
Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 
 
 

 

Waterkwantiteitsbeheer 
 
 

 

Schieland 



Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 

NWS-1997 Publicatieblad Schieland 1998 / No. 5.  

 

 



Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 

NWS-1997 Publicatieblad Schieland 1998 / No. 5.  

 

 
 

INHOUDSOPGAVE 



Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 

NWS-1997 Publicatieblad Schieland 1998 / No. 5.  

 

 

 
1. INLEIDING 

 
1.1 Status en doel van de nota 

 
In het Waterbeheersplan 1993-1997 van het hoogheemraadschap van Schieland is uitwer- 

king gegeven aan Schielands beleid ten aanzien van de waterhuishouding in het 

beheersgebied. Omdat het Waterbeheersplan in veel opzichten nog actueel is hebben 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland vrijstelling verleend van de ver- 

plichting tot herziening tot 1 januari 1999. 

 
In het Waterbeheersplan 1993-1997 is aangegeven dat de nota Beleidsuitgangspunten 

Waterkwantiteitsbeheer (Schieland, 1988) een belangrijk uitgangspunt vormt bij 

ondermeer de uitbreiding van stedelijk gebied en glastuinbouw. In de Beleidsuitgangspun- 

ten Waterkwantiteitsbeheer is tevens een aantal andere uitgangspunten voor het 

kwantiteitsbeheer vastgelegd. In de praktijk is in de afgelopen jaren de behoefte ontstaan 

om de Nota Beleidsuitgangspunten te herzien, teneinde de daarin vastgelegde uitgangs- 

punten aan te passen aan de hedendaagse inzichten, het beleid nader uit te werken en een 

aantal nieuwe onderwerpen toe te voegen. Deze nota Kwantiteitsbeheer Schieland voorziet 

hierin. 

 
Bij de voorbereiding van de nota is overwogen of integratie daarvan in het Waterbeheers- 

plan wenselijk zou zijn. Daarvan is afgezien, enerzijds omdat de inhoud van deze nota 

betrekkelijk specifiek en uitgewerkt is, en anderzijds omdat de hier gekozen 

uitgangspunten niet elke vier jaar opnieuw behoeven te worden bezien. Eén en ander neemt 

uiteraard niet weg, dat de inhoud van het Waterbeheersplan en de Nota Kwantiteitsbeheer 

met elkaar in overeenstemming (moeten) zijn. 

 
Het hoogheemraadschap van Schieland benadert het waterbeheer vanuit een integrale visie; 

de onderwerpen in deze nota betreffen in het algemeen echter primair de waterkwantiteits- 

beheerstaak. Waar dit in het kader van de behandelde onderwerpen van belang is geacht is 

tevens aandacht besteed aan het waterkwaliteitsbeheer of aan andere beleidsterreinen, zoals 

de ruimtelijke ordening. 

 
Het doel van deze nota is tweeledig: 

1. Het scheppen van duidelijkheid over de taakopvatting en taakinvulling van Schieland 

ten aanzien van de behandelde onderwerpen; 

2. Het geven van richtlijnen en uitgangspunten op basis waarvan in overleg met 

betrokken partijen en instanties een doelmatige en duurzame waterstaatkundige 

situatie kan worden gerealiseerd en in stand gehouden. 

 
De nota biedt uiteraard niet voor iedere denkbare situatie of combinatie van omstan- 

digheden zonder meer een pasklare oplossing. In de praktijk zal steeds in goed overleg een 

passende en doelmatige oplossing moeten worden gezocht op basis van de uitgangspunten 

en in de lijn van de nota. Tevens kan het beleid ten aanzien van bepaalde onderwerpen in 

separate beleidsnota's door het bestuur nader worden uitgewerkt. 
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1.2 Leeswijzer 

 
De nota is ter wille van de overzichtelijkheid opgebouwd uit vijf afdelingen, waarin de 

verschillende hoofdstukken zijn ondergebracht. 

 
Afdeling A - ALGEMEEN bevat algemene beleidsuitgangspunten die aan het beleid ten 

grondslag liggen, alsmede normen ten aanzien van het systeemgedrag en algemene 

richtlijnen ten aanzien van drooglegging, waterberging en bemaling. De toepassing van de 

richtlijnen is uitgewerkt in de daarop betrekking hebbende hoofdstukken van de andere 

afdelingen van de nota. 

 
Afdeling B - PEILBEHEER heeft betrekking op het instellen en handhaven van 

peilgebieden en oppervlaktewaterpeilen, alsmede op de voor de handhaving van het peil 

benodigde waterberging. Daarbij is ondermeer aangegeven welke uitgangspunten Schie- 

land hanteert voor de verdeling van taken en kosten voor de aanleg en het onderhoud van 

waterberging bij de uitbreiding van stedelijk gebied en glastuinbouwgebied. 

 
In afdeling C - HOOFDWATERGANGEN wordt ingegaan op het ontwerp, de aanleg en het 

onderhoud van (voornamelijk) het hoofdwatergangenstelsel. Een bijzonder onderwerp 

vormt de in paragraaf 8.2 opgenomen handreiking om in samenwerking met andere 

betrokken instanties te komen tot een praktische en slagvaardige werkwijze ten aanzien van 

grof materiaal, kadavers en dode vis die in het water worden aangetroffen. In hoofdstuk 10 

gaat in op het aanvoeren van water en de daarvoor benodigde voorzieningen, en de 

bestrijding van de verzilting van het oppervlaktewater. 

 
In afdeling D - KUNSTWERKEN zijn technische eisen en richtlijnen, alsmede uit- 

gangspunten voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de 

aanleg en het onderhoud van gemalen, regelende kunstwerken, bruggen en duikers 

opgenomen. 

 
Afdeling E - INSTRUMENTARIUM tenslotte bevat een aantal algemene uitgangspunten 

voor de werkwijze bij de schouw op het gewoon en buitengewoon onderhoud van 

watergangen, alsmede de criteria die daarbij in hoofdzaak worden gehanteerd. Ook is 

aangegeven hoe het aan- en afvoeren, lozen en onttrekken van water in kwantitatieve zin 

wordt geregeld met het instrumentarium uit de Verordening waterbeheer Zuid-Holland en 

de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de keur van Schieland. 

 
De cursief weergegeven termen zijn verklaard in de achterin deze nota opgenomen 

BEGRIPPENLIJST. 
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AFDELING A - ALGEMEEN 
 

2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 
Dit hoofdstuk bevat een aantal algemene uitgangspunten die van belang zijn voor alle in 

deze nota behandelde onderwerpen. Tevens vormen deze algemene uitgangspunten de 

basis voor het oplossen van situaties waarin de overige uitgangspunten van deze nota niet 

zonder meer voorzien. Over het algemeen zijn deze uitgangspunten rechtstreeks gebaseerd 

op bestaand beleid en regelgeving van het Rijk, van de provincie Zuid-Holland of van 

Schieland zelf. 

 
2.1 TAAKOPVATTING EN TAAKVERDELING 

 
Bij de uitoefening van de waterkwantiteitsbeheerstaak hanteert Schieland de volgende 

algemene uitgangspunten voor de eigen taakopvatting en de taakverdeling en afstemming 

ten opzichte van derden: 

1. Schieland draagt zorg voor de waterstaatkundige conditionering van het beheersgebied 

overeenkomstig de daaraan toegekende functies, en streeft daarbij naar een duurzame 

waterstaatkundige inrichting en instandhouding van het gebied. 

2. De onlosmakelijk bij het waterbeheer betrokken belangen van ondermeer ecologi- 

sche, landschappelijke en recreatieve aard worden door Schieland, voor zover dit 

binnen de opgedragen taak redelijkerwijs mogelijk is en niet ten koste gaat van het 

goed functioneren van de waterhuishouding, meegenomen bij de taakuitoefening. De 

visie waarop deze aanpak is gebaseerd wordt aangeduid met het begrip "brede kijk". 

3. Het waterschap is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van 

het afwateringsstelsel en voor het instellen en zo goed mogelijk handhaven van het peil 

van het oppervlaktewater ten behoeve van de functie van het gebied. De eigenaar of 

gebruiker van de grond is verantwoordelijk voor de ontwatering. Ondermeer bij het 

bouwrijp maken van stedelijk gebied wordt deze taak veelal uitgevoerd door de ge- 

meente of de projectontwikkelaar. 

4. Waterstaatkundige voorzieningen worden, voor zover ze primair een functie hebben 

voor het algemene (waterstaatkundige) belang van een bepaald gebied, aangelegd en 

onderhouden door Schieland; voorzieningen die primair een andere dan een water- 

staatkundige functie hebben, en voorzieningen ten behoeve van één of enkele 

individuele belanghebbenden, worden aangelegd en onderhouden door de 

belanghebbende(n). Het Reglement voor Schieland bevat algemene uitgangspunten 

voor de regeling van het onderhoud van waterstaatkundige objecten. De vraag welke 

functie de zwaarste eisen stelt kan mede bepalend zijn voor de taakverdeling. 

5. Schieland streeft, rekening houdend met de voorgaande uitgangspunten, naar een 

praktische en functionele taakverdeling die zo goed mogelijk aansluit bij de taken van 

alle betrokken partijen. De duidelijkheid tussen partijen onderling en ten opzichte van 

betrokken belanghebbenden, alsmede de doelmatigheid en (financiële) effectiviteit, 

vormen hierbij belangrijke punten van overweging. 
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2.2 FUNCTIES; HET ORDENEND PRINCIPE VAN WATER 

 
De bestemming van een gebied in waterstaatkundige zin wordt aangeduid als de functie 

van het gebied. Ook aan wateren als zodanig kunnen specifieke functies zijn toegekend. De 

functies worden vastgesteld door de provincie. De in het streekplan opgenomen 

bestemmingen, nader uitgewerkt in het gemeentelijke bestemmingsplan, vormen hiervoor 

een belangrijk uitgangspunt. Waterschappen hebben de taak en de bevoegdheid om de 

functietoekenning waar nodig verder uit te werken. Deze uitwerking vindt plaats in het 

Waterbeheersplan. 

 
De waterhuishoudkundige situatie is nadrukkelijk mede bepalend voor de mogelijke functies 

en inrichting van het gebied. Het is immers enerzijds wenselijk dat de potenties en 

mogelijkheden van het water zo goed mogelijk worden benut; anderzijds is het ten gevolge 

van ondermeer de waterhuishoudkundige en geohydrologische situatie, vanwege de 

mogelijke gevolgen voor het milieu en om economische redenen niet haalbaar om in water- 

huishoudkundig opzicht overal optimale en duurzame omstandigheden te realiseren voor 

elke denkbare functie. De invloed van de waterhuishouding op de inrichting van de fysieke 

leefomgeving wordt ook wel aangeduid als het ordenend principe van water. Het beleid van 

Schieland is er mede op gericht te bevorderen dat functies en bestemmingen worden afge- 

stemd op de waterhuishoudkundige situatie en potenties van het gebied. 

 
Waterschappen hebben de inspanningsverplichting om, voor zover dit redelijkerwijs 

mogelijk is, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht waterstaatkundige omstan- 

digheden te creëren en in stand te houden die passen bij de aan het gebied toegekende func- 

ties. De hierbij te hanteren normen en richtlijnen kunnen voor verschillende functies, 

alsook vanwege de bodemgesteldheid, sterk uiteen lopen. Om praktische redenen is daarom 

in deze nota, met name met het oog op het waterkwantiteitsbeheer, onderscheid gemaakt 

tussen de volgende veel voorkomende functies: 

a. landelijk gebied 

b. stedelijk gebied; 

c. glastuinbouw. 

 
Binnen de bovengenoemde functionele hoofdindeling wordt in verband met de bodemge- 

steldheid onderscheid gemaakt tussen enerzijds veen(-weide-)gebied en anderzijds 

klei/zavel, waar akkerbouw over het algemeen oorspronkelijk de meest bepalende vorm 

van grondgebruik is. In stedelijke gebieden is de bodem in veel gevallen opgehoogd met 

zand of met ander ophogingsmateriaal. 

 
Waar nodig is binnen het landelijke gebied een nader onderscheid gemaakt in enerzijds 

diverse vormen van agrarisch grondgebruik, en anderzijds gebieden met functies voor 

natuur, landschap en/of (extensievere vormen van) recreatie. Voor natuur, landschap en 

recreatie gelden voor het waterkwantiteitsbeheer in het algemeen eisen die gelijk zijn aan 

of minder streng zijn dan de eisen voor agrarisch gebruik. 
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Daarom geldt voor Schieland als vertrekpunt dat voor gebieden met deze functies in 

kwantitatief opzicht geen zwaardere normen en richtlijnen worden gehanteerd dan die 

welke gelden voor agrarische gebieden. Voor intensievere vormen van recreatie (sportvel- 

den, etc.) kunnen de normen en richtlijnen van het stedelijk gebied als vertrekpunt worden 

gehanteerd. De te hanteren eisen voor deze en andere functies waarvoor in deze nota niet 

expliciet normen zijn opgenomen moeten per geval in overleg met de betrokken belangheb- 

benden en instanties nader worden vastgesteld. Zo veel mogelijk wordt hiermee 

aangesloten bij functies waarvoor in deze nota wel normen zijn vastgesteld. 

 
Het voorgaande is in tabel 1 kort samengevat. 

 
 

HOOFDFUNCTIE 
 

BODEMKUNDIG 

ONDERSCHEID 

 

FUNCTIONELE 

ONDERVERDELING 

LANDELIJK VEEN 

KLEI/ZAVEL 

AGRARISCH: 

veenweide 

akkerbouw 

NIET-AGRARISCH: 

natuur landschap 

(extensieve) recreatie 

STEDELIJK VEEN 

KLEI/ZAVEL 

ZANDOPHOGING 

woningbouw 

bedrijven 

sport en recreatie 

GLASTUINBOUW VEEN 

KLEI/ZAVEL 

 

 
 

Tabel 1: In deze nota gehanteerde functies van gebieden. 

 
Bij verweving van meerdere vormen van grondgebruik binnen één gebied dient, rekening 

houdend met de aan het gebied toegekende functie, te worden bepaald welke normen en 

richtlijnen als maatgevend moeten worden beschouwd. De normen voor de meest kritische 

vorm van grondgebruik kunnen dus eventueel mede bepalend zijn voor de overige functies, 

maar het kan ook zo zijn dat het belang van de ene functie leidt tot beperkingen voor een 

andere functie. Als de functies niet verenigbaar zijn kan worden overwogen om deelge- 

bieden met verschillende functies in waterstaatkundig opzicht los te koppelen door het aan- 

brengen van peilscheidingen en/of het instellen van verschillende peilen. 

 
Met de specifieke belangen van een grondgebruik dat afwijkt van de toegekende functie 

van een gebied kan bij de waterstaatkundige inrichting en beheer in beginsel geen rekening 

worden gehouden. Eventueel kan in een dergelijk geval worden bezien of het binnen het 

overige beleid van Schieland past om aan de belanghebbenden een vergunning te verlenen 

om (bijvoorbeeld door de instelling van een afwijkend peil) zelfstandig de waterhuis- 

houdkundige situatie meer in overeenstemming te brengen met het grondgebruik. 
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2.3 BESTAANDE SITUATIES 

 
Bestaande situaties worden voor zover dit zinvol wordt geacht in overeenstemming 

gebracht met de aangegeven richtlijnen en uitgangspunten. Per geval wordt overwogen of 

de voordelen van aanpassing opwegen tegen de kosten. Ook de eventuele schade en kosten 

voor derden en de mogelijk door Schieland te betalen nadeelcompensatie vormen hierbij 

punten van overweging. 

 
2.4 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

 
Bij de waterstaatkundige inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 

toekomstige ontwikkelingen, zoals wijziging van de functie of inrichting van een gebied, 

peilwijzigingen, maaivelddaling, en de wijziging van onderhoudsmethoden. 

 
2.5 ALTERNATIEVEN 

 
Waar in deze nota bepaalde middelen zijn voorgeschreven kunnen ook gelijkwaardige 

alternatieven in overweging worden genomen. De gelijkwaardigheid moet in dat geval door 

de belanghebbende afdoende zijn aangetoond. Hierbij moet ondermeer aandacht worden 

besteed aan de doelmatigheid en de betrouwbaarheid op kortere en langere termijn, de 

kosten en de handhavings- en milieuaspecten. 

 
2.6 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

1. De kosten van de normale taakuitoefening door Schieland, voor zover deze 

voortvloeien uit de uitgangspunten volgens paragraaf 2.1, worden door middel van de 

waterbeheersingsomslag toegerekend aan de desbetreffende categorie. Dit betreft 

zowel de investeringskosten als de kosten van beheer en onderhoud. Deze kosten 

worden voor de diverse omslagcategoriën gedifferentieerd naar gelang de kosten van 

de taakuitoefening van Schieland daartoe aanleiding geeft. 

2. Indien Schieland aan individuele personen of instanties diensten of ontheffingen ver- 

leent, waarvan de kosten uitstijgen boven de normale kosten voor de desbetreffende 

categorie (zie punt 1), komen deze meerdere kosten ten laste van de belanghebbende. 

Hiertoe kunnen ook eventuele schadevergoedingen behoren die door Schieland aan 

derden moeten worden betaald. Voor zover de meerkosten worden gecompenseerd 

doordat bijvoorbeeld bepaalde onderhoudstaken aan de belanghebbende worden 

toegewezen wordt daarmee uiteraard rekening gehouden. 

3. Kosten die rechtstreeks voortvloeien uit bovenwaterschappelijke taakbelangen komen 

ten laste van het project c.q. de opdrachtgever. Het is immers niet redelijk dat de 

kosten van dergelijke projecten via de waterbeheersingsomslag ten laste komen van 

de eigenaren en gebruikers in het beheersgebied. Dit betreft bijvoorbeeld de aanleg 

van nationale en internationale infrastructuur. 
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3. NORMEN EN RICHTLIJNEN WATERKWANTITEITSBEHEER 

 
3.1 ALGEMEEN 

 
De bruikbaarheid en bewoonbaarheid van de grond voor een bepaalde functie wordt in 

sterke mate bepaald door de stand van het ondiepe grondwater ten opzichte van het 

maaiveld (de zogenaamde ontwateringsdiepte). Om een voldoende ontwateringsdiepte te 

realiseren maken de eigenaren en gebruikers van de grond veelal gebruik van ontwaterings- 

middelen, zoals sloten, greppels of drainage. 

