ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA’S 2014
Onderdeel 3 BESCHOEIING OF DAMWAND IN SCHOUWSLOOT
pagina 1 van 5
Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Beschoeiing: grondkerende constructie in de snijlijn van het wateroppervlak en het talud om een
oever en talud tegen afkalven te beschermen.
b. Damwand: grondkerende constructie op een insteek van een oppervlaktewaterlichaam of in het
talud om afkalven en instorten van een oever en talud te voorkomen.
c. Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.
d. 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 beschoeiing of een damwand in een schouwsloot.
Artikel 3 Voorschriften
Degene of zijn rechtsopvolger, die een beschoeiing of damwand aanlegt, behoudt of verwijdert als
bedoeld in artikel 2:
a. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal;
b. sluit een beschoeiing of damwand qua vorm en afmeting aan op een eventueel reeds aanwezige
beschoeiing of damwand;
c. maakt de bovenzijde van een beschoeiing niet hoger dan 0.20 meter ten opzichte van de
gemiddelde waterstand in de schouwsloot in de zomermaanden;
d. plaatst een damwand halverwege het talud tussen het maaiveld en de gemiddelde waterstand in
de schouwsloot in de zomermaanden;
e. brengt de bovenzijde van de damwand tot maaiveldhoogte aan;
f.
verankert een beschoeiing of damwand stevig en sluit vervorming en voorover wijken uit;
g. werkt een beschoeiing of damwand gronddicht af zodat geen grond of aangevuld materiaal in het
oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen;
h. vult de ruimte achter een beschoeiing of damwand aan met grond;
i.
verlengt een duiker, die op een beschoeiing of een damwand is aangesloten tot buiten een
beschoeiing of damwand met een duiker, die een inwendige diameter heeft gelijk aan de
bestaande duiker;
j.
vermindert de bergings- en doorstroomfunctie niet;
k. onderhoudt een beschoeiing of damwand;
l.
brengt een schouwsloot bij verwijdering van een beschoeiing of damwand terug op de afmetingen
conform het oorspronkelijke profiel.
TOELICHTING BESCHOEIING OF DAMWAND IN SCHOUWSLOOT
Motivering
Het aanbrengen of vervangen van beschoeiing of een damwand in een schouwsloot grijpt in op de
inrichting van het detail-watersysteem, b.v. voor wat betreft mogelijke gevolgen voor afmeting, vorm
en constructie van de schouwsloot, waarin de (nieuwe) beschoeiing of damwand wordt aangebracht.
Het kan in die zin negatieve gevolgen hebben. Daarom blijft het van belang dat er eisen gesteld
worden aan genoemde werken.
Andere wetgeving
Bij het aanbrengen en vervangen van beschoeiing of een damwand is niet alleen deze Algemene
regel van toepassing. Op basis van het lozingsverbod van artikel 6.2 van de Waterwet mogen
gebruikte materialen niet uitlogen. Ter wille van de duidelijkheid is dit overgenomen in de voorschriften
van artikel 3.
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Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden aan voor o.a. de kwaliteit van bouwstoffen,
grond en baggerspecie, die voor aanvulling mogen worden gebruikt. Het waterschap is bevoegde
gezag voor oppervlaktewaterlichamen. Werkzaamheden, die onder het Besluit bodemkwaliteit vallen,
moeten 5 dagen van tevoren worden gemeld via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Degene, die de opdracht verstrekt dan wel zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de naleving
van voorschriften, die naast de Keur bestaan.
Criteria
Deze Algemene regel heeft betrekking op het aanbrengen van een beschoeiing of damwand in een
schouwsloot. Voor een beschoeiing of damwand in een ander oppervlaktewaterlichaam, dat bij het
waterschap in eigendom, beheer of onderhoud is, is een afweging van geval tot geval via
vergunningverlening nodig, in verband met de uiteenlopende situaties, verschillende belangen en
grotere risico’s, die daar aan de orde kunnen zijn. Bovendien zorgt het waterschap in de eigen
watergangen in principe zelf voor beschoeiing e.d. daar waar dat nodig is. Langs wegen kan dat ook
gedaan worden door de wegbeheerder.
Voorschriften
Om er voor te zorgen, dat de werkzaamheden en een aan te brengen beschoeiing of damwand in een
schouwsloot geen overlast veroorzaken zijn enkele voorschriften nodig. Opgenomen zijn o.a. eisen
t.a.v. de plaatsing, uitvoering en de constructie. De voorschriften d. en e. zijn in de bijlagen 2a en 2b
bij deze Algemene regel verduidelijkt.
In de voorschriften is niet opgenomen, dat bij langere damwanden of beschoeiingen een mogelijkheid
moet worden gecreëerd voor uittreding van wild, omdat dat in formele voorschriften lastig van geval tot
geval is te concretiseren. Het hoort wel tot de zorg van degene, die het werk uitvoert, hiermee
rekening te houden.
Het waterschap is bereid zo nodig of desgewenst advies te geven ter voorkoming van problemen.
Geen melding
Het aanbrengen of vervangen van beschoeiing of een damwand in een schouwsloot hoeft niet bij het
waterschap te worden gemeld. Daarmee worden de administratieve lasten verminderd. De
beschoeiing of damwand wordt niet verwerkt in de schouwlegger of een ander gegevenssysteem van
het waterschap. Ook is het waterschap niet belast met het onderhoud ervan.
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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Bijlage 2a bij Algemene regels Keur waterkwantiteit 2014 waterschap Hunze en Aa’s 2014

Betreft: plaatsing beschoeiing in schouwsloot
Profiel schouwsloot

Beschoeiing in schouwsloot




De beschoeiing wordt aangebracht in het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in
onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet
worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing.
Het te gebruiken materiaal voor de beschoeiing mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout
of ander materiaal wat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

Kadastrale grens
en tevens
onderhoudsgrens

maaiveld

vaste slootbodem

Ontgraven en
verbreden
slootbodem
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Bijlage 2b Algemene regels Keur waterkwantiteit 2014 waterschap Hunze en Aa’s

Betreft: plaatsing damwand / muur in schouwsloot

Profiel schouwsloot
Damwand / muur in schouwsloot

Kadastrale grens en
tevens
onderhoudsgrens

Aanvulling vanuit
boveninsteek
onderhoudsgrens

maaiveld

Ontgraven en
verbreden
slootbodem




De damwand / muur wordt aangebracht in het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in
onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet
worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing.
Het te gebruiken materiaal voor de damwand / muur mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld
hout of ander materiaal wat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

