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Artikel 1. Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het aanleggen, 
verlengen, vervangen en behouden van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover: 

1. dit plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam met een B- en/of C-status, en; 
2. deze wordt aangelegd op minimaal 10,00 m van een bestaand ondersteunend kunstwerk en 20,00 m 

benedenstrooms vanaf een stuw, en;  
3. deze wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten, en; 
4. deze bedoeld is als perceelontsluiting en aansluit op eigendom van de initiatiefnemer of 

rechthebbende, en; 
5. in de nieuwe situatie de volledige duiker voldoet aan de volgende maatvoering:  

 

Onderdeel Criteria 

Type duiker rond 

Maximale totale duikerlengte Particulier gebruik 10,00 m 

Bedrijfsmatig gebruik 12,00 m 

Minimale inwendige diameter duiker in 
B-water 

Landelijk gebied 0,47 m 

Stedelijk gebied 0,80 m 

Minimale inwendige diameter duiker in 
C-water 

Landelijk gebied 0,47 m 

Stedelijk gebied 0,47 m 

Hoeveelheid lucht in de duiker t.o.v. 
winterpeil 

Droge sloot volledig 

Watervoerende sloot 0,20 m 

Uitsteken van de duiker buiten de dam 0,10 m 

 

Artikel 2. Voorwaarden  

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:  
1. damt het oppervlaktewaterlichaam, indien nodig, niet eerder af dan na overleg met de toezichthouder 

van het waterschap; 
2. verwijdert slib op locatie van de aan te leggen dam met duiker 
3. legt de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aan; 
4. voorziet verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte afdichting; 
5. beschermt het talud van de dam met duiker op doelmatige wijze tegen uitspoeling; 
6. fundeert de duiker dusdanig dat verzakken van deze duiker, met meer dan de natuurlijke 

maaivelddaling, wordt voorkomen; 
7. verwijdert bij vervanging de oude duiker volledig; 
8. verlengt een bestaande duiker met hetzelfde materiaal duikerbuis; 
9. past een betonbuis, of een PE-buis toe met een gladde egale binnenwand (geen staal en/of spirosol); 
10. plaatst een object zoals een toegangshek, container of tuinhuisje zodanig dat de toegangsfunctie van 

de dam behouden blijft; 
11. fundeert een object op een dam met duiker zo, dat het object eenvoudig te verwijderen is; 
12. voorziet, indien wenselijk, de uiteinden van de duiker van frontmuren conform de algemene regel ‘WT 

15. Frontmuren bij dammen met duikers’;  
13. verankert de frontmuren van de duiker onderling;  
14. houdt de constructie in een goede staat van onderhoud;  



15. hanteert principetekening 12: dam met duiker in B- of C-water als uitgangspunt voor de uitvoering; 
16. houdt het doorstroomprofiel van de dam met duiker in stand; 
17. plaatst de dam met duiker op een afstand van tenminste 8,00 m van aanwezige bermobjecten zoals 

bomen en verkeersborden als de dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd die 
door het waterschap wordt onderhouden; 

18. voldoet aan de algemene regel ‘WE 7. Uitweg’, als de dam met duiker fungeert als perceelontsluiting 
naar een weg in beheer bij het waterschap.  

 

Artikel 3. Melding 

1. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste 
twee weken voor aanvang van de activiteiten aan het waterschap. 

2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan via het Omgevingsloket Online of met behulp van het 
daarvoor aangeboden meldingsformulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld: 
a. naam, adres en telefoonnummer van meldingsplichtige, aannemer en/of uitvoerder;  
a. het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden; 
b. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie, 

afmetingen van de activiteit, diameter en materiaalkeuze van de duiker, legenda en noordpijl.  
3. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt de aanvang 

van de activiteiten 2 werkdagen van te voren bij de toezichthouder (startmelding).   
4. De uitvoering van de toegestane werken start binnen een jaar na dagtekening van de 

instemmingsbrief van het waterschap. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming. 
 

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. Indien 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. Indien 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 3.10 van de keur kan het bestuur algemene 
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik 
gemaakt. Indien 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: 
 

Duiker: Buis in gronddam gelegen in een oppervlaktewaterlichaam. 
Stedelijk gebied: Gebied dat zich bevindt binnen de door de betrokken gemeente als 

‘bebouwde kom’ aangewezen gebied. 
Landelijk gebied: Gebied buiten de bebouwde kom. 

 
Risico’s 



Het aanleggen, verlengen of vervangen van een dam met duiker is een veel voorkomende activiteit. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het 
stellen van een algemene regel.  
In oppervlaktewaterlichamen met een B- en/of C-status heeft het aanbrengen van een dam met duiker een 
gering effect op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, indien aan de gestelde criteria en 
voorwaarden wordt voldaan. Om de doorstroming te waarborgen is de lengte van de duiker gelimiteerd en een 
minimale grootte van de diameter bepaald. De diameter verschilt in stedelijk gebied en landelijk gebied, omdat 
buien in stedelijk gebied in het algemeen sneller tot hogere afvoerdebieten leiden. Het betreft in deze 
algemene regel alleen de eerste perceelontsluiting.  
Voor het maken van een uitrit naar een weg van het waterschap bestaat een algemene regel. De uitrit naar de 
weg mag niet breder zijn dan is aangegeven in deze algemene regel. De breedte van de dam met duiker moet 
hierop worden aangepast. 
Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de 
voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke 
watervergunning.  
 
Melding 
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online 

(OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl. Het is ook mogelijk om de 

melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar 

gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: www.waterschaprivierenland.nl. 


