten 
bouwplannen cq. projecten. 
 
Voor zeer kleine watersystemen (< 5.000 m2), maar ook voor slecht functionerende 
watersystemen, kan elke uitbreiding van verhard oppervlak al te veel zijn. In deze situaties dient 
per geval beoordeeld te worden wat mogelijk is, conform het waterneutraal bouwen principe. 
 

 Indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 maar minder dan 10.000 m2 verhard oppervlak 
wil aanleggen, dient de initiatiefnemer minimaal 15% van het nieuw aan te leggen verhard 
oppervlak te reserveren voor extra open water (de zogenaamde 15% regel). 
De initiatiefnemer kan Rijnland vragen om op zijn kosten (initiatiefnemer) het werkelijk benodigd 
oppervlak te (laten) berekenen. 
 

 Indien een initiatiefnemer meer dan 10.000 m2 verhard oppervlak wil aanleggen is maatwerk 
noodzakelijk om de vereiste compensatie te kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de 
aanleg van verhard oppervlak geen negatieve gevolgen mag hebben op het watersysteem. De 
berekeningsmethodiek is op te vragen bij Rijnland. Concreet betekent dit dat: 
- De waterafvoer uit het watersysteem waarin het aan te leggen verhard oppervlak is gelegen in 

principe niet mag toenemen ten opzichte van de uitgangssituatie. 
De extra waterafvoer die ontstaat dient zoveel als mogelijk is het gebied te worden geborgen, 
bijvoorbeeld door de aanleg van extra open water. 

- Het oorspronkelijk waterpeil (zoals vastgelegd in het peilbesluit) mag in principe niet 
veranderen. 
Veranderen van het peil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie kan veel negatieve 
gevolgen hebben voor de omgeving. In bijzondere situaties kan Rijnland een alternatief peil 
instellen, met name wanneer het alternatieve peil ook positieve gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding en de omgeving. 
 

De 15 % regel blijft voor de boezem van toepassing indien het verhard oppervlak in de boezem 
met meer dan 10.000 m2 wordt uitgebreid. Dit volgt uit de Nota Waterneutraal bouwen waarin de 
effecten en de te nemen maatregelen ingeval van grote uitbreidingsplannen al zijn doorgerekend. 
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Bijlage 3: Inhoud waterparagraaf 

We maken ten aanzien van de inhoud van de waterparagraaf onderscheid tussen bestemmingsplannen / 
complexe artikel 19 plannen en kleinere artikel 19 plannen. 

Inhoud waterparagraaf bestemmingsplannen en complexe artikel 19 plannen. 

We vragen u om in de toelichting van het bestemmingsplan in ieder geval aandacht te besteden aan de 
volgende zaken: 

• Beschrijving van het relevante waterbeleid en de vertaling ervan in het plan; 
• Beschrijving van de gemaakte afspraken binnen het watertoetsproces van het betreffende 

ruimtelijke plan en de wijze waarop deze in het plan terecht zijn gekomen; 
• Beschrijving van het watersysteem in de huidige situatie (waterkwantiteit, waterkwaliteit, 

waterkeringen, beheer en onderhoud van watergangen); 
• Beschrijving van het watersysteem in de toekomstige situatie (waterkwantiteit, waterkwaliteit, 

waterkeringen, beheer en onderhoud van watergangen) met daarbij een beschrijving van de 
gevolgen van de ruimtelijke ontwikkeling voor het watersysteem en het rioolstelsel. De inrichting 
van het watersysteem en de riolering in de toekomstige situatie moet passen binnen het beleid van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland; 

• Een beschrijving van de taakverdeling, waarin wordt verwezen naar het Keurvergunningenstelsel 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 
De bij “inhoud waterparagraaf bestemmingsplan” genoemde aandachtspunten dienen een 
doorvertaling te krijgen naar de voorschriften en – zover ze ruimtebeslag vragen – als zodanig te 
worden bestemd op de plankaart. Dit geldt in elk geval voor de volgende aspecten: 

• Alle waterkeringen moeten op de plankaart primair als “waterkering” worden bestemd. Dit wil 
zeggen dat andere functies de waterstaatkundige belangen van de kering niet mogen schaden. Dit 
kan bijvoorbeeld in de vorm van een dubbelbestemming. In de voorschriften moet tevens worden 
opgenomen, dat - alvorens B&W beslist over het verlenen van een bouw- of aanlegvergunning 
t.b.v. secundaire bestemmingen - eerst advies moet worden ingewonnen bij de beheerder van de 
waterkering over de vraag of de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de waterkering niet 
onevenredig schaden en over de eventueel te stellen voorwaarden.  

