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een goede kwaliteit van het water in sloten  
en rivieren is belangrijk. Als inwoners van het 
rivierengebied gebruiken we dat water dagelijks 
voor van alles en ook de natuur is ervan afhan-
kelijk. 
gebruikt water is meestal vervuild en dat mag 
nooit geloosd worden in het oppervlaktewater. 
Het hoort in het riool, zodat het verderop in een 
van de 39 zuiveringsinstallaties van het water-
schap kan worden schoongemaakt.  
Daarna mag het –schoongemaakt– wél de sloot 
of de rivier in. 

Zonder toestemming van het waterschap mag in prin-

cipe geen water rechtstreeks geloosd worden op 

oppervlaktewater. Maar er zijn uitzonderingen. Het 

waterschap geeft aan met welke beschermende maat-

regelen een lozing wél wordt toegestaan. 

Let op: het gaat hier om directe lozingen op opper-

vlaktewater. 

Voor lozingen op het riool (de zogeheten indirecte 

lozingen) kunt u bij uw gemeente of provincie terecht. 

Directe lozingen op oppervlaktewater 

A. Lozingen vanuit een bedrijf of andere inrichting

Voor het rechtstreeks lozen op oppervlaktewater van 

(afval)water vanuit een bedrijf of een andersoortige 

inrichting (zoals de wasplaats van een loonwerker of 

het terreinwater van een afvalopslag) is meestal toe-

stemming van het waterschap nodig. In een aantal 

gevallen kan dat door middel van een schriftelijke 

melding; in andere gevallen is een vergunning vereist. 

De A-inrichtingen (kleine bedrijven, zoals banketbak-

kerijen) zijn vrijgesteld van melding of vergunning. 

De B-inrichtingen (zoals drukkerijen, garages en trans-

portbedrijven) moeten altijd een melding doen in  

het kader van het Besluit algemene regels inrichting 

milieubeheer (Barim). Dit doet u via de speciale 

module op de website van uw gemeente. Voor zover 

er water-aspecten aan de melding zitten, geeft uw 

gemeente de aanvraag door aan het waterschap. 

De C-inrichtingen (zoals chemische bedrijven en afval-

waterzuiveringsinstallaties) moeten ook altijd een 

melding doen in het kader van het Barim. Voor afval-

waterstromen die niet in de algemene regels worden 

vermeld, is daarnaast een aparte Watervergunning 

nodig. 

B. Lozing van buiten een inrichting

Hieronder vallen de lozingen vanaf verkeerspleinen, 

parkeerplaatsen, bruggen, rotondes, bodemsanerin-

gen e.d. Het beleid ten aanzien van deze groep is in 

ontwikkeling. Kijkt u op de website van het water-

schap voor de meest actuele stand van zaken. 

C. Lozingen vanuit een woning 

In principe moet afvalwater van woningen en bedrij-

ven op het gemeentelijke riool worden geloosd. Soms 

is dit onevenredig kostbaar, bijvoorbeeld in het buiten-

gebied waar geen riool in de buurt ligt. U mag dan  

uw afvalwater lozen op oppervlaktewater, wanneer u  

voldoet aan de algemene regels die hiervoor gelden. 

Een schriftelijke melding volstaat. U doet dit met het 

formulier dat u kunt downloaden van de website van 

het waterschap.
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Dit inlegvel hoort  

bij de folder “Regels 

rondom water 

en dijken”



 

U weet vast wel dat u voor (bouw)

werkzaamheden toestemming nodig 

heeft van uw gemeente. Wat niet 

iedereen weet, is dat daar regelmatig 

ook toestemming van het waterschap 

voor nodig is. In deze folder leest u 

wanneer u met het waterschap  

te maken krijgt. 

Melding 

Voor veel activiteiten kunt u volstaan met een 

schriftelijke melding. (Let op: ook bij een melding 

moet u wachten met de werkzaamheden, tot u 

toestemming heeft van het waterschap). 

Over het algemeen is zo’n schriftelijke melding vol-

doende bij activiteiten die geen grote invloed heb-

ben op de dijk, de watergang of het grondwater. 

Uw voorgenomen activiteiten moeten dan wel aan 

de algemene regels voldoen. Die regels vindt u op 

onze website. Twijfelt u, dan is een telefoontje 

naar het waterschap meestal voldoende om u dui-

delijkheid te geven. Bij een melding moet u vóór 

aanvang van de werkzaamheden enkele gegevens 

schriftelijk aanleveren. 