 
Een randvoorwaarde voor de ontwatering en het functioneren van de ontwateringsmiddelen 

is, dat het peil van het oppervlaktewater ten opzichte van het maaiveld (de drooglegging) 

voldoet aan bepaalde eisen. Het realiseren van deze randvoorwaarden is de basis voor de 

waterstaatkundige conditionering van het gebied in kwantitatieve zin. 

 
De in dit kader te stellen eisen kunnen worden onderscheiden in: 

a. richtlijnen ten aanzien van de drooglegging, en 

b. normen ten aanzien van het systeemgedrag, dat wil zeggen het gedrag van het 

grondwater- en oppervlaktewaterpeil onder invloed van ondermeer de neerslag. 

 
De in de volgende paragrafen aangegeven normen en richtlijnen hebben alleen betrekking 

op het waterkwantiteitsbeheer als zodanig. Dit sluit niet uit dat om andere redenen, zoals 

de ecologische functie van het water, door Schieland of andere betrokken instanties nadere 

eisen kunnen worden gesteld. 

 
In paragraaf 3.2 en 3.3 zijn richtlijnen en normen voor respectievelijk de drooglegging en 

het systeemgedrag opgenomen. In paragraaf 3.4 zijn op basis van de richtlijnen 3.2 en 3.3 

voor verschillende functies algemene richtlijnen aangegeven voor de benodigde hoeveel- 

heid waterberging en de bemalingscapaciteit. 

 
3.2 RICHTLIJNEN DROOGLEGGING 

 
In de onderstaande tabel zijn algemene richtlijnen voor de drooglegging opgenomen. 

 
 

Gebiedstype 
 

Richtlijn drooglegging 

 

Veenweide 
 

0,60 m 

Akkerbouw 1,30 m 

Stedelijk 1,30 m 

Glastuinbouw 1,30 m 

 

Tabel 2: Richtlijnen drooglegging 
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In de praktijk kan niet overal zonder meer aan de genoemde richtlijnen worden voldaan. De 

vaststelling van peilen en de begrenzing van peilgebieden geschiedt steeds op basis van een 

brede afweging tussen alle betrokken belangen. Het beleid ten aanzien van peilen en 

peilgebieden is beschreven in hoofdstuk 4. 

 
3.3 NORMERING SYSTEEMGEDRAG 

 
In paragraaf 3.1 is aangegeven wat het belang is van het gedrag van grond- en 

oppervlaktewaterpeilen voor het gebruik van het land. Het behoort tot de taak van de 

waterkwantiteitsbeheerder om ervoor te zorgen dat het peil en het gedrag van het 

oppervlaktewater zodanig zijn dat de grond bruikbaar en bewerkbaar is, en dat schade aan 

gewassen, beplantingen, funderingen, bebouwing, wegen, oevers en ander voorzieningen 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 
Met het oog hierop hanteert Schieland voor het systeemgedrag voor de meest voorkomende 

functies binnen het beheersgebied de in tabel 3 aangegeven normen. De normering van het 

systeemgedrag beschrijft het geaccepteerde gedrag van het watersysteem aan de hand van 

bepaalde kritische waterpeilen en de frequentie van overschrijding hiervan. Deze 

frequentie is aangeduid als de faalkans. Het falen van het systeemgedrag voor een bepaald 

kriterium houdt overigens niet per definitie in dat schade ontstaat. Bij de vaststelling van 

de normering is uitgegaan van verschillen in de gevoeligheid van diverse vormen van 

grondgebruik voor de stijging van grond- en oppervlaktewater. 
 

 
 

Veen- 

weide 

 

Akker- 

bouw 

 

Stede- 

lijk 

 

Glas 

 

Karakteristieken     

Maatgevende drooglegging [m] 0.6 1.0 1.0 1.0 

Ontwateringsdiepte [m] 0.3 0.5 0.5 0.5 
 

Open water 

Kritische openwaterpeil [m t.o.v. schouwpeil] 0.3 0.5 0.5 0.5 

Faalkans kritisch openwaterpeil [jaar] 1:10 1:15 1:25 1:25 

 

Grondwater 

Kritisch grondwaterpeil [m t.o.v. maaiveld] 0.3 0.5 0.5 0.5 

Faalkans kritische grondwaterpeil [jaar] 15:1 15:1 1:1 15:1 

Faalkans grondwater aan maaiveld [jaar] 5:1 1:1 1:100 1:10 

 

Tabel 3: Uitgangspunten normering systeemgedrag 

 
Schieland beschouwt het als een inspanningsverplichting om, voor zover dit redelijkerwijs 

mogelijk is, en voor zover passend binnen het overige beleid, zoals ondermeer beschreven 

in de hoofdstukken 4 en 5, aan de normering volgens tabel 3 te voldoen. Het is echter 

onvermijdelijk dat in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij de vestiging van 

glastuinbouw in het veen(-weide-)gebied, niet aan de gestelde normering kan worden 

voldaan. 
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Zoals in paragraaf 2.1 onder punt 3 is aangegeven geldt onverkort dat de ontwatering als 

zodanig behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaren en gebruikers van de grond. 

 
In de bovenste regel van tabel 3 is aangegeven welke minimale drooglegging bij deze 

normering is verondersteld. Deze is geringer dan die welke is aangegeven in tabel 2, omdat 

in tabel 3 rekening is gehouden met de ongelijke ligging van het maaiveld binnen een 

bepaald peilgebied. De lagere delen van een peilgebied zijn binnen zekere marges maatge- 

vend te achten voor de toelaatbare stijgingen van grond- en oppervlaktewaterpeilen. 

 
De toelaatbare peilstijging van het open water ("kritisch openwaterpeil") bedraagt de helft - 

van de maatgevende drooglegging. Waar de maatgevende drooglegging in de praktijk 

geringer is dan in de tabel is aangegeven wordt de toelaatbare peilstijging voor zover dit 

redelijkerwijs mogelijk is evenredig beperkt. De toelaatbare faalkans blijft gelijk. In 

beginsel wordt bij een grotere maatgevende drooglegging dan die welke is aangegeven in 

tabel 3 geen hoger kritisch openwaterpeil gehanteerd dan in de tabel is aangegeven, omdat 

de daarmee samenhangende grotere en frequentere peilschommelingen over het algemeen 

ongewenst worden geacht. 

 
3.4 RICHTLIJNEN WATERBERGING EN BEMALING 

 
Op basis van de richtlijnen voor de drooglegging (tabel 2) en de normering van het 

systeemgedrag (tabel 3) zijn richtlijnen vastgesteld ten aanzien van de benodigde 

hoeveelheid waterberging en bemalingscapaciteit in situaties die in Schielands 

beheersgebied algemeen voorkomen. Deze richtlijnen zijn aangegeven in tabel 4. 
 

 

Gebiedstype 
 

Richtlijn 

percentage waterberging Bemalingscapaciteit 

 

Veenweide 
 

5 % 
 

16 mm/d 

Akkerbouw 1½ % 18 mm/d 

Stedelijk 5 % 18 mm/d 

Glas 4 % 22 mm/d 

 

Tabel 4: Richtlijnen waterberging en bemalingscapaciteit 

 
In de praktijk kan worden overwogen de bovenstaande richtlijnen zonder meer toe te - 

passen in situaties die goed overeenkomen met hetgeen is verondersteld in het daartoe in 

opdracht van Schieland door het Waterloopkundig Laboratorium opgestelde rapport 

"Evaluatie waterhuishoudkundige normen Schieland" (WL rapport nr.T2043, april 1997). 

In andere gevallen kunnen naar behoefte op de situatie toegesneden berekeningen ("maat- 

werk") worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld welke voorzieningen 

nodig zijn om, binnen de mogelijkheden en beperkingen van die situatie, zo goed mogelijk 

aan de eisen van het systeemgedrag te voldoen. 
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Naast berging en bemaling moet daarbij ondermeer ook aandacht worden besteed aan de 

invloed van de regelende kunstwerken (gemalen en stuwen) en aan beheersmaatregelen. 

Eventueel kan een afweging worden gemaakt tussen alternatieve oplossingen. 

 
Opgemerkt wordt nog dat regenwaterbassins van glastuinbouwbedrijven geen deel 

uitmaken van het oppervlaktewater. Schieland beschikt daardoor als waterbeheerder niet 

rechtstreeks over bevoegdheden om de aanwezigheid en werking van deze bassins in 

kwantitatieve zin te reguleren en te controleren. Anderzijds heeft onderzoek dat door het 

Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van Schieland is uitgevoerd (WL rapport 

nr.T2043, april 1997) aangetoond dat deze bassins in de praktijk een positief effect hebben 

op het systeemgedrag (peilstijgingen) van het oppervlaktewater. In de in tabel 4 gegeven 

richtlijnen voor de waterhuishouding in het glastuinbouwgebied is daarom voor circa 80 % 

rekening gehouden met de invloed van de aanwezige regenwaterbassins. Op basis van een 

periodieke controle zal door het hoogheemraadschap worden nagegaan hoe de aanwezig- 

heid van de bassins zich ontwikkeld. Op grond van de bevindingen zal de richtlijn voor de 

waterberging in het glastuinbouwgebied zo nodig worden aangepast. 
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AFDELING B - PEILBEHEER 
 

 
4. PEILEN EN PEILGEBIEDEN 

 
4.1 ALGEMEEN 

 
Het vaststellen, instellen en handhaven van oppervlaktewaterpeilen behoort tot de kern van 

het waterkwantiteitsbeheer. De functie van een gebied is in sterke mate bepalend voor 

gewenste oppervlaktewaterpeilen, en daarmee tevens voor de begrenzing van de gebieden 

waarbinnen een bepaald peil wordt gehandhaafd, de peilgebieden. 

 
Voor de vaststelling van peilen en peilgebieden zijn niet uitsluitend de functies van het 

gebied bepalend, maar tevens moet rekening worden gehouden met alle in het gebied 

aanwezige belangen zoals natuur- en landschapswaarden, funderingen van wegen en 

gebouwen, de stabiliteit van waterkeringen en mogelijke schade. Ook de wederzijdse 

beïnvloeding van grond- en oppervlaktewater (toename kwel!) alsmede de bestaande water- 

huishoudkundige voorzieningen respectievelijk eventuele aanpassingskosten daarvan 

kunnen hierbij een rol spelen. Door de vaststelling van het peil dienen het duurzame 

gebruik en de duurzame instandhouding van het gebied in kwalitatief en kwantitatief 

opzicht te worden bevorderd. De vaststelling van peilen en de begrenzing van peilgebieden 

geschiedt dus steeds op basis van een brede afweging tussen alle betrokken belangen, 

waarbij het aspect duurzaamheid, met name ook in de zin van lange-termijn effecten, 

nadrukkelijk wordt betrokken. Het is daarom in specifieke situaties niet altijd mogelijk om 

zonder meer te voldoen aan de drooglegging zoals vermeld in paragraaf 3.2. 

 
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens nader ingegaan op de drooglegging en 

de vaststelling van peilen (par.4.2), de begrenzing van peilgebieden (par. 4.3), het beleid 

ten aanzien van afwijkende peilen (par.4.4), en de mogelijkheden van dynamisch 

waterbeheer (par.4.5). 

 
4.2 DROOGLEGGING EN DE VASTSTELLING VAN PEILEN 

 
4.2.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 
Het beheersgebied van Schieland bestaat voor het grootste deel uit diepe polders 

(droogmakerijen), met waterpeilen die globaal variren tussen NAP -5.00 en -7.00 meter, en 

voor een kleiner deel uit niet uitgeveende veen(-weide-)polders met waterpeilen rond de 

NAP -2.00 meter. 

 
Enerzijds kan het verlagen van waterpeilen (peilverlaging) voordelen hebben voor de 

bruikbaarheid (bewerkbaarheid, draagkracht, ontwatering) van de grond. Tevens kan het in 

bepaalde gevallen als een goedkoop alternatief worden beschouwd voor het ophogen ten 

behoeve van het bouwrijp maken van stedelijk gebied. Anderzijds heeft het verlagen van 

het waterpeil, of het handhaven van (te) lage waterpeilen, in het beheersgebied van 

Schieland echter, gezien de lage ligging en de bodemgesteldheid, welhaast per definitie een 

aantal nadelige of zelfs schadelijke gevolgen. Deze gevolgen kunnen zich zowel ter plaatse 

van het peilgebied als in de omgeving voordoen. 
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Afgezien van de eventuele aanpassingskosten van waterhuishoudkundige voorzieningen 

betreft dit ondermeer de volgende nadelige verschijnselen: 

a. versnelde maaivelddaling; 

b. versnelde afbraak van organisch bodemmateriaal, waardoor voedingsstoffen vrijko- 

men; 

c. toename van de, veelal zoute of voedselrijke, kwel; 

d. achteruitgang van de biologische waterkwaliteit door geringere waterdiepte; 

e. instabiliteit van waterbodem, oevers en waterkeringen; 

f. verdroging van gewassen en beplanting 

g. achteruitgang van natuurwaarden op het land; 

h. schade aan (oudere) funderingen; 

i. toenemende opvoerhoogte van gemalen. 

 
De genoemde nadelen van peilverlaging of te lage oppervlaktewaterpeilen doen zich in het 

beheersgebied van Schieland ten gevolge van ondermeer de bodemgesteldheid en de veelal 

zeer lage ligging in sterkere mate voor dan in andere gebieden. Illustratief hiervoor is, dat 

het, vanwege de instabiliteit van de bodem onder invloed van de kwel, op een aantal 

plaatsen in het beheersgebied niet of nauwelijks meer mogelijk is om waterpartijen te 

graven. Mede gelet op het terughoudende beleid van de provincie ten aanzien van peilver- 

lagingen voor Zuid-Holland als geheel stelt Schieland zich daarom zeer terughoudend op 

ten aanzien van het verlagen van het oppervlaktewaterpeil. 

 
Om dezelfde redenen worden peilaanpassingen, dat wil zeggen de aanpassing van het peil 

in verband met de daling van het maaiveld, zonder dat daarbij de drooglegging toeneemt, 

in beginsel alleen doorgevoerd voor zover dit in verband met de maaivelddaling en gelet op 

de functie van het gebied noodzakelijk is. Door peilaanpassing wordt immers een 

verdergaande maaivelddaling bevorderd. Voordat een peilaanpassing wordt overwogen 

moet allereerst worden vastgesteld of dit nodig is om aan de richtlijnen voor de droogleg- 

ging te voldoen. Voor zover dit het geval is moet vervolgens in het kader van een peilbe- 

sluit worden onderzocht of het verantwoord is de aanpassing door te voeren, of dat de na- 

delen hiervan groter zijn dan de voordelen. In het laatste geval wordt in feite geconstateerd 

dat de ondergrens van het streefpeil is bereikt, en dat een verdere neerwaartse aanpassing 

niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. 

 
Peilaanpassingen in verband met de "natuurlijke" maaivelddaling zijn inherent aan de 

bodemsamenstelling van het gebied. Voor zover een dergelijke peilaanpassing 

onvermijdelijk is, wordt de eventuele schade die daardoor ontstaat gerekend tot het maat- 

schappelijk aanvaarde risico van het wonen in een dergelijke gebied. Schieland is derhalve 

niet aansprakelijk voor dergelijke schade, zoals bijvoorbeeld schade aan funderingen. 

Evenmin is Schieland rechtstreeks verantwoordelijk voor het aanbrengen van 

voorzieningen om dergelijke schade te voorkomen; door het geven van voorlichting en 

adviezen aan belanghebbenden en het waar mogelijk verlenen van medewerking aan peil- 

verhogingen wordt hieraan evenwel zoveel mogelijk tegemoet gekomen. 
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Gelet op de functie en inrichting van het betreffende gebied geldt ook voor peilverhogingen 

dat een brede afweging tussen alle betrokken belangen moet worden gemaakt voordat 

hiertoe eventueel kan worden overgegaan. 

 
In de volgende sub-paragrafen is Schielands beleid ten aanzien van de peilen en 

peilverlagingen voor gebieden met verschillende functies nader uitgewerkt. 

 
4.2.2 LANDELIJK GEBIED 

 
In aanvulling op het algemene -terughoudende- beleid ten aanzien van peilaanpassing en 

peilverlaging, zoals omschreven in paragraaf 4.2.1, geldt voor het veenweidegebied als uit- 

gangspunt een drooglegging van maximaal 0,60 meter bij winterpeil. Dit komt overeen met 

het beleid van de provincie (Waterhuishoudingsplan provincie Zuid-Holland 1995-1998, 

kernpunt 5.150). Ook overigens hanteert Schieland het beleid van de provincie voor het 

veenweidegebied als richtlijn. Op grond van dit beleid kunnen voor veenweidegebied met 

specifieke functies voor natuur en landschap nadere beperkingen gelden. 

 
Waar aan het veenweide- of akkerbouwgebied een specifieke functie voor natuur, 

landschap of recreatie is toegekend, zou met het oog daarop tevens kunnen worden 

overwogen om het peil te verhogen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormen de 

mogelijke nadelen en schade voor andere functies in het desbetreffende of het aangren- 

zende peilgebied. 

 
4.2.3 STEDELIJK GEBIED 

 
In bestaand stedelijk gebied handhaaft Schieland in het algemeen de bestaande waterpei- 

len. Het op hoogte houden van straten, terreinen en ander voorzieningen behoort tot de taak 

van de gemeenten danwel de eigenaren of gebruikers van particuliere eigendommen. 

 
Bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied biedt Schieland als vertrekpunt geen lager 

waterpeil aan dan het bestaande. Waar daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld om 

voedselrijke kwel terug te dringen, kan eventueel worden overwogen om een hoger peil in 

te stellen. 

 
Waar ter plaatse van een te ontwikkelen stedelijk gebied thans nog een verschillend zomer- 

en winterpeil in stand wordt gehouden kan desgewenst, in overleg met de gemeente, een 

keuze worden gemaakt voor handhaving van één van beide peilen gedurende het gehele 

jaar, of instelling van een ander peil, mits dit niet lager is dan het bestaande winterpeil, en 

mits de bergende functie van het water in het gebied in stand blijft. 