• Alle watergangen dienen op de plankaart primair als “water” te worden bestemd. De daarbij 
behorende bouwwerken (sluizen, bruggen, inlaten, gemalen, duikers, e.d.) en de aangrenzende 
oever en onderhoudsstrook (van 2 tot 5 meter) dienen de bestemming “water” te krijgen. In de 
voorschriften moet rekening worden gehouden met de functie ervan en de daarbij behorende 
bebouwingsvoorschriften. 

• Op de plankaart moeten de in het plangebied gelegen afvalwaterzuiveringsinstallaties en 
rioolpersgemalen - met de daarbij behorende milieu-effecten - als zodanig worden bestemd. 

• Op de plankaart moeten de gronden waarin leidingen aanwezig en/of gepland zijn voor 
afvalwatertransportleidingen en persleidingen als zodanig worden bestemd, overeenkomstig de 
goedkeuringscriteria volgens de Nota Planbeoordeling van de provincie. 



Versie: februari 2008 
 
Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend 

13

Inhoud ruimtelijke onderbouwing kleinere plannen (artikel 19) 

In de ruimtelijke onderbouwing (waterparagraaf) van kleinere artikel 19 willen we graag inzichtelijk 
gemaakt zien of en welke invloed de voorgenomen ruimtelijke plannen hebben op het lokaal 
aanwezige watersysteem. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de volgende punten: 

• Huidige structuur watersysteem (kaart) 
• Toekomstige structuur watersysteem (kaart) 
• Compensatie van toename van verharding en / of dempingen (tabel + kaart) 
• Indien aanwezig de waterkering (kaart + profiel) 
• Afkoppelen / Rioolstelsel 
• Materiaal gebruik (DuBo geen koper, lood en zink) 
• Beheer en onderhoud 

Nadere informatie over het watersysteem en de waterkering is terug te vinden op de 
watersysteemkaarten, die toegankelijk zijn via onze website www.rijnland.net/watertoets. 
 
Daarnaast is de inrichting van het oppervlaktewater van belang. Er moet met name aandacht worden 
besteed aan de volgende punten: 
• aaneengeslotenheid van het watersysteem (geen doodlopende watergangen); 
• oeverinrichting; 
• overkluizingen (steigers e.d.); 
• duikers; 
• bruggen. 
Dit willen wij graag inzichtelijk gemaakt zien aan de hand van kaarten en dwarsprofielen. 
 
Inhoudelijke richtlijnen ten aanzien van deze punten staan in de Keur en Beleidsregels 2006, welke op 
onze internetsite www.rijnland.net te vinden zijn. In bijlage 1 van dit document is dit beleid 
samengevat. 
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Bijlage 4: Inhoud Waterinrichtingsplan 

In deze bijlage is middels een voorbeeld inhoudsopgave aangegeven welke onderwerpen het 
Hoogheemraadschap van Rijnland graag in een waterinrichtingsplan terug ziet. 
 
1. Inleiding 

Een toelichting op het project. 
 

2. Beleid 
Een beschrijving van beleidsuitgangspunten uit o.a. het Waterbeheerplan en de Keur en 
beleidsregels. 

 
3. Huidige waterhuishoudkundige situatie 

- Een beschrijving watersysteem huidige situatie 
- Een kaart waarop de huidige waterstructuur is aangegeven. 
 

4. Toekomstige waterhuishoudkundige situatie 
- Een beschrijving watersysteem toekomstige situatie (met bijv. aandacht voor: compensatie, 

waterstructuur, waterkeringen, waterpeil, gemalen, kunstwerken, oeverinrichting, kabels en 
leidingen, enz.) 

- Een kaart waarop de toekomstige waterstructuur is aangegeven. 
- Balans van demping, verharding en waterberging (in m2 met zowel de huidige als de 
 toekomstige situatie). 
- Benoeming van de hoofdwatergangen. 
- Dwarsprofielen van watergangen en kunstwerken. 
- Indien nodig: berekeningen, die nodig zijn ter onderbouwing van de wijzigingen. 
 

5. Riolering 
Beschrijving van het rioolstelsel in de huidige en toekomstige situatie. 

 
6. Fasering 

In principe geldt dat er altijd voldoende waterberging aanwezig moet zijn. De waterberging 
moet eerder dan of gelijk met de demping of de aanleg van verharding worden gerealiseerd. 
Het is daarom belangrijk een goed inzicht in de fasering te hebben. Op die manier is van te 
voren duidelijk of een vergunning kan worden verleend voor zowel de tijdelijke als voor de 
eindsituatie. 

 
7. Beheer en onderhoud 

Nadat het watersysteem is gerealiseerd moet het onderhouden worden. In het 
waterinrichtingsplan moet hier al aandacht aan worden besteed. Met name moet worden 
aangegeven wie het beheer en onderhoud uitvoert en op welke wijze het onderhoud 
plaatsvindt. 

 
8. Samenvatting 

De samenvatting kan worden gebruikt voor de waterparagraaf. 
 


