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Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. Duiker: een gesloten (buisvormig) werk, dat oppervlaktewaterlichamen met elkaar verbindt en 

bedoeld is om water door te laten of af te voeren; 

b. Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom ingevolge artikel 20a van de 

Wegenverkeerswet 1994; 

c. 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 dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam. 

 

Artikel 3 Voorschriften 

Degene of zijn rechtsopvolger, die een dam met duiker aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in 

artikel 2: 

a. legt in het stedelijk gebied niet meer dan één dam met duiker per kadastraal perceel aan; 

b. legt de dam alleen aan indien dit noodzakelijk is vanwege het gebruik van en toegang tot het 

naastgelegen perceel; 

c. maakt alleen gebruik van een eventueel aanwezig onderhoudspad door deze te kruisen; 

d. legt een duiker aan van doelmatig materiaal, kwaliteit en klasse; 

e. plaats een duiker zonder knikpunten of bochten en met de as in het midden van een 

oppervlaktewaterlichaam; 

f. voorziet verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte afdichting;  

g. legt een dam met duiker aan op minimaal 10 meter van een ander werk; 

h. ontdoet de waterbodem aan weerszijden van een dam met duiker over een afstand van 5 meter 

van slib en bagger en legt een duiker op de vaste slootbodem; 

i. legt in een schouwsloot een duiker aan met een minimale diameter van 0,30 meter of zoveel groter 

als nodig is ter voorkoming van wateroverlast of een tekort aan water;  

j. legt in andere oppervlaktewaterlichamen dan schouwsloten een duiker aan met een vooraf door 

het waterschap aangegeven diameter en diepteligging; 

k. maakt in stedelijk gebied een dam met duiker met een buislengte niet langer dan 6 meter en buiten 

het stedelijk gebied niet breder dan 26 meter (bovenbreedte), met dien verstande dat de 

bovenbreedte niet meer wordt dan tweederde van de perceelsbreedte; 

l. schuint een duiker, die uitkomt in een oppervlaktewaterlichaam, niet zijnde een schouwsloot, af 

gelijk met het talud; 

m. zet een talud van een dam met duiker strak op met zoden vanuit de vaste slootbodem tot aan de 

bovenkant van een duiker en daarboven tot aan het maaiveld met schone grond en met een helling 

van 1:1,5; 

n. beschermt de uiteinden van een duiker tegen beschadiging als gevolg van mechanisch onderhoud; 

o. vult de dam aan met droge grond of zand, die bij gebruik in een oppervlaktewaterlichaam in 

eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap eveneens schoon moet zijn; 

p. zorgt zo snel mogelijk voor een gesloten groene grasmat op een talud van een dam met duiker;   

q. verlengt een duiker met een duiker met dezelfde diameter, materiaal, type en model; 

r. legt bij (gedeeltelijke) vervanging een dam met duiker aan op dezelfde plaats en van dezelfde 

diameter, materiaal, type en model en verwijdert de te vervangen onderdelen volledig; 

s. zet bij het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewaterlichaam pompen van voldoende capaciteit 

in om de wateraan- en afvoer te garanderen; 

t. veroorzaakt geen wateroverlast en geen watertekort; 

u. onderhoudt een dam met duiker met in begrip van het doorstroomprofiel, behalve het 

doorstroomprofiel in een oppervlaktewaterlichaam, dat bij het waterschap in eigendom, beheer en 

onderhoud is; 
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v. brengt bij het verwijderen van een dam met duiker het oppervlaktewaterlichaam terug op de 

afmetingen die gelijk zijn aan het aansluitend profiel; 

w. herstelt schade aan een dam met duiker, die door onderhoudswerkzaamheden van het waterschap 

is ontstaan; 

x. wijzigt of verwijdert een dam met duiker op aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in 

het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is. 

 

Artikel 4 Melding 

a. Degene, die een dam met duiker aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2, meldt dat tenminste 

10 werkdagen van tevoren bij het bestuur. In geval van schouwsloten is een melding niet nodig. 

b. Indien de werkzaamheden, als genoemd onder a, niet binnen één jaar worden uitgevoerd, vervalt 

de melding. 

 

TOELICHTING DAM MET DUIKER 

 

Motivering 

Het aanleggen van een dam met duiker kan ingrijpen op de inrichting van het watersysteem, niet 

alleen voor wat betreft de wateraanvoer, –afvoer en -berging. Door een dam of duiker wordt de oever 

onderbroken en het open water afgedekt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 

zuurstofhuishouding en voor de flora en fauna. Het blijft van belang, dat er met name in stedelijk 

gebied zo weinig mogelijk dammen of duikers zijn en dat er eisen gelden voor de aanleg van een dam 

of duiker.  