 
Het ophogen in het kader van het bouwrijp maken, om voldoende drooglegging te realise- 

ren, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente danwel tot die van de project- 

ontwikkelaar. Het te gebruiken materiaal vormt overigens wel een aandachtspunt met het 

oog op de waterkwaliteit, vanwege de mogelijke uitloging van chloride en ongewenste of 

schadelijke stoffen. 

4.2.4 GLASTUINBOUW 

 
Voor glastuinbouwgebieden gelden volgens tabel 2 in beginsel dezelfde richtlijnen voor de 

drooglegging als voor akkerbouw. In gebieden met een kleiïge of zavelige bodem kan met 

de drooglegging in het algemeen worden voldaan aan deze richtlijn. Ook overigens geldt 

onder die omstandigheden voor drooglegging en peilen het zelfde beleid als in het 

akkerbouwgebied (zie par.4.2.2). 
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In het veen(-weide-) gebied bedraagt de drooglegging in het algemeen maximaal 0,60 

meter (zie paragraaf 4.2.2), terwijl het doorvoeren van een peilverlaging, gezien het 

algemene beleid van Schieland ten aanzien van drooglegging en peilen (zie paragraaf 

4.2.1), niet wordt toegestaan. Zoals ook in paragraaf 3.3 is aangegeven kan in deze situatie 

niet aan de optimale drooglegging voor de glastuinbouw worden voldaan. De hieruit voort- 

vloeiende beperkingen voor bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven zijn 

inherent aan de vestiging van glastuinbouw in een dergelijk gebied. 
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4.2.5 BOEZEMWATEREN 

 
Boezemwateren hebben een zeer belangrijke functie voor de aanvoer, afvoer en berging 

van water ten behoeve van grote delen van het beheersgebied van Schieland. Bij de 

vaststelling van peilen van boezemwateren en de marges waarbinnen het peil zich kan 

bewegen wordt daarom primair rekening gehouden met de boezemfunctie. 

Voor zover dit niet ten koste gaat van deze primaire functie wordt tevens rekening 

gehouden met andere belangen, waaronder het gebruik van het binnen de 

boezemwaterkeringen gelegen land ("boezemland") en scheepvaartbelangen. 

 
4.3 PEILGEBIEDEN 

 
Evenals het verlagen van het waterpeil kan ook het verkleinen van peilgebieden voordelen 

hebben als het erom gaat het peil zo goed mogelijk af te stemmen op de aanwezige functies 

en belangen. Ook dit kent echter, zeker in de Schielandse situatie, een aantal wezenlijke 

nadelen, waaronder: 

a. toenemende complexiteit en kwetsbaarheid van de waterhuishouding ten gevolge van 

het overstorten van water van hogere naar lagere peilgebieden; 

b. afname van de feitelijk beschikbare oppervlakte aan waterberging en beschikbare 

hoeveelheid voor buffering; 

c. toename van het aantal te onderhouden en te bedienen kunstwerken en 

waterscheidingen; 

d. scherpere peilschommelingen ten gevolge van bemaling; 

e. obstakels voor flora en fauna en voor recreatief medegebruik, zoals schaatsen en 

kanovaren. 

 
Gezien het feit dat de genoemde nadelen zich in het beheersgebied van Schieland, 

ondermeer door de reeds bestaande versnippering en complexiteit van het oppervlak- 

tewatersysteem, in sterke mate voordoen, stelt Schieland zich zeer terughoudend op ten 

aanzien van de verkleining van bestaande peilgebieden. 
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Slechts in het geval dat de eisen die met het oog op verschillende functies worden gesteld 

onverenigbaar zijn kan splitsing van bestaande peilgebieden worden overwogen. Daarbij 

kan eventueel het gebied met het te wijzigen peil worden samengevoegd met een ander 

aangrenzend peilgebied. 

 
4.4 AFWIJKENDE PEILEN 

 
Onder afwijkende peilen worden verstaan: waterpeilen die op grond van een vergunning op 

een ander niveau worden gehandhaafd dan in het peilbesluit is vastgesteld. 

 
In paragraaf 4.2.1 is aangegeven dat Schieland zich zeer terughoudend opstelt ten aanzien 

van peilverlagingen. In paragraaf 4.3 is aangegeven dat voor het verkleinen (splitsen) van 

peilgebieden eveneens een restrictief beleid wordt gevoerd. Gezien de in die paragrafen 

gegeven argumenten ligt het voor de hand dat Schieland zich uiterst terughoudend opstelt 

ten aanzien van het continueren van bestaande en het toelaten van nieuwe afwijkende 

peilen, die lager zijn dan in het peilbesluit is vastgesteld, de zogenaamde onderbemalingen. 

Dit houdt in dat nieuwe onderbemalingen in de praktijk, behoudens hoge uitzonderingen, 

niet worden toegestaan. 

 
Aan het instellen en handhaven van een hoger peil om schade aan funderingen ten gevolge 

van peilaanpassingen te voorkomen wordt door Schieland, waar dit noodzakelijk is, 

medewerking verleend door middel van het verlenen van een vergunning. Waar hoogwa- 

tervoorzieningen moeten worden aangebracht voor meerdere belanghebbenden kan om 

beheerstechnische redenen, in overleg met de belanghebbenden, door Schieland worden 

overwogen om de voorzieningen zelf te realiseren en in stand te houden. De kosten van 

aanleg, beheer en instandhouding komen in beginsel ten laste van de belanghebbenden. 

 
Op grond van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland (VWZH) moet in het kader van 

een peilbesluit van geval tot geval worden vastgesteld of het gezien de aanwezige functies 

en belangen nog nodig en acceptabel is om bestaande afwijkende peilen te laten voortbe- 

staan, danwel of deze direct of op termijn moeten worden gewijzigd of opgeheven, danwel 

als peilgebied in het peilbesluit moeten worden opgenomen (VWZH art.19). Zie paragraaf 

14.4 voor het toe te passen wettelijk instrumentarium. 

 
4.5 PEILFLUCTUATIES/DYNAMISCH PEILBEHEER 

 
Waterschappen hebben de verplichting om de vastgestelde streefpeilen voor het oppervlak- 

tewater zo goed mogelijk te handhaven. Deze peilen zijn, onder invloed van de 

omstandigheden, niet te allen tijde te garanderen. Anderzijds kunnen, zoals ook in het 

Waterhuishoudingsplan 1995-1998 van de provincie Zuid-Holland is aangegeven, tijdelijke 

peilafwijkingen binnen zekere, vooraf bepaalde marges voordelen hebben voor de bij het 

waterbeheer betrokken belangen. Zowel de grootte als de duur van dergelijke marges dient 

in het peilbesluit te worden omschreven. 
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Door de toepassing van een dynamisch peilbeheer kan worden getracht het waterbeheer te 

optimaliseren door de beschikbare waterstaatkundige voorzieningen zo goed mogelijk in te 

zetten. Hierbij kan ondermeer worden gestreefd naar een optimale peilhandhaving, 

afgestemd op de actuele behoefte, naar een beperking van de bemalingskosten en de 

hoeveelheid in te laten water, naar het instandhouden van een zekere buffervoorraad in 

droge tijden en naar de beschikbaarheid van een optimaal bergingsvolume in natte tijden. 

Het vasthouden van een buffervoorraad oppervlaktewater is binnen Schieland hooguit 

toereikend voor de korte termijn. De hoeveelheid die in het voorjaar zou kunnen worden 

vastgehouden is niet toereikend voor een langere droge periode in de zomer. Bovendien 

kan het handhaven van hoger peilen in het voorjaar problemen opleveren in relatie tot 

agrarische functies van het gebied. Van een tekort aan water in kwantitatieve zin is overi- 

gens in veel polders binnen Schielands beheersgebied, ten gevolge van de aanwezige kwel, 

nauwelijks sprake. 

 
Gezien het geringe beschikbare volume in de onverzadigde zone en de grote infiltratie- 

weerstand is het in Schielands beheersgebied evenmin zinvol om infiltratie in het 

grondwater toe te passen ter vergroting van de beschikbare hoeveelheid water in droge 

perioden. 

 
Zoals uit het voorgaande blijkt gaat het bij dynamisch peilbeheer in Schielands gebied in 

feite om de fine-tuning van het oppervlaktewaterbeheer. Het is daardoor bij uitstek een 

kwestie van maatwerk, zowel ten aanzien van de marges als ten aanzien van de beheers- 

richtlijnen en de concrete beheersbeslissingen die op een bepaald moment worden 

genomen. De mogelijkheden van een meer dynamisch peilbeheer zullen daarom voor 

concrete situaties nader worden onderzocht; de voor- en nadelen kunnen op die wijze 

worden afgewogen. 



Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 

NWS-1997 Publicatieblad Schieland 1998 / No. 5.  

 

5. WATERBERGING 

 
5.1 ALGEMEEN 

 
De hoeveelheid neerslag die onder min of meer extreme omstandigheden in een aantal uren 

of dagen kan vallen is groter dan de redelijkerwijs te realiseren afvoercapaciteit van het 

gemaal. Het water dat onder die omstandigheden niet direct kan worden afgevoerd moet 

tijdelijk in de polder worden geborgen. Een zekere peilstijging van het oppervlaktewater is 

daarbij onvermijdelijk. In paragraaf 3.3 (tabel 3) is aangegeven welke normen door Schie- 

land in beginsel voor deze periodieke peilstijgingen worden gehanteerd. Om het peil van 

het oppervlaktewater bij hevige neerslag binnen acceptabele marges te handhaven is, naast 

een voldoende bemalingscapaciteit, tevens een bepaalde oppervlakte waterberging nodig. 

De hiervoor minimaal benodigde hoeveelheid oppervlaktewater wordt veelal uitgedrukt als 

een percentage van de bruto oppervlakte van een gebied. In paragraaf 3.4 zijn richtlijnen 

gegeven voor de hoeveelheid waterberging voor diverse vormen van grondgebruik. Daarbij 

zijn tevens algemene uitgangspunten gegeven voor de toepassing van deze richtlijnen. 

 
De meeste oppervlaktewateren in Schielands gebied hebben, ongeacht de daaraan 

toegekende status, tevens een bergende functie. Binnen een bepaalde afwaterende eenheid 

kunnen verschillende peilgebieden alsmede afwijkende peilen voorkomen. Om vast te 

stellen of in een bepaald deelgebied voldoende waterberging aanwezig is dient, eventueel 

met behulp van computermodellen, te worden nagegaan in hoeverre de aanwezige wateren 

functioneren als waterberging, en hoe de peilgebieden elkaar onderling beïnvloeden. Ook 

de aard en werking van de regelende kunstwerken tussen de diverse peilgebieden is hierop 

van invloed. 

 
Algemene beleidsuitgangspunten van Schieland zijn, dat geen bestaande waterberging 

verloren mag gaan (zie paragraaf 5.2), en dat bij wijziging van de functie van het gebied 

voldoende aanvullende waterberging moet worden gerealiseerd (zie paragraaf 5.3) om in de 

nieuwe situatie aan de te stellen eisen te voldoen. 

 
5.2 DEMPEN; GRAVEN VAN VERVANGENDE WATERBERGING 

 
Het dempen van oppervlaktewateren wordt toegestaan voor zover dit niet bezwaarlijk is 

gezien de in het geding zijnde waterhuishoudkundige en andere belangen. De vergun- 

ninghouder is verplicht ten minste een gelijke oppervlakte vervangende waterberging aan 

te brengen binnen hetzelfde peilgebied. 

 
Waar de ruimte voor compensatie door de belanghebbende op eigen terrein ontbreekt 

wordt door Schieland eventueel door middel van de vergunningverlening toestemming ver- 

leend voor compensatie elders. Voorwaarden hierbij zijn ondermeer dat dit waterhuis- 

houdkundig verantwoord moet zijn, dat betrokkenen ermee instemmen en dat de instand- 

houding en het onderhoud afdoende zijn geregeld. 
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Het graven van vervangende berging langs of aan een hoofdwatergang wordt slechts 

toegestaan indien de daar door ontstane extra onderhoudskosten bij Schieland worden afge- 

kocht, en mits dit ook overigens, bijvoorbeeld met het oog op de bereikbaarheid van de 

hoofdwatergang met rijdend materieel, niet bezwaarlijk is. 

 
Ook bij de aanleg van dammen moet in beginsel vervangende waterberging worden 

aangebracht. Voor zover daarbij echter niet meer dan twintig vierkante meter water wordt 

gedempt kan worden bezien of het gezien de situatie toelaatbaar is om geen vervangende 

berging te graven. In dat geval dient voor de gedempte oppervlakte een afkoopsom te 

worden betaald. Waar meer wordt gedempt dan twintig vierkante meter water geldt voor de 

volledige oppervlakte de verplichting om vervangende berging te graven. 

 
5.3 AANVULLENDE BERGING 

 
5.3.1 ALGEMEEN 

 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat Schieland zorg draagt voor de aanleg van aanvullende 

waterberging voor zover dit nodig is met het oog op de kwantitatieve normering van het 

systeemgedrag (zie paragraaf 3.3, tabel 3), en voor zover dit uitsluitend om water- 

huishoudkundige redenen geschiedt. Als een waterpartij andere dan waterhuishoudkundige 

functies heeft worden de kosten in beginsel naar rato van het belang gedragen door de 

betrokken partijen. Het beleid ten aanzien van de aanvullende waterberging is in de volgen- 

de sub-paragrafen voor gebieden met verschillende functies nader uitgewerkt. 

 
5.3.2 LANDELIJK GEBIED 

 
In het algemeen is de in het landelijke gebied aanwezige oppervlakte waterberging 

voldoende om aan de in paragraaf 3.3 aangegeven kwantitatieve normering van het 

systeemgedrag voor agrarische doeleinden (veenweide of akkerbouw) te voldoen. 

Overeenkomstig hetgeen in paragraaf 2.2 is aangegeven worden in het algemeen ten 

aanzien van het systeemgedrag in gebieden met functies voor natuur, landschap en 

(extensieve) recreatie, geen zwaardere eisen gesteld dan voor agrarische doeleinden. Voor 

zover derhalve daarvoor voldoende berging aanwezig is behoeft bij een functiewijziging 

ten behoeve van natuur, landschap of recreatie geen aanvullende waterberging te worden 

gerealiseerd. 

 
In het uitzonderingsgeval dat in het landelijke gebied niet voldoende waterberging 

aanwezig is zorgt Schieland in beginsel zelfstandig voor voldoende aanvullende berging. 

 
5.3.3 STEDELIJK GEBIED 

 
Overeenkomstig hetgeen in paragraaf 2.1 is aangegeven, is het waterschap 

verantwoordelijk voor de afwatering en de peilhandhaving. De eigenaar of gebruiker is 

verantwoordelijk voor de ontwatering. Bij het bouwrijp maken van stedelijk gebied ligt de 

verantwoordelijkheid voor de ontwatering in de praktijk bij de gemeente of projectontwik- 

kelaar. 
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Bij de uitbreiding van stedelijk gebied moet in veel gevallen, naast de bestaande 

waterberging, een bepaalde oppervlakte aanvullende waterberging worden gerealiseerd om 

de peilhandhaving afdoende te kunnen waarborgen. Het ligt uit hoofde van de taak voor de 

hand dat het waterschap bijdraagt in de kosten van grondverwerving en aanleg van de 

benodigde aanvullende waterberging. Waterschappen hebben echter niet de mogelijkheid 

om de noodzakelijke investeringen rechtstreeks te verhalen op het te ontwikkelen gebied. 

Alle investeringen worden dus via de waterbeheersingsomslag verhaald op de 

omslagplichtigen in het gehele beheersgebied. 

 
Water heeft in de stad naast de bergende functie in het algemeen tevens allerlei andere 

functies, zowel in visueel opzicht als voor bepaalde vormen van (recreatief) gebruik. De 

verhouding van het belang van de verschillende functies van het water is in de praktijk niet 

eenvoudig vast te stellen. Ook is het voor de taakuitoefening niet noodzakelijk dat Schie- 

land de eigendom van waterberging verwerft. Schieland levert daarom een bijdrage voor de 

grondverwervingskosten en aanlegkosten voor aanvullende waterberging bij de uitbreiding 

van stedelijk gebied, zonder zelf de eigendom van de grond te verwerven. Deze bijdrage 

betreft uitsluitend de oppervlakte aanvullende waterberging die nodig is voor de beheersing 

van het oppervlaktewater. Voor stedelijk gebied geldt in het algemeen een richtlijn van 5% 

open waterberging. 

 
De hoogte van de bijdrage van Schieland voor de grondverwerving gaat uit van het 

(uiteindelijke) waterstaatkundige gebruik c.q. de waterstaatkundige bestemming van de 

grond. Voor een dergelijke bestemming bestaan thans geen (courante) marktprijzen. De 

bijdrage van Schieland is daarom vooralsnog gerelateerd aan de laagste reëele waarde van 

de grond waarvoor wel courante marktprijzen bestaan. Binnen het beheersgebied van 

Schieland is dit de landbouwkundige waarde. De bijdrage in de grondverwervingskosten, 

die op verzoek van de ontwikkelaar van een project (gemeentelijk of particulier) wordt 

verleend, is daarom gerelateerd aan deze landbouwkundige waarde. Hiervoor wordt een 

vast bedrag per vierkante meter vastgesteld. 

 
De bij de aanleg van singels en waterpartijen vrijkomende grond wordt veelal verwerkt in 

het kader van het bouwrijp maken. De bijdrage in de aanlegkosten wordt daarom gebaseerd 

op de kosten van het ontgraven en opladen van de grond. Schieland hanteert hiervoor een 

standaard bedrag per kubieke meter grondverzet. 

 
Zowel de grondverwervingsbijdrage als de bijdrage voor de aanlegkosten worden jaarlijks 

door Schieland vastgesteld en geactualiseerd op grond van indexcijfers. 
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5.3.4 GLASTUINBOUWGEBIED 

 
Bij de uitbreiding van glastuinbouw, en waar in bestaand glastuinbouwgebied onvoldoende 

berging aanwezig is, draagt Schieland zorg voor de aanleg van aanvullende waterberging. 

