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Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. Drainagemiddel: ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laaghouden van de grondwaterstand 

met inbegrip van de uitstroomvoorziening. 

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 drainagemiddel in een oppervlaktewaterlichaam in eigendom, 

beheer en onderhoud bij het waterschap, een bijbehorend onderhoudspad en een bijbehorende 

beschermingszone. De vrijstelling geldt niet voor de door de provincies Groningen en Drenthe 

aangewezen EHS-natuurgebieden. 

 

Artikel 3 Voorschriften  

Degene of zijn rechtsopvolger, die een drainagemiddel aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in 

artikel 2: 

a. voorkomt belemmeringen bij onderhoudswerkzaamheden; 

b. beschadigt een onderhoudspad en een oppervlaktewaterlichaam niet; 

c. laat een drainagemiddel niet uitsteken buiten het talud en vlakt deze af met het talud;  

d. voorkomt uitspoeling en beschadiging van het talud en de bodem; 

e. herstelt schade aan een drainagemiddel, die door onderhoudswerkzaamheden van het 

waterschap is ontstaan; 

f. onderhoudt een drainagemiddel. 

 

TOELICHTING DRAINGEMIDDELEN 

 

Motivering 

Voorkomen moet worden dat drainagemiddelen c.a. uit het talud steken of op een andere manier een 

obstakel vormen bij onderhoudswerkzaamheden door het waterschap aan de watergang. Ook moet 

beschadiging van het waterstaatswerk worden voorkomen. 

Het blijft daarom van belang dat er eisen worden gesteld aan het aanleggen van drainage, die zonder 

watervergunning mag worden aangelegd.  

 

Andere wetgeving 

Voor het lozen van drainagewater op oppervlaktewater zijn de algemene voorschriften van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (o.a. agrarische percelen, sportvelden) of het Besluit lozen buiten 

inrichtingen (overige) van toepassing. Deze lozing is geregeld in respectievelijk paragraaf 3.1.3 en 3.3 

(afvloeiend hemelwater). Bovendien geldt op grond van artikel 2.1. de algemene zorgplichtbepaling. 

 

Criteria 

Deze Algemene regel geldt voor een drainagemiddel in een beschermingszone en in een 

onderhoudspad of (talud van) een oppervlaktewaterlichaam van het waterschap (hoofdwatergang). 

Drainages in schouwsloten komen weinig voor en hoeven niet te worden gereguleerd.  

Voor het aanleggen van drainagemiddelen op andere plaatsen, b.v. in waterkeringen, blijft in verband 

met de grotere risico’s daarvan een watervergunning nodig. Daarin kunnen de te beschermen 

waterbelangen van geval tot geval worden afgewogen. 

Van de werking van deze Algemene regel zijn ook de EHS-natuurgebieden uitgezonderd, die de 

provincies Groningen Drenthe hebben aangewezen. Vanuit het algemeen belang is geïnvesteerd in 

de natuurbelangen en daarvoor nodige hogere grondwaterstanden. Het actief verlagen van de 

grondwaterstand door middel van drainage kan nadelige gevolgen hebben voor de 
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natuurontwikkeling. Ook hier blijft dus een vergunning nodig, waarin de drainagemogelijkheden 

worden afgewogen. 

Voor Groningen gaat het om de gebieden, die als Ecologische Hoofdstructuur (land) met groen zijn 

aangegeven op kaart 4 bij de Omgevingsverordening, vastgesteld op 20 maart 2013 dan wel 

actuelere versies van die kaart. 

In Drenthe staan de gebieden aangegeven op de EHS kaart 2014 (dan wel herzieningen daarvan).  

Drainage in de zogenaamde EHS-beheergebieden valt wel onder deze Algemene regel. 

Bij twijfel kan het waterschap informatie verstrekken over de begrenzing van de bedoelde EHS-

natuurgebieden.  

 

Voorschriften 

Om er voor te zorgen, dat een drainagesysteem in het onderhoudspad en de watergang geen overlast 

veroorzaakt is een aantal voorschriften nodig.  

Opgenomen zijn b.v. enkele voorschriften ten aanzien van het voorkomen van beschadigingen, het 

afschuinen gelijk met het talud van de drainagemiddelen en het voorkomen van uitspoeling. Bij 

onderhoudswerkzaamheden aan de watergang mag geen hinder worden ondervonden.  

De drainage-uiteinden mogen geen beletsel vormen voor het maaien van het talud. Mochten ze toch 

beschadigd worden, dan moet de gebruiker ze zelf herstellen. 

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

geven. 

 

Aansprakelijkheid 

Het waterschap acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de drainage-uitmondingen 

door peilfluctuaties of toekomstige peilwijzigingen niet goed meer werken. Dat geldt ook voor 

verminderde werking van het drainagesysteem als de uitmondingen worden beschadigd door b.v. 

onderhoudswerkzaamheden aan het talud. 

 

Geen melding 

De aanleg en verwijdering van een drainagemiddel wordt niet opgenomen in gegevensbestanden van 

het waterschap. Ook verder is er geen aanleiding voor een meldplicht. Het waterschap hoeft met de 

aanwezigheid ervan geen rekening te houden. 

 

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. 
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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 

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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