5.4 Werkzaamheden in waterbergingsgebieden
Wijziging beleidsregel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Kader
Keur
Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en 3:
1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk
of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te
verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te
vervangen, te verwijderen of te vervoeren.
2. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen, te
vervangen of te verwijderen.
3. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur waterkeringen en
oppervlaktewaterlichamen(met inbegrip van de daarin gelegen en daartoe ten dienste staande
kunstwerken) aan te leggen of te graven met als bedoeling deze te verbinden met bestaande
waterstaatswerken.
Hieronder worden ook werkzaamheden in waterbergingsgebieden verstaan.
Verklaring van een aantal begrippen
Bij werkzaamheden in waterbergingsgebieden gaat het vooral om activiteiten die een verlies aan
waterbergingscapaciteit van de waterbergingsgebieden tot gevolg hebben. Daarbij kan gedacht worden aan
bebouwing en ophoging van het terrein. Vanwege de belangrijke waterbergende functie van boezemgebieden
dient het verlies aan waterberging ten gevolge van de werkzaamheden volledig te worden gecompenseerd.
Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel?
Waterbergingsgebieden zijn gebieden die periodiek kunnen overstromen, zodat voorkomen kan worden dat
elders wateroverlast optreedt
Deze beleidsregel is van toepassing op waterbergingsgebieden die als zodanig op de legger zijn aangegeven.
Het winterbed van de Linge en de Korne en de boezemgebieden in de Alblasserwaard zijn ook
waterbergingsgebieden, maar vallen niet onder deze beleidsregel.
Raakvlakken met ander beleid
Voor het winterbed van de Linge, de Korne, Oude Zederik en het Merwedekanaal en de boezemgebieden in de
Alblasserwaard gelden andere beleidsregels over de compensatieverplichting (nr. 5.2 en 5.3).

Doel van het beleid
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterbergingsgebieden, als onderdeel van
het totale watersysteem. In dit geval gaat het om de instandhouding van de belangrijke waterbergende functie
van de waterbergingsgebieden.

Toelichting op de beleidsregel
Waterberging
Sommige gebieden zijn planologisch zo vastgelegd, dat ze (grote) hoeveelheden water kunnen bergen.
Er wordt daarbij ook ingespeeld op toenemende neerslaghoeveelheden in de toekomst en de daarmee
samenhangende verhoogde waterafvoer. Deze extra ruimte kan zowel gevonden worden in nieuwe gebieden

die nu nog niet regelmatig inunderen, als in het langer vasthouden van het water in bestaande gebieden die
wel regelmatig inunderen.
Binnen de in de legger aangewezen waterbergingsgebieden dient de eigenaar/gerechtigde/gebruiker te
gedogen dat die gronden vanuit het oppervlaktewater tijdelijk inunderen en/of dat water tijdelijk op zijn grond
wordt vastgehouden.
Waterbergingsgebieden zijn van groot waterhuishoudkundig belang, omdat ze kunnen worden ingezet bij het
voorkomen van wateroverlast op andere plaatsen. Voor werkzaamheden in waterbergingsgebieden zijn er dan
ook voorschriften die de instandhouding van de volledige waterbergingscapaciteit van de
waterbergingsgebieden kunnen waarborgen.

Toetsingscriteria
1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.
Daarnaast gelden de volgende bijzondere criteria:

2. Elke afname van het waterbergend vermogen tussen het maaiveld volgens AHN (Actueel
Hoogtebestand Nederland) en de bij legger vastgestelde inundatiehoogte moet worden
gecompenseerd.

3. Compensatie moet plaatsvinden binnen hetzelfde waterbergingsgebied.
4. Bij ontwikkelingsplannen in een waterbergingsgebied moet in overleg met het waterschap de
bouwhoogte, fundering en vloerpeil voor grote gebouwen worden bepaald.