Schieland draagt hierbij de kosten van grondaankoop (over het algemeen tegen land- 

bouwkundige waarde), aanlegkosten (grondverzet en eventueel een eenvoudige oever- 

voorziening), en bijkomende kosten, zoals het aanvragen van een ontgrondingsvergunning. 

 
Om praktische redenen kan eventueel worden overwogen, aan derden een bijdrage te 

verlenen voor het realiseren van de benodigde aanvullende waterberging voor de 

uitbreiding van glastuinbouw. Hiervoor gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor een 

bijdrage voor aanvullende waterberging in het stedelijke gebied 

(par. 5.3.3). 

 
5.4 ONDERHOUD WATERBERGING 

 
Aan watergangen en waterpartijen wordt op grond van het door de provincie vastgestelde 

Reglement voor Schieland de status toegekend. Dit kan ondermeer zijn de status van 

hoofdwatergang of van overige watergang. De toe te kennen status van de wateren wordt 

primair bepaald op basis van de afwaterende of ontwaterende functie van het water. De 

onderhoudsplicht is gerelateerd aan de toegekende status. 

 
Waterberging(-svijvers) komen in beginsel in de onderstaande twee gevallen in onderhoud 

bij Schieland: 

a. in het geval dat hieraan op grond van de afwaterende functie de status van hoofdwater- 

gang wordt toegekend; 

b.   in het geval dat Schieland eigenaar is van de waterpartij 

(bijvoorbeeld in glastuinbouwgebieden). 

In paragraaf 6.4 is de regeling van het onderhoud van watergangen en waterpartijen nader 

uitgewerkt. 
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AFDELING C - HOOFDWATERGANGEN 
 

6. HOOFDWATERGANGEN 

 
6.1 ALGEMEEN 

 
Hoofdwatergangen zijn volgens de omschrijving van het Reglement voor Schieland 

watergangen die een hoofdfunctie vervullen voor de waterbeheersing. In dit hoofdstuk 

wordt achtereenvolgens ingegaan op de technische richtlijnen die worden gehanteerd met 

het oog op de afvoerende functie van hoofdwatergangen (par.6.2), op het ontwerp de 

vaststelling van het hoofdwatergangenstelsel (par.6.3), op de taakverdeling ten aanzien van 

aanleg en verbetering van hoofdwatergangen (par.6.4), en op het onderhoud (par.6.5). 

Opgemerkt wordt, dat richtlijnen en uitgangspunten voor de wateraanvoer zijn opgenomen 

in hoofdstuk 10. 

 
6.2 RICHTLIJNEN EN UITGANGSPUNTEN HOOFDWATERGANGEN 

 
In paragraaf 3.4 zijn algemene richtlijnen gegeven voor de benodigde bemalingscapaciteit 

voor diverse vormen van grondgebruik. Daarbij zijn tevens algemene uitgangspunten 

aangegeven voor de toepassing van deze richtlijnen. De richtlijnen voor de bemalings- 

capaciteit zijn in beginsel tevens van toepassing voor de maatgevende afvoercapaciteit van 

hoofdwatergangen en voor daarin voorkomende voorzieningen zoals stuwen, duikers en 

bruggen. 

 
Naast de richtlijnen ten aanzien van de capaciteit als zodanig moeten bij de dimensionering 

van (hoofd-)watergangen tevens eisen worden gesteld ten aanzien van de toelaatbare 

stroomsnelheid en het toelaatbare verval. Het verval is verschil in waterhoogte tussen het 

begin en het eind van een bepaald afvoertracé. Het toelaatbare verval moet per geval 

worden vastgesteld; dit is met name afhankelijk van de functie(s) van het gebied en de be- 

schikbare drooglegging. Met het oog op de mogelijke uitspoeling van bodem en taluds 

wordt binnen Schielands beheersgebied als richtlijn voor de stroomsnelheid bij 

maatgevende afvoer in het algemeen 0,20 meter per seconde aangehouden. 

 
6.3 VASTSTELLING HOOFDWATERGANGENSTELSEL 

 
6.3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 
Voor de vaststelling van het hoofdwatergangenstelsel in nieuwe en bestaande situaties 

gelden de volgende algemene uitgangspunten: 

a. Afwaterende deelgebieden worden door middel van hoofdwatergangen verbonden met 

de gemalen; tevens worden de deelgebieden door middel van hoofdwatergangen 

verbonden met belangrijke inlaatpunten. De grootte van de deelgebieden en daarmee 

de dichtheid van het hoofdwatergangenstelsel kan afhankelijk van functie en inrichting 

van het gebied verschillen. 

b.   Aan alle watergangen waarin regelende kunstwerken aanwezig zijn, met uitzondering 

van die welke dienen voor de handhaving van afwijkende peilen van derden 

(vgl.paragraaf 4.4), wordt ten minste tot en met dat regelende kunstwerk de status van 

hoofdwatergang toegekend. 

c. Aan watergangen waarin door derden een afwijkend peil wordt gehandhaafd, wordt 

niet de status van hoofdwatergang toegekend. 

d.   Plassen en vijvers met een belangrijke functie voor de waterberging worden door 

middel van een hoofdwatergang met het stelsel verbonden. 
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e. Tevens wordt de status van hoofdwatergang toegekend aan wateren met een 

belangrijke waterbergende functie waarvan Schieland de eigenaar is. 

f. Zo mogelijk wordt, met name bij de uitbreiding van stedelijk gebied, het stelsel dusda- 

nig vormgegeven dat één of meer rondgaande circuits ontstaan voor de circulatie van 

het water. Vermazing, dat wil zeggen een netwerk-vormige watergangenstructuur, is 

ongewenst in verband met de daarmee samenhangende onvoldoende doorspoe- 

lmogelijkheden alsmede het risico van de ongecontroleerde verspreiding van veront- 

reinigingen. 

g.   De bevaarbaarheid van hoofdwatergangen wordt zoveel mogelijk bevorderd en in stand 

gehouden; in het kader hiervan wordt gestreefd naar zoveel mogelijk doorgaande of 

rondgaande bevaarbare trajecten. Met het oog op de bevaarbaarheid worden tevens 

eisen gesteld ten aanzien van de breedte en diepte van de wateren. 

 
De bovenstaande uitgangspunten zijn voor gebieden met verschillende functies in de 

paragrafen 6.3.2 tot en met 6.3.4 nader uitgewerkt. 

 
6.3.2 LANDELIJK GEBIED 

 
In aanvulling op paragraaf 6.3.1 geldt in het landelijke gebied dat het bestaande 

hoofdwatergangenstelsel, dat grotendeels nog bestaat uit de oorspronkelijke tochten en 

dwarstochten van de polder, als hoofdwatergangenstelsel wordt gehandhaafd. De onder- 

linge afstand van de tochten varieert in Schielands beheersgebied van ca. 400 tot 800 

meter. Waar een veranderende inrichting en gebruik van het gebied dit noodzakelijk maken 

wordt aan een stelsel van watergangen dat qua dichtheid vergelijkbaar is met het 

oorspronkelijke stelsel de status van hoofdwatergang toegekend. 

 
6.3.3 STEDELIJK GEBIED 

 
Als globale richtlijn voor de grootte van de deelgebieden zoals bedoeld in paragraaf 6.3.1, 

onder punt a, geldt in stedelijke gebieden een oppervlakte van minimaal circa 5 ha. Dit 

houdt in dat de onderlinge afstand van de hoofdwatergangen ten minste circa 400 meter be- 

draagt. Tevens wordt bij de vaststelling van het hoofdwatergangsstelsel aansluiting gezocht 

bij de dichtheid van het stelsel in andere stedelijke gebieden binnen Schieland. 

 
6.3.4 GLASTUINBOUWGEBIED 

 
In aanvulling op paragraaf 6.3.1 zijn in het hoofdwatergangenstelsel in glastuinbouwgebied 

de volgende uitgangspunten van toepassing: 

a. Alle bedrijven binnen geclusterde glastuinbouwvestigingen worden ontsloten aan een 

afvoer-hoofdwatergang; deze wordt zoveel mogelijk gesitueerd langs de achterzijde 

van de bedrijven; waar nodig worden dwarsverbindingen gerealiseerd; 

b.   De toevoer-watergangen liggen zoveel mogelijk langs de voorzijde van de bedrijven; 

zie hiervoor verder paragraaf 10.4.3. 

 
6.4 AANLEG EN VERBETERING HOOFDWATERGANGEN 

 
Voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het aanleggen van 

nieuwe hoofdwatergangen en het verbeteren of vervangen van bestaande 

hoofdwatergangen gelden de volgende uitgangspunten: 

a. Het vervangen c.q verleggen van bestaande hoofdwatergangen met de daarin 

aanwezige voorzieningen, voor zover dit geschiedt met het oog op de gewenste 

inrichting en gebruik van het gebied, wordt gerealiseerd door en op kosten van de 
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belanghebbende. Dit geldt ook voor het aanleggen of verruimen van hoofdwatergangen 

in het kader van vervangende waterberging, zoals beschreven in paragraaf 5.2. 

b.   Voor zover het aanleggen van hoofdwatergangen samenvalt met het aanleggen van 

aanvullende waterberging (paragraaf 5.4) geeft Schieland door middel van de in dat 

kader te plegen investering of te verlenen bijdrage tevens invulling aan zijn verant- 

woordelijkheid ten aanzien van de kosten van aanleg van het hoofdwatergangenstelsel; 

c. Voor zover niet geregeld onder a. of b. geldt het volgende: 

1.   Bij ongewijzigd grondgebruik: 

bestaande knelpunten voor de afvoer, zowel binnen een bepaald gebied als daar- 

buiten, worden door en op kosten van Schieland verbeterd, voor zover althans de 

kosten voor bijvoorbeeld het verwijderen van obstakels niet op grond van 

verleende vergunningen ten laste van derden komt. 

2.  Bij wijziging van de functie van het gebied: 

de aanleg of verbetering om kwantitatieve redenen van de hoofdwatergangen 

buiten het projectgebied wordt door en op kosten van Schieland uitgevoerd. 

3.   Tevens kan Schieland overwegen om investeringen te plegen ten behoeve van het 

aanpassen van het afvoerstelsel vanwege de waterkwaliteit, bijvoorbeeld om 

sterker verontreinigd of voedselrijk water om een gebied met een "schonere" 

functie heen te leiden. 

 
6.5 ONDERHOUD HOOFDWATERGANGEN 

 
Het onderhoud van de hoofdwatergangen berust overeenkomstig het Reglement voor 

Schieland in beginsel bij Schieland. In principe betreft dit alleen het onderhoud voor zover 

dat van belang is met het oog op de taken van Schieland. Om doelmatigheidsredenen wordt 

in de praktijk echter over het algemeen de volledige doorgaande breedte van de 

hoofdwatergang, inclusief plaatselijke verbredingen van beperkte omvang, door Schieland 

onderhouden. Grotere waterpartijen, rietvelden en dergelijke zijn hiervan uitgezonderd 

voor zover deze niet behoren tot het hoofdwatergangenstelsel als zodanig, en voor zover 

deze niet primair door Schieland als waterberging in stand worden gehouden. Indien andere 

dan waterhuishoudkundige belangen specifieke (zwaardere) eisen stellen aan het onder- 

houd van een hoofdwatergang kan de onderhoudsplicht bij wijze van uitzondering worden 

toegewezen aan daarvoor in aanmerking komende personen of instanties. 
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Algemene bepalingen ten aanzien van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de 

watergangen zijn opgenomen in de keur van Schieland. De onderhoudsplichtigen en 

onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd in de legger van watergangen. In 

overeenkomsten of vergunningen kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen zijn 

opgenomen. In hoofdstuk 13 van deze nota (Schouwvoering) is aangegeven welke 

richtlijnen overigens worden gehanteerd bij (de controle op) de uitvoering van het gewoon 

en buitengewoon onderhoud van watergangen. 
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7. ONDERHOUDSSTROKEN HOOFDWATERGANGEN 

 
7.1 ALGEMEEN 

 
In de keur van Schieland en in de legger van de watergangen is bepaald dat langs 

hoofdwatergangen aan weerszijden een strook met een breedte van vijf meter moet worden 

vrijgehouden van obstakels, ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud. Door 

middel van een vergunning kan eventueel ontheffing worden verleend van deze bepalingen. 

Ook kan in de legger van de watergangen worden aangegeven dat langs één of beide zijden 

van een bepaalde hoofdwatergang geen onderhoudsstrook behoeft te worden vrijgehouden. 

 
Voor het verlenen van een ontheffing van een vrij te houden onderhoudsstrook gelden de 

volgende uitgangpunten: 

a. Waar in de bestaande situatie, al dan niet op grond van een verleende vergunning of 

ingevolge de legger, geen vrije onderhoudsstrook aanwezig is, moet het talud aan die 

zijde van de hoofdwatergang worden onderhouden door de eigenaar wiens land grenst 

aan de watergang. In de legger zijn hiertoe strekkende bepalingen opgenomen. 

b.   Voorzover langs een watergang eenzijdig een ontheffing kan worden verleend, kan 

door het bestuur worden vastgesteld aan welke zijde dit het geval zal zijn. Voorzover 

het niet uitmaakt aan welke zijde de onderhoudsstrook wordt vrijgehouden vormt de 

eerste ontheffing langs een bepaald watergang-tracé een precedent waarmee bij 

volgende aanvragen rekening wordt gehouden. 

c. Bij het verzoek om een ontheffing van een onderhoudsstrook dient de schriftelijke 

instemming te worden overgelegd van eventuele direct betrokkenen, met name van de 

eigenaren of gebruikers van de grond aan de andere zijde van de watergang. Deze 

instemming betreft ondermeer de acceptatie van de ontvangst van de bij het onderhoud 

vrijkomende specie. Belanghebbenden kunnen voor zover daartoe aanleiding bestaat 

tevens reageren in het kader van de vergunningsprocedure, of een verzoek indienen om 

schadevergoeding op grond van art.8.1 van de keur van Schieland. 

d.   Waar het onderhoud in verband met een ontheffing voor een onderhoudsstrook varend 

moet worden uitgevoerd, kunnen in het kader van de vergunningverlening eisen 

worden gesteld ten aanzien van ondermeer de bereikbaarheid met rijdend en/of varend 

materieel. Ook kunnen bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de 

verrekening van eventuele meerkosten voor het waterschap. 

In de paragrafen 7.2 tot en met 7.4 zijn deze algemene uitgangspunten voor gebieden met 

verschillende functies nader uitgewerkt. 

 
7.2 LANDELIJK GEBIED 

 
In het landelijke gebied zijn de onderhoudskosten van de hoofdwatergangen relatief laag, 

doordat het onderhoud meestal met rijdend materieel kan worden uitgevoerd, waarbij de 

onderhoudsspecie ter plaatse op de kant kan worden gedeponeerd. 
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Om deze werkwijze te kunnen voortzetten, geldt daarom in het landelijke gebied het 

volgende, restrictieve ontheffingenbeleid ten aanzien van de onderhoudsstroken langs 

hoofdwatergangen: 

a. Aan één zijde van een hoofdwatergang kan een ontheffing worden verleend indien de 

breedte van de watergang op het schouwpeil niet meer bedraagt dan vier meter; over 

het algemeen is, mits het onderhoud eenzijdig met gangbaar rijdend materieel is uit te 

voeren, van meerkosten geen sprake. 

b.   Voor zover de in het geding zijnde belangen dit vergen, kan tevens worden overwogen 

aan één zijde een ontheffing te verlenen bij wateren met een breedte op het schouwpeil 

van meer dan vier meter, mits de uitvoering van het onderhoud met gangbaar varend of 

rijdend materieel op doelmatige wijze mogelijk blijft; eventuele meerkosten komen ten 

laste van de vergunninghouder. 

 
7.3 STEDELIJK GEBIED 

 
De waarde van de grond en de druk op het grondgebruik in het stedelijke gebied zijn hoog. 

Door de inrichting en functies van de oever en het talud en de breedte van het water is het 

in veel gevallen niet (zonder meer) mogelijk alle onderhoudshandelingen met rijdend 

materieel vanaf de kant uit te voeren. De ontvangstplicht van onderhoudsspecie (zie 

paragraaf 8.3) kan niet overal onverkort worden toegepast. Daarom gelden voor de 

onderhoudsstroken in het stedelijke gebied, in aanvulling op de algemene uitgangspunten 

van paragraaf 7.1, de volgende uitgangspunten: 

a. Langs alle hoofdwatergangen kan in beginsel aan één zijde een ontheffing worden 

verleend, mits de uitvoering van het onderhoud met gangbaar varend of rijdend mate- 

rieel op doelmatige wijze mogelijk blijft, en mits waar nodig wordt voldaan aan de 

eisen inzake de ontvangstplicht en de bevaarbaarheid met onderhoudsmaterieel; 

b.   Eventueel kan worden overwogen om aan weerszijden ontheffing te verlenen; in het 

algemeen kan dit alleen als de watergang is overgedimensioneerd, zodat de kans op 

stagnatie van de wateraan- of afvoer gering is; de bereikbaarheid met varend materieel 

moet te allen tijde zijn gewaarborgd. Uiteraard geldt in dit geval des te meer dat de 

ontvangstplicht afdoende moet zijn geregeld. 

 
7.4 GLASTUINBOUW 

 
De waarde van de grond in glastuinbouwgebieden is hoog, hoewel niet zo hoog als in het 

stedelijke gebied. De hoofdwatergangen zijn meestal minimaal gedimensioneerd, waardoor 

aan het onderhoud en de bereikbaarheid relatief hoge eisen moeten worden gesteld. 

Daarom wordt in het glastuinbouwgebied slechts een ontheffing verleend van de vrij te 

houden onderhoudsstrook aan één zijde van de watergang indien de breedte op het scho- 

uwpeil ten hoogste circa 4 meter bedraagt, zodat deze eenzijdig met gangbaar rijdend mate- 

rieel is te onderhouden. 