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Het 

waterschap toetst of uw plannen aan de regels 

voldoen. En wij laten u binnen twee weken weten 

of u toestemming krijgt. Als een situatie ingewik-

kelder is, of als er onduidelijkheden zijn, kunnen 

wij u uitnodigen voor een overleg. Of we bekijken 

samen met u op locatie de situatie. 

Op de website van het waterschap staan alle situa-

ties vermeld waarin een schriftelijke melding vol-

staat.

Watervergunning

Wanneer uw plannen ingrijpender gevolgen heb-

ben, is een melding niet voldoende. Dan is maat-

werk nodig. U moet dan een watervergunning 

aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de 

beleidsregels van het waterschap. Wij raden u aan 

om vooraf telefonisch met ons te overleggen als u 

een watervergunning wilt aanvragen. Dat kan de 

procedure vereenvoudigen of versnellen. Of raad-

pleeg op onze website eerst zelf de Keur en de Leg

ger (zie ommezijde). Aan het aanvragen van een 

watervergunning zijn legeskosten verbonden. De 

behandeling van een vergunningsaanvraag duurt 

meestal niet langer dan acht weken; in uitzonde-

ringsgevallen zes maanden. Ook hier kan een 

gesprek of een overleg op locatie heel nuttig zijn. 

Samen kunnen we dan kijken wat in uw situatie de 

mogelijkheden zijn.

     Rivierenland, waterland

Het rivierengebied is bij uitstek een waterland. In dit 

gebied liggen veel dijken en kades, wel zo’n 1.000 kilo-

meter. Zij beschermen ons tegen hoog water en over-

stromingen. Het waterschap zorgt voor de aanleg en 

onderhoud van de dijken en kades. 

In het gebied liggen ook vele duizenden kilometers 

aan sloten, weteringen en andere watergangen. Het 

waterschap zorgt voor een goed waterpeil in die 

watergangen én voor een goede kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

Het waterschap heeft ook de zorg voor het water 

ónder dit gebied: het grondwater. Oppervlaktewater 

en grondwater staan immers met elkaar in verbin-

ding; ze vormen één watersysteem. 

De grote rivieren en kanalen vallen niet onder het 

waterschap maar onder Rijkswaterstaat. 

Het spreekt vanzelf dat dijken, watergangen en grond-

water in een goede conditie moeten zijn en blijven. 

Om ze te kunnen beschermen tegen ongewenste 

ingrepen, zijn er speciale regels die vertellen wat er 

wél en niet is toegestaan. Ze zijn gebaseerd op de 

Waterwet en op aanvullende regelgeving van het 

waterschap (de zogeheten Keur, algemene regels en 

beleidsregels). Samen vormen zij de regels voor het 

omgaan met dijken, oppervlaktewater en grondwater. 

Het waterschap ziet er dagelijks op toe dat deze regels 

worden nageleefd.

Medewerkers van het water

schap houden met behulp van 

digitale aparatuur toezicht.

Overleg vooraf kan 

voorkomen dat achteraf 

zaken moeten worden 

afgebroken. 

   In de volgende gevallen krijgt u te maken 
met de regels van het waterschap:  
●  U wilt iets bouwen, iets aanplanten of een werk 

laten uitvoeren in de buurt van een dijk of water-

gang.  
●  U wilt grondwater aan de bodem ontrekken.  
●  U wilt grondwater lozen dat vrijkomt bij werkzaam-

heden (bronnering en grondwatersaneringen).  
●  U wilt afvalwater (van een bedrijf of een woning) 

lozen op oppervlaktewater. 
●  U wilt iets laten opknappen of schoonmaken in of bij 

het water. 
●  U wilt een parkeerplaats aanleggen, een grote loods 

of kas bouwen of op een andere manier een groot 

oppervlak verharden (waardoor regenwater ter 

plaatse niet meer in de grond kan zakken).

 

let op: In al deze situaties hebt u toestemming van 

het waterschap nodig. Kijkt u daarom op de website 

van het waterschap (www.waterschaprivierenland.nl) 

of bel de afdeling Vergunningen van het waterschap 

(0344-649494). Dit kan voorkomen dat u achteraf 

zaken moet aanpassen of weer moet afbreken. 

De procedure is als volgt. U laat het waterschap weten 

wat uw plannen zijn. Afhankelijk van wat u wilt gaan 

doen, kan dit met een schriftelijke melding of met de 

aanvraag van een watervergunning (zie hieronder). 

Het waterschap onderzoekt dan of uw activiteiten 

gevolgen kunnen hebben voor de dijk, de sloot, de 

waterkwaliteit of het grondwater. Het waterschap 

geeft daarna aan of uw activiteit is toegestaan, en zo 

ja, onder welke voorwaarden. 




