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Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. Vlonder: een constructie, zoals een houten vloer of een werk op palen, op het maaiveld en 

grenzend aan of over een oppervlaktewaterlichaam. 

b. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing. 

 

Artikel 2 Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 van de Keur, voor het aanleggen, 

behouden of verwijderen van een vlonder langs of over een schouwsloot. 

 

Artikel 3 Voorschriften 

Degene of zijn rechtsopvolger, die een vlonder aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2: 

a. wijzigt de bestaande afmetingen van een schouwsloot niet; 

b. plaatst geen palen in een nat profiel van een schouwsloot; 

c. houdt aan weerszijden minimaal 1 meter afstand tot een kadastrale perceelgrens en houdt de 

ruimte onder een vlonder bereikbaar; 

d. beschadigt een talud en een beschoeiing niet; 

e. vermindert de bergings- en doorstroomfunctie van een schouwsloot niet; 

f. voorkomt beschadiging of verzakking van een vlonder, die nadelige gevolgen kan hebben voor 

de waterdoorvoer; 

g. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal; 

h. onderhoudt een vlonder; 

i. brengt een schouwsloot bij verwijdering van een vlonder terug op de afmetingen conform het 

oorspronkelijke profiel. 

 

 

TOELICHTING 

 

Motivering 

Het aanleggen c.a. van een vlonder naast of in een schouwsloot heeft gevolgen voor de inrichting van 

het detail-watersysteem. Een vlonder wordt meestal gebruikt als terras boven het talud en het water. 

Door een vlonder kan het talud  moeilijker bereikbaar worden of de stabiliteit ervan worden 

verminderd. Het blijft daarom van belang dat er eisen worden gesteld .  

 

Andere wetgeving 

Bij het aanleggen en hebben van een vlonder in of boven een waterstaatswerk is niet alleen deze 

Algemene regel van toepassing. Zo mogen volgens artikel 6.2 van de Waterwet geen 

verontreinigende stoffen worden geloosd op het oppervlaktewater. Het is dan ook niet toegestaan 

uitlogend materiaal te gebruiken. Ter wille van de duidelijkheid is dit overgenomen in de voorschriften 

van artikel 3. 

Voor de bouw van een vlonder kan in sommige gevallen een vergunning van gemeente of provincie 

nodig zijn. Het is aan te bevelen dit vooraf te checken bij de bevoegde instantie. 

Ook kan toestemming nodig zijn van een tegenover liggende eigenaar. 

Degene, die de opdracht verstrekt dan wel zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de naleving 

van alle voorschriften. 

 

Criteria 

Volgens artikel 2 geldt deze Algemene regel alleen voor een vlonder langs of over een schouwsloot. 

Particuliere tuinen grenzen met name daaraan. Vlonders in andere oppervlaktewaterlichamen komen 

weinig voor en algemene regels daarvoor dragen dus niet bij aan vermindering van de lastendruk. 
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Bovendien bestaat het risico dat het vrijgeven van vlonderaanleg in bijvoorbeeld watergangen van het 

waterschap de efficiënte uitvoering van onderhoudswerkzaamheden te zeer belemmert. 

 

Voorschriften 

Om ervoor te zorgen, dat een vlonder geen overlast veroorzaakt zijn enkele voorschriften nodig.  

In artikel 3 zijn onder andere geregeld de minimale afstand tot de naast gelegen perceelgrens, het 

voorkomen van beschadigingen en het gebruik van deugdelijk materiaal. Dit om de instandhouding en 

het efficiënte gebruik van de schouwsloot  te waarborgen. Om de toestand van de schouwsloot te 

kunnen beoordelen is een ruimte tussen vlonder en perceelgrens nodig en moet de ruimte er onder 

bereikbaar zijn voor inspectie en het eventueel doen van werkzaamheden aan het talud. 

Degene, die de vlonder aanlegt of zijn rechtsopvolger zorgt voor het in goede staat houden van de 

vlonder. 

Bij verwijdering dient de schouwsloot weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht te worden. 

Het waterschap is bereid over de toepassing van de voorschriften zo nodig of desgewenst advies te 

geven. 

 

Geen melding 

De aanleg en verwijdering van een vlonder langs of boven een schouwsloot hoeft niet te worden 

gemeld. Het onderhoud van de schouwsloot is een zaak van de eigenaar ervan en niet van het 

waterschap. Registratie in een bestandssysteem van het waterschap is ook niet nodig. 

 

TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS 

 

Vrijstelling van de vergunningplicht 

In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden 

en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning. 

Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die 

vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor 

activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de  

waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan 

blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd. 

 

Achtergrond 

Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief 

eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het 

watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld. 

De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene 

regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten. 

 

Begripsbepalingen 

Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven 

gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone, 

oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en 

overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen 

hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich. 

 

Melding 

In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair 

digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk 

als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap 
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beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder 

“vergunningen en meldingen”. Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de 

werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap. 

Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een 

akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog 

een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de 

Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig 

advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden 

voorkomen. 

Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen 

deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop 

van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze 

veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken. 

 

Inwerkingtreding en overgangsregeling. 

Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze 

Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen. 

Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven 

bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats. 

Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale| werken of werkzaamheden, 

die in deze Algemene regels zijn opgenomen. 
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