 
Met het verlenen van (eenzijdige) ontheffingen langs bredere watergangen, zoals in het 

landelijke gebied (zie paragraaf 7.2), wordt gezien de in het geding zijnde belangen zeer 

terughoudend omgegaan. 
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8. ONDERHOUDSSPECIE EN AFVALMATERIALEN 

 
8.1 ONDERHOUDSSPECIE 

 
8.1.1 ALGEMEEN 

 
Met de term onderhoudsspecie wordt al het bij de uitvoering van het onderhoud uit de 

watergangen vrijkomende materiaal bedoeld, dus zowel bagger als plantaardig materiaal en 

drijfvuil. In artikel 3.5 van de keur van Schieland is bepaald dat de eigenaren - en daarmee 

ook de gebruikers - van gronden die grenzen aan wateren verplicht zijn de bij het 

onderhoud vrijkomende specie te ontvangen op hun percelen, dat wil zeggen: te accepteren 

dat deze daarop wordt gedeponeerd. De ontvangstplicht heeft geen betrekking op grof 

materiaal zoals winkelwagentjes, koelkasten, puin en dergelijke, en op kadavers en dode 

vis. Het beleid van Schieland voor deze laatstgenoemde afvalmaterialen is beschreven in 

paragraaf 8.2. 

 
Voor de taakuitoefening van Schieland zijn de bepalingen in de keur inzake de 

ontvangstplicht onmisbaar, in het bijzonder voor het onderhoud van boezemwateren en 

hoofdwatergangen. Het gestelde in dit hoofdstuk heeft dan ook primair betrekking op deze 

wateren. 

 
De onderhoudskosten van de wateren kunnen zo laag mogelijk worden gehouden door, 

waar dit redelijkerwijs mogelijk is, de ontvangstplicht onverkort toe te passen. Hierbij 

geldt echter wel dat voldoende rekening moet worden gehouden met de functie van het 

gebied, en met de daarbij behorende situaties en belangen. 

 
Bij de verwerking van baggerspecie moet rekening worden gehouden met de hiervoor 

geldende milieu-voorschriften. Voor zover de bagger op grond hiervan niet ter plaatse mag 

worden gedeponeerd dient deze in beginsel door en op kosten van de onderhoudsplichtige te 

worden afgevoerd en verwerkt. Indien fysieke belemmeringen aanwezig zijn, in het 

bijzonder woningen en andere gebouwde obstakels, dan is eveneens de onderhouds- 

plichtige verantwoordelijk voor afvoer en verwerking als zodanig. Is dat - bij 

hoofdwatergangen - Schieland, dan zal het waterschap de specie afvoeren naar een door de 

ontvangstplichtige beschikbaar te stellen locatie (zie ook paragrafen 8.1.2 tot en met 8.1.4). 

Het voorgaande neemt echter niet weg dat de bijbehorende meerkosten die ontstaan door 

fysieke belemmeringen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, kunnen worden toegere- 

kend aan de ontvangstplichtige. Waar dat niet mogelijk is worden de kosten door middel 

van de waterbeheersingsomslag toegerekend aan de verschillende belastingplichtige 

categorieën, en komen de meerkosten derhalve tot uitdrukking in de omslagtarieven. In de 

volgende paragrafen is de toepassing van de ontvangstplicht van onderhoudsspecie voor 

gebieden met verschillende functies nader uitgewerkt. 

 
8.1.2 LANDELIJK GEBIED 

 
In aanvulling op paragraaf 8.1.1 geldt voor de toepassing van ontvangstplicht in het 

landelijke gebied in het algemeen, dat de specie die vrijkomt bij het door Schieland uitge- 

voerde onderhoud ter plaatse op de kant wordt gedeponeerd en desgewenst wordt gespreid 

over een breedte van ten hoogste circa twintig meter. 
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Waar deze werkwijze niet mogelijk is wordt de specie desgewenst opgeladen in door de 

ontvangtplichtige beschikbaar te stellen transportmiddelen. Wanneer de specie door 

Schieland moet worden afgevoerd dienen de meerkosten door de ontvangstplichtige te 

worden vergoed. Indien de specie echter in verband met woningen en andere gebouwde 

obstakels met de daarbij behorende tuinen en erven niet ter plaatse op de kant kan worden 

gedeponeerd gelden uitgangspunten overeenkomstig het stedelijke gebied, zoals 

beschreven in paragraaf 8.1.3. 

 
8.1.3 STEDELIJK GEBIED 

 
Ook in het stedelijke gebied handhaaft Schieland de regelgeving inzake de ontvangstplicht. 

Het zonder meer deponeren van specie op de kant kan in stedelijk gebied echter in veel 

situaties leiden tot overlast voor omwonenden. Ook bestaat de kans dat plantenmateriaal en 

dergelijke door derden in het water worden teruggegooid. Schieland is daarom bereid om 

in stedelijk gebied de specie, waar deze redelijkerwijs niet ter plaatse op de kant kan 

worden gedeponeerd, over een beperkte afstand af te voeren naar een door de ontvangst- 

plichtige, danwel in plaats daarvan door de gemeente, beschikbaar te stellen depot of 

verwerkingsinrichting. Eventuele meerkosten ten gevolge van grotere transportafstanden 

dan die, welke gemiddeld in stedelijk gebied als normaal kunnen worden aangemerkt , 

komen ten laste van de ontvangstplichtige. 

 
8.1.4 GLASTUINBOUW 

 
In glastuinbouwgebieden wordt de specie die vrijkomt bij het door Schieland uitgevoerde 

onderhoud waar mogelijk ter plaatse op de kant gedeponeerd en desgewenst gespreid over 

een breedte van ten hoogste circa twintig meter. Deponeren op de kant betekent in 

glastuinbouwgebied echter meestal: deponeren op de onderhoudsstrook (zie hoofdstuk 7). 

Gezien de zeer beperkte ruimte is dit, zeker bij wat grotere hoeveelheden bagger, veelal 

bezwaarlijk. Daarom wordt de specie desgewenst door Schieland getransporteerd naar een 

door de ontvangstplichtige beschikbaar te stellen lokatie, binnen een beperkte transport- 

afstand. Bij grotere afstanden wordt de specie door Schieland desgewenst opgeladen in 

door de ontvangstplichtige beschikbaar te stellen transportmiddelen, of komen de 

meerkosten van het verdere transport ten laste van de ontvangstplichtige. 

 
8.2 GROF MATERIAAL, KADAVERS EN DODE VIS 

 
Onder grof materiaal wordt in dit verband verstaan: materiaal dat niet behoort tot datgene 

wat normaal in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. Voorbeelden hiervan zijn 

winkelwagentjes, fietsen, bouwafval en grotere hoeveelheden zwerfvuil van markten en 

evenementen. Voor zover geen waterstaatkundige belangen in het geding zijn behoort het 

opruimen van dergelijke materialen niet tot de taak van Schieland. Evenmin valt dit onder 

de onderhoudsplicht van de wateren zoals vastgelegd in de keur van Schieland. 
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Over de verantwoordelijkheid voor het opruimen van grof 

(afval-)materiaal alsmede kadavers en dode vis uit oppervlaktewateren bestaat in de 

praktijk veel onduidelijkheid, zowel bij het publiek (klachten worden bij allerlei instanties 

gemeld) als bij de betrokken mogelijk verantwoordelijke personen en instellingen. 

In veel gevallen gaat het daarbij in eerste instantie om de taakverdeling tussen de gemeente 

en het waterschap, over het opruimen als zodanig. Vervolgens kan dan nog de vraag aan de 

orde komen of de kosten eventueel kunnen worden verhaald op de eigenaar of veroorzaker. 

 
Om dergelijke problemen zo veel mogelijk te voorkomen streeft het hoogheemraadschap 

van Schieland er daarom naar om met gemeenten en eventuele andere betrokken instanties 

werkafspraken te maken, op basis waarvan in voorkomende gevallen snel en doelmatig kan 

worden gehandeld. Als vertrekpunt voor Schieland geldt dat het ruimen van zwerfvuil, 

kadavers en dode vis slechts geschiedt als dat nodig is om waterstaatkundige redenen, zoals 

het opheffen van belemmeringen voor de wateraan- en afvoer, en verbetering van de 

waterkwaliteit. Om doelmatigheidsredenen, vanwege de verwevenheid met de taakuitoe- 

fening, is Schieland evenwel bereid om dode vissen en kadavers, inclusief botulismeslacht- 

offers, uit het water te verwijderen, mits de gemeente bereid is deze kostenloos op te halen 

danwel hiervoor binnen een redelijke afstand een afgiftepunt open te stellen. Incidenteel 

aangetroffen kadavers en dergelijk dienen echter te worden opgeruimd door de instantie die 

deze aantreft of waarbij meldingen hierover binnenkomen. Het verwijderen van dode 

huisdieren wordt zoveel mogelijk overgelaten aan dierenambulances. 

 
Voor grof afvalmateriaal en zwerfvuil geldt uiteraard in de eerste plaats dat de betrokken 

personen en instanties al het mogelijke moeten doen om te voorkomen dat deze materialen 

in het water terecht komen. Om doelmatigheidsredenen is Schieland bereid om ten aanzien 

van dergelijk materiaal vergelijkbare afspraken te maken als voor kadavers en dode vis. Dit 

houdt in dat Schieland eventueel bereid is grotere hoeveelheden uit het water te 

verwijderen mits de gemeente deze kostenloos ophaalt danwel binnen beperkte afstand in 

ontvangst neemt. Kleinere hoeveelheden dienen te worden opgeruimd door de instantie die 

deze aantreft of waarbij meldingen hierover binnenkomen. De inspanningen van Schieland 

ten aanzien van grof afval en zwerfvuil beperken zich in beginsel tot de wateren waarvan 

de onderhoudsplicht uit hoofde van de keur en de legger bij Schieland berust. De kosten 

voortvloeiende uit eventuele verdergaande afspraken dienen te worden afgekocht of 

verrekend. 

 
Zowel ten aanzien van kadavers en dode vis als ten aanzien van grof afval en zwerfvuil 

alsmede andere verontreinigingen en eventuele schade aan watergangen of andere 

waterhuishoudkundige voorzieningen geldt dat de kosten door Schieland waar mogelijk 

worden verhaald op de veroorzaker of de eigenaar. 
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9. OEVERS EN TALUDS 

 
9.1 AANLEG OEVERS EN TALUDS 

 
In de toelichting bij het reglement voor Schieland is door de provincie aangegeven dat 

Schieland verantwoordelijk is voor de instandhouding van het vereiste doorstroomprofiel 

van (met name) boezemwateren en hoofdwatergangen, terwijl voor de bescherming van het 

land tegen afkalving buiten het vereiste profiel primair de zakelijk gerechtigde van het land 

verantwoordelijk is. 

 
Waar oevervoorzieningen primair dienen voor bescherming van het land tegen afkalving of 

voor andere niet-primair waterstaatkundige doeleinden behoort de aanleg daarvan derhalve 

tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker van het land. Waar hoofdwater- 

gangen worden aangelegd, verbeterd of onderhouden door Schieland behoort het plaatsen 

van oevervoorzieningen daarlangs tot de taak van Schieland, voor zover dit althans primair 

geschiedt voor de realisering en instandhouding van het benodigde doorstroomprofiel. 

 
De inrichting van oevers en taluds kan een belangrijke positieve of negatieve invloed 

hebben op de waterkwaliteit, en op het functioneren van het oppervlaktewater in biologi- 

sche zin. Bij de aanleg of verbetering van watergangen en waterpartijen door Schieland 

worden de oevers daarom zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijk ingericht. Hierbij wordt 

uiteraard rekening gehouden met de beschikbare ruimte, de functie en bestemming van de 

omgeving, de aanlegkosten en de onderhoudsaspecten. Met name langs particuliere 

eigendommen is het tevens van belang dat een heldere begrenzing tussen particulier terrein 

en openbare watergang wordt gecreëerd en in stand gehouden. 

 
9.2 ONDERHOUD TALUDS EN OEVERVOORZIENINGEN 

 
In het reglement voor Schieland is bepaald dat het onderhoud van taluds langs (hoofd- 

)watergangen in beginsel berust bij de onderhoudsplichtige van die watergang. Dit betreft 

het functionele onderhoud ten behoeve van de waterstaatkundige functie van de watergang. 

 
Schieland hanteert derhalve als algemeen beleidsuitgangspunt dat, waar de taluds van 

wateren uitsluitend of primair een functie hebben voor de waterhuishouding, en daarop dus 

geen andere overheersende functie of bestemming rust, het onderhoud daarvan berust bij 

de onderhoudsplichtige van die watergang. Waar de taluds echter primair een andere dan 

een waterstaatkundige functie hebben en/of het onderhoud volledig geïntegreerd is met het 

onderhoud van het land worden ze onderhouden door degene die verantwoordelijk is voor, 

of belang heeft bij, de instandhouding van die functie. Mede bepalend kan zijn dat een 

bepaalde andere functie hogere eisen stelt ten aanzien van het onderhoud dan de 

waterstaatkundige functie. 
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Zoals ook in paragraaf 7.1 is aangegeven berust het onderhoud van het talud waar langs die 

zijde van de hoofdwatergang geen vrij te houden onderhoudsstrook beschikbaar is, bij de 

eigenaar of vergunninghouder. 

 
Voor het onderhoud van oevervoorzieningen gelden overeenkomstige uitgangspunten als 

die welke in paragraaf 9.1 zijn genoemd voor het aanleggen daarvan. Voor zover het 

onderhoud van het water berust bij Schieland wordt per geval bezien of het onderhoud van 

plasbermen en (natte) oeverzones daarbij kan worden meegenomen. 

Dit geldt om doelmatigheidsredenen ondermeer veelal voor smallere, onder water gelegen 

oeverzones, die in de lengterichting grenzen aan het doorgaande profiel van de watergang. 
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10. WATERAANVOER EN WATERONTTREKKING 

 
10.1 ALGEMEEN 

 
De aanvoer van water voor de peilhandhaving behoort tot de kwantiteitsbeheerstaak van 

Schieland. Ook de beschikbaarheid van voldoende water voor verbruiksdoeleinden, voor 

zover dit niet strijdig is met andere doelstellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot natuur- 

waarden, behoort hiertoe. Tot de kwantiteitsbeheerstaak behoort tevens de bestrijding van 

de natuurlijke verzilting, waar dit van belang is met het oog op de functie van het land. Het 

voorkomen en bestrijden van verzilting door andere oorzaken behoort in beginsel tot de 

kwaliteitsbeheerstaak. 

 
Voor een juist begrip van dit hoofdstuk dient het onderscheid tussen de begrippen aanvoe- 

ren en onttrekken te worden onderkend. Zie paragraaf 14.1 voor de omschrijving van deze 

begrippen. 

 
In paragraaf 10.2 zijn algemene uitgangspunten met betrekking tot het aanvoeren en 

onttrekken van oppervlaktewater vermeld. Paragraaf 10.3 gaat in op de bestrijding van de 

verzilting. In paragraaf 10.4 is de taakverdeling met betrekking tot de realisatie van 

aanvoervoorzieningen ten algemene nutte uitgewerkt. In paragraaf 10.5 wordt nader 

ingegaan op het aanvoeren en onttrekken van oppervlaktewater door individuele belang- 

hebbenden. In hoofdstuk 14 is aangegeven op welke wijze het aanvoeren en onttrekken van 

oppervlaktewater wettelijk wordt geregeld. 

 
10.2 AANVOEREN EN ONTTREKKEN 

 
Het aanvoeren van water heeft, als gevolg van de verontreiniging van het aangevoerde 

water, in veel gevallen een nadelige invloed op de waterkwaliteit. Als teveel water wordt 

ingelaten moeten bovendien kosten gemaakt worden om het overschot weer uit te malen. 

De aan te voeren hoeveelheid water wordt daarom door Schieland zo veel mogelijk be- 

perkt. 

 
De vraag of in een bepaalde situatie water mag worden aangevoerd of onttrokken en zo ja, 

hoeveel en op welke wijze, wordt beantwoord op basis van een afweging van de beschik- 

bare kwaliteit en hoeveelheid en ecologische, ruimtelijke, technische, financile en 

economische aspecten. Zowel bij de uitvoering van de eigen beheerstaak als bij het 

aanvoeren ("inlaten") of onttrekken van water door derden kan Schieland alternatieve, 

compenserende of mitigerende voorzieningen toepassen of voorschrijven. De be- 

schikbaarheid van redelijke alternatieven kan eventueel ook een reden zijn om een vergun- 

ningaanvraag voor het aanvoeren of onttrekken van water af te wijzen; in paragraaf 10.5 is 

dit verder uitgewerkt. 

 
Onttrekkingen van hoeveelheden oppervlaktewater die de normaal beschikbare hoeveelheid 

te boven gaan worden alleen toegestaan voor zover andere belangen zich daartegen niet 

verzetten, en tegen betaling van de kosten. 



Nota Waterkwaniteitsbeheer Schieland 

NWS-1997 Publicatieblad Schieland 1998 / No. 5.  

 

Het doorspoelen van oppervlaktewateren in verband met verontreinigingen wordt slechts 

gedaan of toegestaan indien het niet mogelijk is de bron van de verontreiniging weg te 

nemen of de reeds ontstane verontreiniging op andere wijze uit het water te verwijderen. 

 
10.3 VERZILTINGSBESTRIJDING 

 
Bij de bestrijding van de (natuurlijke) verzilting wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk 

benaderen van de richtwaarden voor de land- en tuinbouw zoals aangegeven in het 

provinciale Waterhuishoudingsplan, voor zover dit althans met het oog op het feitelijke 

gebruik in een bepaalde concrete situatie van belang is, en voor zover andere belangen, 

waaronder het ecologische belang, zich daartegen niet verzetten. De richtwaarden van de 

provincie zijn overgenomen in tabel 5. Aan verzoeken om het oppervlaktewatersysteem 

door te spoelen teneinde een lager gehalte te realiseren dan de aangegeven richtwaarden 

wordt slechts medewerking verleend voor zover andere belangen zich daartegen niet 

verzetten, en tegen betaling van de extra kosten door de verzoeker. 
 

 

Type agrarisch gebruik 
 

Maximum waarde jaarreeks 

chloridewaarnemingen (mg/l) 

Glastuinbouw 200 

Vollegrondstuinbouw 1) 300 

Akkerbouw 600 

Veeteelt 1000 

1) waaronder begrepen bollenteelt, siergewassen en boomkwekerijen. 