 

Andere wetgeving 

Bij het aanleggen van een dam of duiker is niet alleen deze Algemene regel van toepassing. Ook 

kunnen bijvoorbeeld de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit en de Flora- en faunawet gelden.  

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden aan voor o.a. de kwaliteit van bouwstoffen, 

grond en baggerspecie, die voor een dam of duiker mogen worden gebruikt. Het waterschap is 

bevoegd gezag voor oppervlaktewaterlichamen. De gemeente voor de landbodem. Werkzaamheden, 

die onder het Besluit bodemkwaliteit vallen, moeten vijf dagen van tevoren worden gemeld via 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  

Om negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten te voorkomen is het ook nodig te werken 

conform de Flora- en faunawet en zo nodig over een ontheffing te beschikken.  

Voor een uitrit op de openbare weg moet bij de wegbeheerder worden geïnformeerd naar het 

mogelijke vereiste van een uitritvergunning.  

Voor het aanbrengen en verlengen van een dam met duiker in een schouwsloot is toestemming nodig 

van de mede-eigenaar van het oppervlaktewaterlichaam, waarin de dam met duiker wordt aangelegd. 

Degene, die de opdracht verstrekt voor de werkzaamheden, is verantwoordelijk voor de naleving van 

voorschriften die naast de Keur bestaan. 

 

Criteria 

Deze Algemene regel heeft betrekking op dammen met duikers in alle oppervlaktewaterlichamen. 

Voor de categorie “overige oppervlaktewaterlichamen” kent de Keur al geen vergunningplicht voor het 

aanleggen van een dam met duiker.  

 

Voorschriften 

Om er voor te zorgen, dat een dam met duiker goed wordt gelegd en afgewerkt en er geen overlast 

tijdens of als gevolg van de werkzaamheden ontstaat, is een aantal specifieke technische 

voorschriften nodig. Geregeld zijn o.a. de afmeting en uitvoering van een dam met duiker, de afstand 
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tot andere kunstwerken en de ligging. Een duiker in een oppervlaktewaterlichaam, die bij het 

waterschap in eigendom beheer en onderhoud is, wordt bij voorkeur gemaakt van beton. De 

aanwijzingen van het waterschap over de diameter en diepteligging van duikers in 

waterschapswatergangen moeten worden opgevolgd. 

Om het aantal dammen met duikers in het stedelijk gebied te beperken wordt daar per kadastraal 

perceel slechts één dam met duiker toegestaan. In het landelijk gebied zijn de percelen groter en hoeft 

het maximaal aantal dammen met duikers per perceel niet te worden voorgeschreven. Het gaat daar 

vaak om brede en dus kostbare dammen met duikers, die niet onnodig zullen worden gerealiseerd. 

De maximale breedte is voorgeschreven om te voorkomen dat de watergangen “dichtslibben” met 

dammen en duikers. Het stedelijk gebied is wat dat betreft kwetsbaarder en een dam met duiker mag 

daar ook niet zo breed zijn als in het buitengebied. Daar is in verband met doelmatig agrarisch gebruik 

en steeds groter wordende machines soms behoefte aan heel brede dammen. Daarom is in deze 

Algemene regel de maximumbreedte in het buitengebied bepaald op 26 meter.  

Het onderhoud van een dam met duiker berust bij degene, die er opdracht voor heeft gegeven of bij 

zijn rechtsopvolger. Het betreft onderhoud van het grondlichaam en de constructie van de duiker en 

het doorstroomprofiel. Dat geldt ook in schouwsloten waar normaliter de onderhoudsgrens 

overeenkomt met de eigendomsgrens, die meestal halverwege de sloot ligt.  

Gelet op het extra belang van een goede doorstroming van duikers in watergangen van het 

waterschap blijft het waterschap zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de duiker 

(doorstroomprofiel) in die watergangen.  

Het waterschap is bereid over de voorschriften zo nodig of desgewenst advies te geven ter 

voorkoming van problemen.  

Bij noodzakelijke werkzaamheden door het waterschap moet degene, die een dam met duiker heeft 

aangelegd of zijn rechtsopvolger zorgen voor wijziging of verwijdering en eventuele herplaatsing 

ervan. In principe is dat voor rekening van degene, die de dam met duiker heeft aangelegd, tenzij dat 

aantoonbaar onbillijk zou zijn. 

 

Melding 

Ingrepen in het (hoofd)waterstaatsysteem moeten goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Mede 

hierom is de meldplicht in deze Algemene regel opgenomen, voor zover het werkzaamheden betreft in 

een oppervlaktewaterlichaam van het waterschap. De wijzigingen worden ook in de legger vermeld. 

Voor schouwsloten is een melding niet nodig, gelet op de beperktere functie ervan. 

Zie ook het onderdeel melding bij de toelichting bij alle algemene regels. 

 

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. 
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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 

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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