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Artikel 1. Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid en artikel 3.5 van de keur, voor 
het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam en/of het plaatsen en behouden van een tijdelijke 
of permanente onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover:  

1. uit een oppervlaktewaterlichaam met een A-status maximaal 30 m³/uur wordt onttrokken, of;  
1. uit een oppervlaktewaterlichaam met een B-status maximaal 10 m³/uur wordt onttrokken, of; 
2. uit een oppervlaktewaterlichaam met een C-status maximaal 5 m³/uur wordt onttrokken, en;  
3. de onttrekking bedoeld is voor veedrenking en droogte- en/of nachtvorstbestrijding.  

 

Artikel 2. Voorwaarden  

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel: 
1. draagt er zorg voor dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.  
2. beschermt taluds en bodem op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking;  
3. beëindigt de onttrekking direct als sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 3.8 van de keur;  

 
en, in geval van een tijdelijke onttrekkingsvoorziening: 

4. behoudt de voorziening niet langer dan voor het doel noodzakelijk; 
5. behoudt de voorziening in de periode van 1 maart tot 1 november;  
6. gebruikt een constructie die binnen 24 uur uit het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone 

kan zijn verwijderd;  
7. voorziet drijvende constructies van duidelijk zichtbare drijvers op het wateroppervlak; 
8. verwijdert de tijdelijke onttrekkingsvoorziening uit de beschermingszone van het 

oppervlaktewaterlichaam als noodzakelijk voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden;  
 
en, in geval van een permanente onttrekkingsvoorziening:  

9. legt de onttrekkingsvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het 
oppervlaktewaterlichaam aan;  

10. fundeert de onttrekkingsvoorziening zodanig dat verzakken, met meer dan de natuurlijke 
maaivelddaling, wordt voorkomen; 

11. legt de onttrekkingsvoorziening zodanig aan dat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van 
obstakels blijft; 

12. legt het ondergronds leidingwerk in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam zodanig 
aan dat hieraan geen schade kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden; 

13. hanteert principetekening 10: onttrekkingsconstructie type A of principetekening 11: 
onttrekkingsconstructie type B als uitgangspunt voor de uitvoering.  

 

Artikel 4. Overgangsrecht 

1. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor, op grond van 
deze algemene regel, meldingplichtige activiteiten wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in 
deze algemene regel. 

2. Als voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor inwerkingtreding 
van deze algemene regel een watervergunning krachtens de Keur Waterschap Rivierenland 2014 in 
werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met 
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur. 



3. Als voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor 
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd of een melding is 
gedaan en nog niet op die aanvraag of melding is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een 
melding als bedoeld in deze algemene regel. 

 

Toelichting 

Kader 
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de keur, is het 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.  
 
Op grond van artikel 3.5 van de keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water te 
brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.  
 
Op grond van artikel 3.10 van de keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die 
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt. Als de activiteiten niet voldoen 
aan de algemene regel, dan geldt de vergunningplicht waarbij de activiteiten worden getoetst aan de 
beleidsregels. 
 
Begripsbepaling 
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene 
regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder: 
 

Profiel: Breedte, diepte en taludhellingen van het oppervlaktewaterlichaam als 
aangegeven op de legger of keurkaart. 

Permanente 
onttrekkingsvoorziening: 

Een voorziening voor het onttrekken van water in oppervlaktewater met 
een langdurig karakter.  

Tijdelijke 
onttrekkingsvoorziening: 

Een eenvoudig te verwijderen en tijdelijk benodigde voorziening voor het 
onttrekken van water in oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het 
beregenen van gewassen.  

 
Risico’s 
Het onttrekken van oppervlaktewater via een voorziening betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een 
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit 
geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Als de criteria niet of niet 
volledig van toepassing zijn of als het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden 
uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning.  
 
Melding 
Voor deze activiteit geldt geen meldingsplicht 
 

 