 
Tabel 5: Richtwaarden verziltingsbestrijding 

 
10.4 HOOFDAANVOERVOORZIENINGEN 

 
Schieland zorgt, met het oog op de aan het gebied toegekende functies, voor de realisatie, 

het onderhoud en de bediening van de aanvoervoorzieningen ten algemenen nutte, voor 

zover dit althans past binnen het in paragraaf 10.2 gegeven beleid. Deze aanvoervoorzie- 

ningen maken deel uit van het stelsel van boezemwateren en hoofdwatergangen, en komen 

als zodanig ook in onderhoud bij Schieland. 

 
Als vuistregel voor de capaciteit van aanvoervoorzieningen ten algemenen nutte gelden de 

in tabel 6 aangegeven richtlijnen voor de wateraanvoer. Deze zijn gebaseerd op de 

aanvulling van de potentiële verdamping. De capaciteit is derhalve voldoende voor de peil- 

handhaving en normale verbruiksdoeleinden, zoals de beregening van bouwland. Voor het 

(incidenteel) doorspoelen van het watergangenstelsel ten behoeve van de waterkwaliteit 

kunnen, ondermeer met het oog op de verblijftijd en doorstroomsnelheid van het water, 

eventueel nadere eisen worden gesteld. 
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Grondgebruik 
 

Richtlijn wateraanvoer (mm/etm) 

Open agrarisch gebied 3 

Stedelijk gebied 1 

Glastuinbouw 7 

 

Tabel 6: Richtlijnen wateraanvoercapaciteit 

 
In de sub-paragrafen 10.4.2 en 10.4.3 zijn de uitgangspunten voor de 

wateraanvoervoorzieningen ten behoeve van stedelijk gebied en glastuinbouwgebied nader 

uitgewerkt. 

 
10.4.2 STEDELIJK GEBIED 

 
In stedelijke gebieden is het niet nodig om aparte toevoerwatergangen aan te leggen. Het is 

voldoende als vanaf één of enkele punten water voor de peilhandhaving en eventueel het 

doorspoelen van de singels kan worden aangevoerd naar het hoofdwatergangenstelsel. Het 

is met het oog op het (incidentele) doorspoelen van het gebied het gunstigste als de 

aanvoerpunten zoveel mogelijk achterin het gebied worden gesitueerd, dat wil zeggen: aan 

de andere zijde als waarheen water wordt afgevoerd. 

 
De aanvoervoorzieningen worden door Schieland gerealiseerd voor zover deze niet door 

derden worden gerealiseerd als vervangende waterberging (zie paragraaf 5.2), als 

vervanging van bestaande watergangen (zie paragraaf 6.3), als aanvullende waterberging 

(zie paragraaf 5.3) of als door derden te verplaatsen kunstwerk (zie paragraaf 11.3). 

 
10.4.3 GLASTUINBOUWGEBIED 

 
In de praktijk wordt het gebruik van oppervlaktewater door de glastuinbouwsector veelal 

gezien als noodvoorziening, waarvan alleen in droge tijden eventueel gebruik wordt 

gemaakt. Het onttrokken oppervlaktewater wordt in dat geval meestal gemengd met regen- 

water of leidingwater. Voor bepaalde teelten wordt echter, voorzover de kwaliteit van het 

water dit toelaat, frequenter gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Om een zo goed moge- 

lijke kwaliteit te realiseren is het, gezien de situatie van de waterkwaliteit in Schieland, 

over het algemeen wenselijk dat een apart stelsel van aanvoerwatergangen wordt gereali- 

seerd, van waaruit de bedrijven het water kunnen onttrekken. Het stelsel wordt gevoed 

vanuit de boezemwateren. 

 
Voor de aanleg en het onderhoud van het aanvoerstelsel geldt de volgende taakverdeling: 

a. Schieland realiseert, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de "project-overstijgende" - 

voorzieningen die nodig zijn om wateraanvoer naar een bepaald glastuinbouwgebied of 

glastuinbouwproject mogelijk te maken; Schieland spant zich ervoor in om ook de 

aanvoermogelijkheden voor mogelijke verdere glastuinbouwontwikkelingen open te 

houden; de voorzieningen komen als hoofdwatergangen in onderhoud bij Schieland. 

b.   Binnen een projectmatige glastuinbouwontwikkeling en voor individuele bedrijven 

verleent Schieland waar mogelijk door middel van vergunningverlening medewerking 

aan de aanleg van aanvoerwatergangen naar de individuele bedrijven. De aanlegkosten 

komen ten laste van de belanghebbenden. Voor zover meerdere bedrijven afhankelijk 

zijn van een bepaalde watergang kan hieraan na realisatie de status van hoofdwater- 

gang worden toegekend. In de overige gevallen berust het onderhoud bij de eigenaar of 
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vergunninghouder. 

 
10.5 AANVOERVOORZIENINGEN INDIVIDUEEL BELANG 

 
Door middel van de bestaande aanvoervoorzieningen van individuele belanghebbenden 

worden in Schielands gebied aanzienlijke hoeveelheden water aangevoerd ("ingelaten"), 

hoofdzakelijk vanuit boezemwateren naar de polders. 

 
Het hebben en aanleggen van inlaatvoorzieningen door individuele belanghebbenden, 

alsmede het gebruik ervan, wordt slechts toegestaan indien en voor zover dit past binnen de 

uitgangspunten die zijn aangegeven in paragraaf 10.2, hetgeen ondermeer inhoudt dat per 

geval een afweging dient te worden gemaakt op grond van alle betrokken belangen. 

 
In veel gevallen wordt door individuele belanghebbende water ingelaten vanuit de boezem 

of andere wateren voor de handhaving van het waterpeil in hoogwatersloten. Om onnodige 

aanvoer van water te voorkomen geldt als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor 

dergelijke voorzieningen, dat het water waar mogelijk door middel van een opvoerwerk uit 

een aangrenzend lager peilgebied moet worden betrokken. Wanneer dit niet mogelijk is kan 

worden overwogen een vergunning te verlenen voor het inlaten vanuit een hoger peilgebied 

of vanuit de boezem. 
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AFDELING D - KUNSTWERKEN 
 

 
11. GEMALEN EN REGELENDE KUNSTWERKEN 

 
11.1 ALGEMEEN 

 
Met de term "regelende kunstwerken" zijn in dit hoofdstuk de kunstwerken aangeduid die 

een functie hebben voor de regeling van het oppervlaktewaterpeil, zoals stuwen en 

afsluiters, en pompen met een beperkte omvang en capaciteit. Met de term gemalen wordt 

hier hoofdzakelijk gedoeld op de poldergemalen en boezemgemalen van Schieland. De 

regelende kunstwerken kunnen worden onderscheiden in die, welke een functie hebben 

voor de handhaving van peilen die door het waterschap worden gehandhaafd, en die welke 

dienen voor de instandhouding van een afwijkend peil. Het gaat daarbij in dit hoofdstuk 

alleen om de afvoerende kunstwerken. Ten aanzien van de aanvoerende kunstwerken zijn 

richtlijnen opgenomen in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 12 komt het beleid ten aanzien van de 

niet-regelende kunstwerken, te weten duikers en bruggen, aan de orde. 

 
Gemalen en regelende kunstwerken kunnen een grote invloed hebben op het waterpeil in 

zowel het afvoerende als het ontvangende peilgebied. Daarom moet verzekerd zijn dat zij 

adequaat functioneren met het oog op de waterhuishouding. Algemene richtlijnen en uit- 

gangspunten hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 11.2. In paragraaf 11.3 zijn uit- 

gangspunten opgenomen ten aanzien van de taakverdeling voor aanleg en onderhoud. 

 
11.2 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN GEMALEN 

EN REGELENDE KUNSTWERKEN 

 
Als algemeen uitgangspunt geldt, dat de werking van gemalen en regelende kunstwerken 

tussen twee elkaar mogelijk beïnvloedende peilgebieden zodanig moet zijn dat het systeem- 

gedrag zoveel mogelijk voldoet danwel blijft voldoen aan de normen voor het systeemge- 

drag die zijn aangegeven in paragraaf 3.3. Daartoe dient ondermeer de afvoer van water via 

stuwen dusdanig te worden geregeld dat overlast in het ontvangende gebied wordt 

voorkomen. De bergende functie van de oppervlaktewateren moet daartoe zoveel mogelijk 

in stand worden gehouden. De in paragraaf 3.4 gegeven richtlijnen voor de 

bemalingscapaciteit gelden ook als richtlijn voor de afvoercapaciteit van regelende 

kunstwerken. 

 
Voor zover een vergunning wordt verleend voor een afwijkend peil (zie paragraaf 4.4), mag 

het systeemgedrag in het overige gebied daardoor niet zodanig nadelig worden beïnvloed 

dat niet meer of in verminderde mate aan de normen voor het systeemgedrag wordt voldaan. 

In een vergunning voor een onderbemaling wordt daarom ondermeer de bepaling 

opgenomen dat de bemalingsinstallatie op aanwijzing van Schieland moet worden stilgezet. 

Tevens kan, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, worden bepaald dat in de peilscheidingen 

van een onderbemalen gebied op één of meer plaatsen overstort-drempels moeten worden 

opgenomen, zodanig, dat het onderbemalen gebied incidenteel (bij hevige neerslag) volledig 

bijdraagt aan de waterberging van het peilgebied waarvan het deel uit- maakt. 
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11.3 AANLEG EN ONDERHOUD REGELENDE KUNSTWERKEN 

 
De gemalen en regelende kunstwerken die nodig zijn voor de instelling en handhaving van 

de door het waterschap vastgestelde peilen, worden aangelegd, bediend en onderhouden 

door en/of op kosten van Schieland. Dit betreft, voor zover passend binnen het overige 

beleid, ook het aanpassen of aanbrengen van voorzieningen die nodig zijn in het kader van 

een peilwijziging vanwege een gewijzigde functie van het gebied. In hoofdstuk 4 is 

ondermeer aangegeven dat Schieland zeer terughoudend omgaat met het doorvoeren of 

toestaan van peilverlagingen. In het uitzonderingsgeval dat binnen dit beleid een 

peilverlaging wordt toegestaan, als alternatief voor het ophogen van een stedelijke gebied, 

dienen de daartoe benodigde voorzieningen in het kader van het bouwrijpmaken te worden 

uitgevoerd door en op kosten van de gemeente of projectontwikkelaar. In de door Schieland 

te verlenen vergunning wordt bepaald dat de bediening, het onderhoud en de 

eigendom na realisatie overgaan naar Schieland. De daarmee gemoeide (meer-)kosten voor 

Schieland worden afgekocht of periodiek verrekend. 

 
Voor het verplaatsen of vervangen van gemalen of regelende kunstwerken in samenhang 

met het verleggen van watergangen zijn de daarvoor in paragraaf 6.4 aangegeven 

uitgangspunten van toepassing. Het verplaatsen van gemalen en kunstwerken omdat deze 

als zodanig op een minder gewenste plaats staan geschiedt in beginsel op kosten van de 

belanghebbende. Als in dit kader bestaande voorzieningen worden verbeterd danwel 

worden vervangen door nieuwe zal Schieland desgevraagd overwegen of een bijdrage in de 

investeringskosten kan worden verleend. 
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12. BRUGGEN EN DUIKERS 

 
12.1 ALGEMEEN 

 
De watergangen en boezemwateren binnen het beheersgebied van Schieland worden op vele 

plaatsen gekruist door openbare (droge) infrastructuur als wegen en spoorwegen. Ook zijn 

in het oppervlaktewater op veel plaatsen voorzieningen aanwezig om bedrijven en 

particuliere eigendommen bereikbaar te maken. Ter plaatse van al deze kruisingen van land 

en water zijn bruggen of duikers nodig om de wateraan- en afvoer te waarborgen. 

 
Bruggen en duikers kunnen in waterhuishoudkundig opzicht worden beschouwd als obsta- 

kels. Om te voorkomen dat deze de waterhuishouding en de uitvoering van het onderhoud 

van de watergang op onaanvaardbare wijze beïnvloeden moet aan de constructie daarvan 

de nodige eisen worden gesteld. Hierbij moet anderzijds echter ook rekening worden 

gehouden met economische belangen, zoals de kosten van aanleg en onderhoud voor de 

belanghebbende. De te stellen eisen kunnen, afhankelijk van de situatie en de functie en 

status van de watergang, verschillen. De door Schieland gehanteerde technische 

uitgangspunten voor bruggen en duikers zijn uitgewerkt in de paragrafen 12.2 tot en met 

12.4. In paragraaf 12.5 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de taakverdeling tussen 

Schieland en derden. 

 
12.2 BRUGGEN EN DUIKERS IN HOOFDWATERGANGEN 

 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat bruggen en duikers de aan- en afvoer van water niet 

op een onaanvaardbare wijze mogen hinderen. Daartoe dient de doorstroomcapaciteit 

voldoende te zijn, zodat opstuwing van het waterpeil en erosie van waterbodem en oevers 

worden voorkomen. Ook moet het risico van stagnatie (verstopping) worden vermeden. 

Met het oog op de uitvoering van het onderhoud, nu en in de toekomst, wordt bevaarbaar- 

heid van de hoofdwatergangen zoveel mogelijk bevorderd en in stand gehouden. 

 
De bovenstaande algemene uitgangspunten zijn voor duikers en bruggen in 

hoofdwatergangen als volgt uitgewerkt: 

a. In wateren met een maatgevende afvoercapaciteit tot 1,0 m3 per seconde dient, 

behoudens de onder punt c. en verder genoemde uitzonderingen, een bevaarbare duiker 

te worden toegepast die voldoet aan de volgende eisen: 

1.   de stroomsnelheid bij maatgevende afvoer en winterpeil bedraagt maximaal 0,4 

meter per seconde; 

2.   de bodemdiepte van de duiker ten opzichte van het winterpeil is minimaal gelijk 

aan de diepte van de watergang volgens de legger, met een minimum van 0,80 

meter; 

3.   de doorvaarthoogte van de duiker is minimaal 1,00 meter ten opzichte van het 

zomerpeil; 

4.   de breedte bedraagt over de gehele diepte van de duiker minimaal 2,50 m; 

Opgemerkt wordt dat onder punt 2, 3 en 4 is uitgegaan van een rechthoekig profiel van 

de duiker. Voor andere profielen kunnen grotere afmetingen van toepassing zijn. 
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5.   waar bij een maatgevende afvoer tot 1,0 m3 per seconde een brug wordt aangelegd 

in plaats van een bevaarbare duiker gelden overeenkomstige eisen als aangegeven 

onder punt b. 

b.   In wateren met een maatgevende afvoercapaciteit van meer dan 1,0 m3 per seconde 

dient behoudens de onder punt c. en verder genoemde uitzonderingen een brug te 

worden toegepast die voldoet aan de volgende eisen, of eventueel een duiker met een 

even groot doorstroomprofiel: 

1.   de stroomsnelheid onder de brug bij maatgevende afvoer en winterpeil bedraagt 

maximaal 0,2 meter per seconde; waar het profiel van de watergang dit toelaat mag 

het doorstroomprofiel van de brug worden berekend als een rechthoek; 

2.   de bodemdiepte onder de brug is gelijk aan de diepte van de watergang volgens de 

legger; 

3.   de doorvaarthoogte van de brug is minimaal 1,00 meter ten opzichte van het 

zomerpeil; 

4.   bij overspanningen van meer dan 10 meter kan eventueel een beperkt aantal 

steunpunten in het water worden toegestaan. 

c. In afwijking van a. en b. kan eventueel worden overwogen om in watergangen langs 

openbare wegen, met een breedte op het ter plaatse geldende schouwpeil tot circa 4 

meter, niet-bevaarbare duikers te accepteren, mits het onderhoud van de watergang met 

rijdend materieel vanaf de weg(-berm) kan worden uitgevoerd. In dat geval worden aan 

de duikers minimaal de volgende eisen gesteld: 

1.   de stroomsnelheid in de duiker bedraagt bij maatgevende afvoer en winterpeil 

maximaal 0,4 meter per seconde; 

2.   de inwendige diameter van de duikers is minimaal 1.00 m; in toevoerwatergangen 

kan eventueel worden volstaan met een diameter van minimaal 0,80 meter; 

3.   de inwendige bovenzijde van de duiker ligt minimaal 0,20 meter boven het 

zomerpeil; 

4.   de waterdiepte in de duiker is minimaal gelijk aan de diepte van de watergang 

volgens de legger. 

d.   Waar in wateren reeds duikers, bruggen of ander obstakels aanwezig zijn met zodanige 

afmetingen dat het niet zinvol schijnt om bijvoorbeeld eisen te stellen als aangegeven 

onder a. of b. kan eventueel worden overwogen om daarvan af te wijken; de mogelijke 

toekomstige situatie speelt hierbij echter, zoals overigens in alle gevallen, een 

belangrijke rol. 

e. Aan bruggen en duikers kunnen nadere eisen worden gesteld om te voorkomen dat 

deze een niet-acceptabel obstakel vormen in natuurlijke oevers of (andere) ecologische 

verbindingen; dit geldt met name voor duikers en bruggen onder drukke verkeerswegen 

en spoorwegen, en voor lange duikers. 

f. De bovenstaande uitgangspunten kunnen voor duikers met een beperkte lengte in 

beginsel zonder meer worden toegepast; in bijzondere gevallen, zoals bij lange verbin- 

dingsduikers of in situaties waar meerdere duikers op korte afstanden van elkaar 

(komen te) liggen, wordt per geval vastgesteld of nadere eisen moeten worden gesteld. 

Bij lange of samengestelde duikers kan daarbij ondermeer de eis worden gesteld dat 

inspectieputten worden aangebracht. Ook met het oog op de waterkwaliteit en vanwege 

ecologische aspecten kunnen ten aanzien van bruggen en duikers aanvullende eisen 

worden gesteld. 
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g.   Door Schieland of andere daartoe bevoegde instanties kunnen aan bruggen en duikers 

nadere eisen worden gesteld in het kader van ondermeer scheepvaartbelangen. 

h.   Voor zover bij de aanleg van bruggen of duikers waterberging verloren gaat geldt 

daarvoor het beleid zoals aangegeven in paragraaf 5.2. 

 
12.3 BRUGGEN IN BOEZEMWATEREN 

 
Gezien het grote belang van de boezemwateren voor de waterhuishouding in het 

beheersgebied worden daarin, anders dan voor hoofdwatergangen, geen duikers 

geaccepteerd. In beginsel wordt uitsluitend de aanleg van bruggen toegestaan die, afgezien 

van eventuele steunpunten in het water, het aanwezige natte profiel van het boezemwater 

volledig vrijlaten. Verder is voor bruggen in boezemwateren het beleid voor 

hoofdwatergangen zoals beschreven in paragraaf 12.2 onder de punten b., d., e. en g. van 

overeenkomstige toepassing. 

 
12.4 BRUGGEN EN DUIKERS IN OVERIGE WATEREN 

 
Met "overige wateren" worden in dit geval bedoeld: wateren waaraan ingevolge de legger 

de status van spoorsloot, dijksloot of overige watergangen. Gezien de beperkte functie van 

deze wateren behoeven hierin geen bevaarbare kunstwerken te worden aangelegd, tenzij 

het niet mogelijk is het onderhoud anders dan met varend materieel uit te voeren. 

 
In beginsel gelden voor bruggen en duikers in "overige wateren" de volgende 

uitgangspunten: 

a. In dijksloten en spoorsloten dienen duikers te worden gelegd die minimaal voldoen aan 

de volgende eisen: 

1.   de stroomsnelheid bij maatgevende afvoer en winterpeil bedraagt maximaal 0,4 

meter per seconde; 

2.   de inwendige diameter van de duiker is minimaal 0.80 m; 

3.   de inwendige bovenzijde van de duiker ligt minimaal 0,20 meter boven het 

zomerpeil; 

4.   de waterdiepte in de duiker is minimaal gelijk aan de diepte van de watergang 

volgens de legger. 

b.   In overige watergangen gelden dezelfde eisen als onder a., doch de diameter bedraagt 

in dit geval minimaal 0,60 meter. 

c. Waar in overige wateren een brug wordt aangelegd in plaats van een duiker geldt 

daarvoor een stroomsnelheid bij maatgevende afvoer en winterpeil van maximaal 0,2 

meter per seconde. 

 
12.5 AANLEG EN ONDERHOUD VAN BRUGGEN EN DUIKERS 

 
Het ligt voor de hand dat bruggen en duikers worden aangelegd door en op kosten van de 

belanghebbende. In de meeste gevallen is dit de wegbeheerder of de eigenaar of gebruiker 

van de grond. Bij de aanleg of verbetering van waterhuishoudkundige voorzieningen kan 

het echter ook voorkomen dat het waterschap duikers of bruggen in (bestaande) wegen of 

spoorwegen moet (laten) aanpassen of vervangen. Over het algemeen betreft dit het het 

aanleggen, verplaatsen of vervangen van duikers en bruggen in hoofdwatergangen. 
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De in paragraaf 6.4 aangegeven uitgangspunten voor het aanleggen of verbeteren van 

hoofdwatergangen als zodanig zijn hierop van overeenkomstige toepassing. 

Het onderhoud van duikers en bruggen wordt als volgt geregeld: 

a. Het onderhoud van de constructie van bruggen en duikers onder openbare wegen en 

paden berust bij de wegbeheerder. 

b.   Het schoonhouden van het profiel van duikers en het onderhoud van de watergang 

onder bruggen in openbare wegen en paden berust bij de onderhoudsplichtige van de 

watergang. 

c. Van de overige duikers en bruggen (dat wil zeggen: niet onder openbare wegen en 

paden) berust het volledige onderhoud bij de belanghebbende vergunninghouder, 

eigenaar of gebruiker. 

d.   Voor zover het onderhoud van een watergang bij Schieland berust kan, met het oog op 

het waterhuishoudkundig belang en/of om doelmatigheidsredenen, in een vergunning 

worden bepaald dat het onderhoud van het profiel van een duiker, in afwijking van het 

gestelde onder punt c, bij Schieland komt te berusten. In dat geval wordt in de 

vergunning een afkoopsom vastgesteld voor de onderhoudskosten. De instandhouding 

van de constructie blijft berusten bij de vergunninghouder. 

e. Het gestelde met betrekking tot openbare wegen is eveneens van toepassing op 

spoorwegen. 
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AFDELING E - INSTRUMENTARIUM 
 

 
13. SCHOUWVOERING 

 
In de keur van Schieland en in de legger van de watergangen is bepaald wie het onderhoud 

van de wateren moet uitvoeren, en wat dit onderhoud inhoudt. Daarbij is een onderscheid 

gemaakt tussen gewoon onderhoud (het verwijderen van ondermeer begroeiing en 

zwerfvuil) en buitengewoon onderhoud (het op afmetingen brengen of houden, ondermeer 

door het uitvoeren van baggerwerk). 

 
De uitvoering van het onderhoud is essentieel voor de instandhouding van de functie van de 

wateren. De systematische controle die Schieland hierop uitvoert wordt aangeduid met het 

begrip schouw. Daarnaast heeft Schieland de bevoegdheid om tussentijdse controles uit te 

voeren. 

 
In artikel 7.1 van de keur van Schieland is bepaald dat de schouw op het gewoon en 

buitengewoon onderhoud wordt uitgevoerd volgens een door het bestuur vast te stellen 

schema. In deze paragraaf zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van het 

onderhoud en voor het vast te stellen schema. 

 
Voor het gewoon onderhoud gelden de volgende uitgangspunten: 

a. Jaarlijks wordt schouw gevoerd op alle watergangen in het gehele beheersgebied. 

b.   Overeenkomstig de bepalingen van de keur dient alle begroeiing voor de schouwdatum 

te zijn verwijderd; de onderhoudsplichtigen zijn verplicht om afval en andere materia- 

len die de waterhuishouding kunnen hinderen te allen tijde uit de wateren te verwij- 

deren. 

c. Voor (hoofd-)watergangen die bij Schieland in onderhoud zijn kan op grond van de 

keur per watergang worden bezien of het noodzakelijk is de begroeiing elk jaar vol- 

ledig te verwijderen. Schielands beleid inzake aangepast maaibeheer vormt hierbij een 

uitgangspunt. 

d.   Eventuele afwijkende afspraken over de uitvoering van het gewoon onderhoud met 

derden kunnen in een vergunning worden vastgelegd. 

 
Voor het buitengewoon onderhoud gelden de volgende uitgangpunten: 

a. Voor spoorsloten, dijksloten en overige watergangen vindt de schouw plaats in vakken 

die worden vastgelegd op een schouwvakkenkaart; de vakken worden geschouwd met 

een frequentie van één maal per tien jaar; eventueel worden tussentijdse controles 

uitgevoerd. 

b.   De eisen die worden gesteld aan het buitengewoon onderhoud van spoorsloten, 

dijksloten en overige watergangen zijn vastgesteld in keur en legger; overeenkomstig 

de bepalingen van de keur dienen de wateren voortdurend op de aangeven afmetingen 

te worden onderhouden. 

c. De schouw op zowel van bij Schieland als bij derden in onderhoud zijnde 

hoofdwatergangen vindt plaats op basis van een daartoe op te stellen schouwplan voor 

de hoofdwatergangen. 
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d.   De uitgangspunten bij de schouw op het buitengewoon onderhoud van hoofdwater- 

gangen zijn, tenzij de situatie een strengere norm of sneller ingrijpen vereist, de 

volgende: 

1.   bij een verondieping van 30 tot 40% t.o.v. de in de legger aangegeven diepte moet 

de hoofdwatergang binnen twee jaar worden gebaggerd; 

2.   bij verondieping van meer dan 40% moet binnen een door Schieland aan te geven 

kortere termijn van bijvoorbeeld drie maanden worden gebaggerd. 

e. Het buitengewoon onderhoud van hoofdwatergangen wordt om doelmatigheidsredenen 

zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met de schouwvakken als bedoeld onder a. 

(spoorsloten, dijksloten en overige watergangen). 

f. Waar mogelijk wordt bij de uitvoering van het buitengewoon onderhoud een zekere 

overdiepte gebaggerd. 
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14. INSTRUMENTARIUM AAN- EN AFVOEREN, LOZEN, ONTTREKKEN 

 
14.1 ALGEMEEN 

 
De Wet op de Waterhuishouding (WWH) voorziet in een beheersinstrumentarium voor de 

kwantitatieve regulering van het aan- en afvoeren, lozen en onttrekken van water. 

 
Het instrumentarium van de WWH betreft in beginsel uitsluitend de kwantitatieve aspecten 

daarvan; wel worden waterkwaliteitsaspecten waar nodig bij de toepassing daarvan 

betrokken. In kwalitatieve zin wordt ondermeer het lozen van (verontreinigd) water 

geregeld op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). 

 
Voor een juist begrip is het in de wet gemaakte onderscheid tussen de volgende begrippen 

van belang: 

Aan- en afvoeren: Het brengen van waterhoeveelheden van het ene oppervlaktewater 

op het andere oppervlaktewater, al dan niet door middel van een 

werk. 

Lozen: Het door middel van een werk brengen van gebruikt of overtollig water in 

het oppervlaktewater. 

Onttrekken: Het door middel van een werk halen van water uit het oppervlaktewater. 

 
Het instrumentarium van de WWH bestaat uit een meldplicht en een vergunningplicht, 

beide eventueel gecombineerd met de verplichting om hoeveelheden te meten en te regis- 

treren. Voor het aan- en afvoeren tussen waterbeheerders kan een wateraccoord worden 

vastgesteld. 

 
De toepassing van het instrumentarium is ten aanzien van de bij het Rijk in beheer zijnde 

wateren uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Waterhuishouding. Voor de overige wateren 

is dit door de provincie uitgewerkt in de Verordening waterbeheer Zuid-Holland (VWZH). 

Ook in de keur van Schieland is een aantal bepalingen opgenomen die op het aan- en 

afvoeren, lozen en onttrekken, alsmede op de daarvoor benodigde voorzieningen betrek- 

king heeft. 

 
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe Schieland in de praktijk omgaat met de toepassing van 

de verschillende regelingen en bepalingen. Inhoudelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien 

van ondermeer het aanvoeren en onttrekken van water zijn opgenomen in hoofdstuk 10. 

Voor het toestaan van voorzieningen langs watergangen kan ook het ontheffingenbeleid 

voor de onderhoudsstroken (hoofdstuk 7) van belang zijn. 

 
Een algemeen uitgangspunt van Schieland is dat de verschillende beheersinstrumenten om 

doelmatigheidsredenen zoveel mogelijk worden gecombineerd. Veelal houdt dit in dat, 

voor zover het aan- of afvoeren, lozen of onttrekken wordt toegestaan, een keurvergunning 

moet worden aangevraagd. De vergunning(-aanvraag) wordt dan waar nodig tevens 

aangemerkt als melding of vergunning op grond van de VWZH. In de vergunning worden, 

waar dit zinvol wordt geacht, ondermeer bepalingen opgenomen ten aanzien van het meten 

en registreren van hoeveelheden. 
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De verbodsbepalingen inzake het aan- en afvoeren, lozen en onttrekking van water in de 

VWZH zijn niet van toepassing voor tijdelijke noodvoorzieningen. Ingevolge art.37 WWH 

heeft de waterbeheerder de bevoegdheid om onder omstandigheden voorschriften te geven, 

waaronder het uitvaardigen van (tijdelijke) algemene verboden, zowel om kwantitatieve als 

om kwalitatieve redenen. 

 
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op lozingen (par.14.2), 

onttrekkingen (par.14.3), het aan en afvoeren van water door anderen dan de 

waterkwantiteitsbeheerder (par.14.4), en de regeling van het aan- en afvoeren tussen 

kwantiteitsbeheerders onderling door middel van ondermeer wateraccoorden (par.14.5). 

14.2 LOZINGEN 

 
Lozingen op het oppervlaktewater zijn voor het waterkwantiteitsbeheer slechts relevant 

voor zover deze apart of gezamenlijk qua frequentie, hoeveelheid en/of lokatie substantieel 

afwijken van de normale (natuurlijke) lozing van neerslag, waardoor deze een ongewenste 

invloed kunnen hebben op het kwantitatief waterbeheer. 

 
Het lozen van dergelijke hoeveelheden water geschiedt meestal door middel van technische 

voorzieningen, die daartoe door de belanghebbende worden aangelegd. Het hebben of 

aanbrengen van voorzieningen in of langs wateren is, ongeacht de capaciteit, vergunning- 

plichtig op grond van de verbodsbepalingen in de keur van Schieland (art.3.8). Tevens zijn 

alle lozingen met een capaciteit van meer dan 100 m3 per uur, alsmede lozingen vanaf 

verharde oppervlakten met een oppervlakte van meer dan 1 hectare, vergunningplichtig op 

grond van de keur (art.5.5). In de vergunning kunnen ondermeer bepalingen worden 

opgenomen ten aanzien van de lokatie, de capaciteit en eventueel het tijdstip van de lozing. 

 
De te verlenen vergunning wordt bij een capaciteit van meer dan 500 m3 per uur tevens 

aangemerkt als vergunning in de zin van art.18 VWZH. 

 
14.3 ONTTREKKINGEN 

 
Het onttrekken van water aan het oppervlaktewater geschiedt veelal door middel van een 

pomp, put of ander voorziening, die door de belanghebbende wordt geïnstalleerd. Het 

hebben of aanbrengen van dergelijke voorzieningen in of langs wateren is, ongeacht de 

capaciteit, vergunningplichtig op grond van de verbodsbepalingen in art.3.8 van de keur 

van Schieland. Het onttrekken van water met een capaciteit van meer dan 20 m3 per uur is 

meldplichtig op grond van art.15 VWZH; onttrekkingen met een capaciteit van meer dan 

100 m3 per uur zijn vergunningplichtig ingevolge art.18 VWZH. De door Schieland te 

verlenen keurvergunning wordt waar mogelijk tevens aangemerkt als vergunning in de zin 

van de genoemde artikelen van de VWZH. 

 
Het onttrekken van water uit het oppervlaktewater betreft in de meeste gevallen normale 

gebruiksdoeleinden, zoals beregening of veedrenking. 
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Dergelijke beperkte onttrekkingen vallen meestal buiten een meldplicht of vergunningplicht 

op grond van de hiervoor genoemde bepalingen van de VWZH. In tijden van schaarste of 

andere buitengewone omstandigheden kan Schieland met betrekking tot dergelijke 

onttrekkingen voorschiften geven, bijvoorbeeld in de zin van een tijdelijk 

beregeningsverbod op grond van de Wet op de Waterhuishouding (art.37 WWH). Voorts is 

in de keur van Schieland de bepaling opgenomen dat het bestuur kan bepalen dat het 

onttrekken van water aan bepaalde watergangen wordt verboden (art.5.7) 

 
Opgemerkt wordt dat het "inlaten" van water uit boezemwateren of andere wateren naar 

oppervlaktewateren met een ander peil wordt aangemerkt als het aanvoeren van water, en 

als zodanig valt onder het gestelde in paragraaf 14.4. 

 
14.4 AAN- EN AFVOEREN DOOR NIET-KWANTITEITSBEHEERDERS 

 
Het wettelijk instrumentarium voor aan- en afvoeren van oppervlaktewater door anderen 

dan waterkwantiteitsbeheerders kan ondermeer betrekking hebben op particuliere polders 

of spaarbekkens. In Schielands beheersgebied is dit vooralsnog niet aan de orde. Het 

bedoelde instrumentarium is hier in de praktijk uitsluitend van toepassing op het aanvoeren 

of afvoeren van water door derden tussen oppervlaktewateren met verschillende peilen, 

meestal voor de handhaving van een afwijkend peil. Opgemerkt wordt dat inhoudelijke uit- 

gangspunten voor het instellen en handhaven van afwijkende peilen en het aanvoeren 

("inlaten") van water zijn opgenomen in respectievelijk paragraaf 4.4 en hoofdstuk 10 van 

deze nota. 

 
Met het oog op de betrokken waterstaatkundige belangen is het noodzakelijk dat de 

waterkwantiteitsbeheerder het aan- en afvoeren van water, zowel tussen peilgebieden 

onderling als tussen peilgebieden en boezemwateren, in alle gevallen reguleert. Het aan- of 

afvoeren van of naar wateren buiten Schieland, danwel tussen wateren met verschillende 

peilen binnen Schieland, is daarom vergunningplichtig op grond van verbodsbepalingen in 

art.5.4 van de keur van Schieland. Het aan- of afvoeren van oppervlaktewater wordt 

derhalve in alle gevallen, ongeacht de capaciteit, geregeld door middel van een keurvergun- 

ning. De te verlenen keurvergunning wordt in voorkomende gevallen tevens aangemerkt als 

vergunning voor het aan- of afvoeren van oppervlaktewater ingevolge art.18 VWZH, en 

eventueel tevens als vergunning voor het instellen of handhaven van afwijkend peil 

ingevolge art.19 VWZH. Een meldplicht als bedoeld in art.15 VWZH is in dat geval, 

gezien de verleende vergunning, niet van toepassing. 

 
Het strikt tijdelijk instellen van een afwijkend peil ten behoeve van bepaalde 

werkzaamheden (de uitvoering van onderhoud, het leggen van kabels en leidingen, etc.) en 

noodvoorzieningen is ingevolge art.22 VWZH en de daarbij behorende toelichting niet 

vergunningplichtig. Overigens zij opgemerkt dat voor het uitvoeren van werkzaamheden en 

(tijdelijke) voorzieningen vrijwel altijd een keurvergunning moet worden aangevraagd. 
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14.5 AAN- EN AFVOEREN TUSSEN KWANTITEITSBEHEERDERS/ 

WATERACCOORDEN 

 
In de Wet op de Waterhuishouding (WWH) is bepaald dat in daartoe aan te wijzen geval- 

len voor het aan- en afvoeren van water tussen waterbeheerders, door de betrokken 

waterbeheerders een wateraccoord moet worden vastgesteld (art.17 WWH). Ook de kwali- 

teitsbeheerder neemt deel aan het wateraccoord. Tussen waterbeheerders onderling kan 

ingevolge wettelijke bepalingen geen vergunningplicht gelden voor het aan- en afvoeren 

van water (art.24 WWH). Waar geen wateraccoord wordt vastgesteld geldt tussen waterbe- 

heerders een meldplicht voor aanvoercapaciteiten boven de 20 m3 per uur en afvoercapaci- 

teiten boven de 100 m3 per uur, met de mogelijkheid om daaraan eventueel een meetplicht 

en betalingsverplichtingen te koppelen (art.15 VWZH). 

 
Ingevolge de Uitvoeringsregeling waterhuishouding neemt Schieland deel aan het 

wateraccoord voor de aanvoer van water uit de Lek, de Hollandse IJssel en het Amsterdam- 

Rijnkanaal ten behoeve van de watervoorziening in delen van Midden-Holland 

("Wateraccoord Hollandse IJssel en Lek"). Verder gelden voor Schieland vooralsnog geen 

wettelijke verplichtingen voor deelname aan wateraccoorden. 

 
Afgezien van wettelijke verplichtingen en van het hieronder gestelde in verband met het 

betalen van vergoedingen, wordt door Schieland alleen gestreefd naar de totstandkoming 

van wateraccoorden waar een dergelijke regeling voor het waterbeheer een praktische 

meerwaarde heeft. Dit geldt ook voor het verlenen van medewerking aan de 

totstandkoming van een wateraccoord in het geval dat andere waterbeheerders de wens 

daartoe kenbaar maken. 

 
In bestaande aan- en afvoersituaties tussen Schieland en andere waterkwantiteitsbeheerders 

worden de bestaande vergunningen of overeenkomsten, voor zover dit redelijkerwijs 

mogelijk is, aangemerkt als melding (art.15 VWZH) of als wateraccoord. De overgangs- 

bepalingen van de WWH zijn hierop van toepassing (art.60 WWH). 

 
De kosten van het aan- of afvoeren van water komen ten laste van het belanghebbende 

waterschap. Eventueel wordt dit, voor zover bestaande vergunningen of overeenkomsten 

daarin niet voorzien, geregeld in een (beknopt) wateraccoord. 
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Aan- en afvoeren Het brengen van hoeveelheden water van het ene oppervlaktewater 

op het andere oppervlaktewater, al dan niet door middel van een 

werk. 

 
Afvoeren Zie aan- en afvoeren. 

 
Afwijkende peilen Waterpeilen die op grond van een vergunning op een ander niveau 

worden gehandhaafd dan in een peilbesluit is vastgesteld. 

 
Boezemland Land dat gelegen is binnen de boezemwaterkeringen, dat wil 

zeggen: aan die zijde van de waterkering waar ook het 

boezemwater is gelegen 

 
Bovenwaterschappelijke taakbelang 

Door het waterschap bij de taakuitoefening te behartigen belangen 

die het belang van het beheersgebied van het waterschap te boven 

gaan. 

 
Buitengewoon onderhoud 

Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op de instandhouding 

van de afmetingen en constructie van waterstaatswerken, een en 

ander zoals is bepaald in de keur van Schieland. 

 
Drooglegging Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het 

naastgelegen grondoppervlak. 

 
Faalkans De frequentie van overschrijding van een bepaalde parameter (in 

het geval van het in deze nota bedoelde watersysteemgedrag: de 

overschrijding van een bepaald oppervlaktewater- of grondwater- 

peil). 

 
Functie De bestemming van een gebied in waterstaatkundige zin, zoals bedoeld in 

ondermeer art.7, derde lid van de Wet op de Waterhuishouding 

respectievelijk art.6, onder c., van de Verordening waterbeheer 

Zuid-Holland (VWZH). 

 
Gewoon onderhoud Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op het verwijderen van 

voorwerpen en begroeiing van of uit waterstaatswerken, een en 

ander zoals is bepaald in de keur van Schieland. 

 
Hoofdwatergang Water dat een hoofdfunctie vervult voor de waterbeheersing; deze 

is of wordt als zodanig opgenomen in de legger. 

 
Keur Verordening van het waterschap waarin ondermeer ge- en 

verbodsbepalingen, met bijbehorende sanctiemogelijkheden, 

inzake waterstaatswerken zijn opgenomen. 
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Legger Openbaar register waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplich- 

tingen van (in het geval van deze nota) waterstaatswerken zijn 

vastgelegd. 

 
Lozen Het door middel van een werk brengen van gebruikt of overtollig water in 

het oppervlaktewater. 

Onderbemaling Een afwijkend peil dat lager is dan het peil, vastgelegd in het peilbesluit. 

Onttrekken        Het door middel van een werk halen van water uit het oppervlaktewater. 

Ontwateringsdiepte       De afstand tussen het grondoppervlak en de hoogste grondwater- 

stand, gemeten tussen de ontwateringsmiddelen (drainage, sloten of greppels). 

 
Overige watergang Alle wateren waaraan in de legger niet expliciet een andere status 

is toegekend. 

 
Peilaanpassing  Aanpassing van het oppervlaktewaterpeil in verband met de daling van het 

maaiveld, zonder dat de drooglegging daarbij toeneemt. 

 
Peilbesluit Besluit ingevolge art.16 van de Wet op de Waterhuishouding, waarin de te 

handhaven peilen van het oppervlaktewater worden aangegeven. 

 
Peilgebied Gebied waarbinnen ingevolge een peilbesluit eenzelfde peil wordt 

gehandhaafd. 

 
Peilverlaging Aanpassing van het waterpeil waarbij de drooglegging toeneemt. 

 
Schouw Systematische controle op de uitvoering van het gewoon en buitengewoon 

onderhoud. 

 
Systeemgedrag Het elkaar wederijds beïnvloedende gedrag van grondwater en opper- 

vlaktewater onder invloed van de omstandigheden. 

Verhang Het quotiënt van het verval tussen twee punten en hun horizontale afstand. 

Verval Verschil in waterhoogte tussen twee punten van het oppervlaktewater op 

een bepaald tijdstip. 
 

 
COLOFON 

Hoogheemraadschap van Schieland 

Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam 

tel. 010 –4537200 / fax 010 4130694 

 
Sector Waterstaat 

Afdeling Voorbereiding en Ondersteuning 

ing. J.C. Lemkes 

 
Vastgesteld door de verenigde vergadering 

van Schieland d.d. 26 november 1997. 
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 Veen- 

weide 

Akker- 

bouw 

Stedelijk Glas 

Karakteristieken     

Maatgevende drooglegging [m] 

Ontwateringsdiepte [m] 

0.6 

0.3 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

Open water     

[m t.o.v. 
Kritisch openwaterpeil maaiveld] 

Faalkans kritisch openwaterpeil [jaar] 

 
0.3 

1:10 

 
0.5 

1:15 

 
0.5 

1:25 

 
0.5 

1:25 

Grondwater     

[m t.o.v. 
Kritisch grondwaterpeil maaiveld] 

Faalkans kritisch grondwaterpeil [jaar] 

Faalkans grondwaterpeil aan mv [jaar] 

 
0.3 

15:1 

5:1 

 
0.5 

15:1 

1:1 

 
0.5 

1:1 

1:100 

 
0.5 

15:1 

1:10 
 

 

Tabel 3: Uitgangspunten normering systeemgedrag 
 
 
 
 
 

 
Gebiedstype Richtlijn 

percentage waterberging  [%] 

Bemalingscapaciteit [mm/d] 

5 

16 

1,5 

18 

5 

18 

4 

22 
 

 

Tabel 4: Richtlijnen waterberging en bemalingscapaciteit 
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Partiële herziening nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland 
- Invoering kostenveroorzakersprincipe inzake de realisatie van waterhuishoudkundige 

voorzieningen 

- Aanpassing technische uitgangspunten  en toepassing van normen en richtlijnen 
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1. INLEIDING 
 

In 1998 is de nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland gepubliceerd. In de nota is aangegeven wat de 

algemene uitgangspunten zijn voor taakopvatting en de taakverdeling ten aanzien van het 

waterkwantiteitsbeheer. Deze uitgangspunten zijn in de nota Waterkwantiteitsbeheer uitgewerkt in 

ondermeer technische normen en richtlijnen met betrekking tot waterhuishoudkundige voorzieningen, 

zoals watergangen, waterberging, kunstwerken, en richtlijnen voor de taakverdeling inzake de 

realisatie en het beheer van de desbetreffende voorzieningen. 

 
Sinds de vaststelling van de nota zijn de inzichten ten aanzien van een aantal in de nota genoemde 

uitgangspunten gewijzigd, mede naar aanleiding van enkele landelijk verschenen nota's. Dit betreft de 

nota ‘Water is overal’ van de Unie van Waterschappen, en het advies ‘Waterbeleid voor de 21e eeuw’ 

(WB21) van de commissie Tielrooij, alsmede het daarop gebaseerde regeringsstandpunt ‘Anders 
omgaan met water’. In verband hiermee is de nota Waterkwantiteitsbeheer 1998 door middel van deze 

eerste partiële herziening op onderdelen bijgesteld. 

 
De nota heeft ter inzage gelegen in mei 2002, vastgesteld door de verenigde vergadering (het 

algemeen bestuur) van Schieland op 26 juni 2002, en van kracht geworden per 1 juli 2002. 
 

Onderwerpen van deze 1e partiële herziening 
Het eerste onderwerp dat in deze nota centraal staat is het zogenaamde kostenveroorzakersprincipe 

met betrekking tot waterstaatkundige voorzieningen in nieuw in te richten gebieden. Voorheen droeg 

Schieland bij in de aanlegkosten van waterhuishoudkundige voorzieningen bij planontwikkelingen 

waarbij de functies van gebieden worden gewijzigd. De landelijke ontwikkelingen in het beleid op het 

gebied van waterbeheer geven echter een andere koers aan. Het uitgangspunt is thans, dat de kosten 

voor de aanpassingen en uitbreiding van de waterhuishoudkundige infrastructuur ten laste komen van 

het project. De bijdrageregeling van Schieland voor de uitbreiding van de oppervlaktewaterberging is 

daarmee per 1 juli 2002 vervallen. 

 
Het tweede onderwerp dat in deze nota aan de orde is, eveneens in de lijn van de genoemde 

beleidskaders, is een bijstelling van de technische uitgangspunten voor de waterbeheersing en, in 

samenhang daarmee, de wijze waarop de normen en richtlijnen uit de nota Waterkwantiteitsbeheer 

1998 zullen worden gehanteerd. 

 
Externe beleidskaders 
De externe beleidsontwikkelingen die hebben geleid tot de onderhavige beleidswijziging zijn 

samengevat in bijlage 1. Dit betreft een aantal - voor het onderwerp relevante - punten uit de nota 

‘Water is overal’ en het advies ‘Waterbeleid voor de 21e eeuw’. Het daarin beschreven gedachtengoed 

wordt door Schieland op hoofdlijnen onderschreven, en is daarmee mede richtinggevend voor de 

taakuitoefening, ook in situaties waarvoor (nog) geen nader beleid door Schieland is geformuleerd. 

 
Waterkwaliteit 

Deze 1e partiële herziening beperkt zich tot een aantal uitgangspunten voor het 

waterkwantiteitsbeheer, met name voor de inrichting van nieuw te ontwikkelen gebieden. Dat neemt 

niet weg dat de waterkwaliteit, zowel binnen het plangebied als daarbuiten, evenzeer een belangrijk 

punt vormt bij zowel de locatiekeuze als de inrichting van het gebied. In de eveneens in 2002 

vastgestelde partiële herziening van het Waterbeheersplan van Schieland is op de 

waterkwaliteitsaspecten nader ingegaan. Ondermeer is daarin opgenomen dat streefbeelden voor de 

waterkwaliteit in het beheersgebied zullen worden uitgewerkt. Op grond hiervan zullen nadere 

maatregelen en uitgangspunten voor Schieland en voor derden worden geformuleerd. 
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De 1e Partiële herziening in relatie tot de bestaande nota Waterkwantiteitsbeheer 1998 
Deze eerste partiële herziening betreft een bijstelling met betrekking tot de genoemde onderwerpen 

van de nota Waterkwantiteitsbeheer 1998. De nota Waterkwantiteitsbeheer blijft van kracht voor zover 

in deze 1e partiële herziening geen andere uitgangspunten, normen en richtlijnen zijn vastgesteld. 

 
Voor wie is deze notitie van belang? 
De uitgangspunten van deze nota zijn relevant voor alle overheids- en private partijen 

(projectontwikkelaars, vestiging of uitbreiding van bedrijven) die betrokken zijn bij het ontwikkelen 

en/of het realiseren van plannen waarbij de inrichting van gebieden min of meer ingrijpend wordt 

gewijzigd. Dit betreft zowel het ‘nieuw’ inrichten van gebieden als het reconstrueren van gebieden 

waarbij de functie niet wordt gewijzigd. In de praktijk zal het beschreven beleid in de eerste plaats 

gevolgen hebben voor de ontwikkelaars van stedelijk gebied en glastuinbouwgebied. De nota is echter 

eveneens van toepassing voor andere functies (open teelt, recreatie, transport, natuur, etc). 

 
Voor de inhoudelijke afstemming en procedurele gang van zaken rond het ontwikkelen en uitvoeren 

van ruimtelijke ordenings- en inrichtingsplannen vormen de brochures van Schieland rond de 

Watertoets (begin 2003) een overzichtelijk vertrekpunt. Daarin wordt tevens verwezen naar het 

relevante onderliggende beleid. 
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2  AANPASSING BELEID SCHIELAND 

 
Het beleid van Schieland zoals vastgelegd in de nota Waterkwantiteitsbeheer 1998 is bijgesteld in de 
lijn van de in de inleiding geschetste ontwikkelingen. Zoals aangegeven 1 betreft  dit een 
beleidswijzigingen op onderdelen ten opzichte van de bestaande nota Waterkwantiteitsbeheer 

Schieland 1998; die nota blijft van toepassing voor zover in deze 1e partiële herziening geen nieuw 
beleid is vastgelegd. 

 
De in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen hebben betrekking op het 

waterkwantiteitsbeheer. Paragraaf 2.1 beschrijft de algemene uitgangspunten die met betrekking tot de 

waterstaatkundige inrichting van nieuw in te richten gebieden worden gehanteerd. In paragraaf 2.2 

wordt ingegaan op toepassing van de kwantitatieve normen en richtlijnen die Schieland vooralsnog 

hanteert, in afwachting van de te ontwikkelen landelijke basisnormen. Paragraaf 2.3 geeft aan hoe de 

taken verdeeld worden met betrekking tot de planvorming, de realisatie van waterhuishoudkundige 

voorzieningen en de daarmee gemoeide investeringen. 

 
2.1 Uitgangspunten nieuw te ontwikkelen gebied 

 
Bij de locatiekeuze voor nieuw te ontwikkelen gebieden dient rekening te worden gehouden met de 

waterhuishoudkundige (en daarmee nauw samenhangende bodemkundige) kenmerken van het gebied. 

Om hier inzicht in te geven is het rapport ‘Water en ruimtelijke ordening in Schieland’ opgesteld. Het 

is belangrijk dat vanaf het vroegste stadium van de planvorming overleg met Schieland plaatsvindt, 

zodat toekomstige (water-)problemen of eventuele hoge inrichtings- en beheerskosten tijdig kunnen 

worden onderkend en meegewogen in de locatiekeuze. 

 
Bij het ontwerpen van een aanpassing aan het watersysteem stelt Schieland een aantal eisen en 

randvoorwaarden. Deze zijn noodzakelijk om een goede waterbeheersing te kunnen waarborgen, 

zowel binnen het nieuw te ontwikkelen gebied als in het omliggende gebied. 

 In de eerste plaats geldt het uitgangspunt dat binnen het plangebied moet worden voldaan aan de 

normen voor de desbetreffende functie (grondgebruik). Daarbij geldt als vertrekpunt dat de 

afvoerintensiteit uit het gebied in elk geval niet groter mag zijn dan de door Schieland gestelde 

richtlijn voor de betreffende functie (zie 2.2); er kunnen nadere beperkingen gelden. 

 Daarnaast geldt gelijktijdig het uitgangspunt dat door de inrichting van het plangebied de 

waterhuishouding buiten het plangebied niet nadelig mag worden beïnvloed; er mag geen 

‘afwenteling’ plaatsvinden. 
 
 

2.2 Normen en richtlijnen 

 
In de nota Waterkwantiteitsbeheer 1998 zijn normen opgenomen met betrekking tot het optreden van 

peilstijgingen van het oppervlaktewater onder extreme omstandigheden. Op basis van de normen zijn 

in de nota Waterkwantiteitsbeheer voor ‘veel voorkomende situaties binnen het beheergebied’ 

richtlijnen gegeven voor de afvoercapaciteit en voor het percentage oppervlaktewater dat minimaal 

nodig is om aan de normen te kunnen voldoen. Daarnaast is bepaald dat geen bestaande waterberging 

verloren mag gaan; bij demping dient dus, afgezien van aanvullende eisen, altijd minimaal een gelijke 

oppervlakte vervangende waterberging te worden gegraven. In de nota zijn voorts richtlijnen 

opgenomen voor de optimale drooglegging;  dit is het niveauverschil tussen het oppervlaktewaterpeil 

enerzijds en de terreinhoogte resp. het vloerpeil anderzijds. De ervaring van de afgelopen jaren heeft 

onderstreept hoe belangrijk het is om hiermee bij de inrichting rekening te houden. 
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In afwachting van de landelijke basisnormering van WB21 worden de bestaande normen van 

Schieland vooralsnog gehandhaafd. Gezien de aanbevelingen van WB21 wordt bij het toepassen van 

de normen echter rekening gehouden met toekomstscenario’s ten aanzien van klimaatverandering en 

de daarmee samenhangende verschijnselen en met verdergaande bodemdaling. Ook moet rekening 

worden gehouden met andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied. Het is daarom van groot 

belang om de ontwikkelingen in het gebied in samenhang met elkaar te toetsen op de gevolgen voor 

het watersysteem. 

Voor elke planontwikkeling moet worden vastgesteld of het praktisch haalbaar is om het water af te 

voeren met een capaciteit die overeen komt met de in 1998 vastgestelde richtlijn. Een vergroting van 

de afvoercapaciteit ten opzichte van de bestaande situatie mag in elk geval niet leiden tot een grotere 

kans op wateroverlast in andere delen van het gebied. Waar de richtlijn-afvoercapaciteit redelijkerwijs 

niet is te realiseren, moet daarmee  rekening worden gehouden bij het ontwerp van het plangebied. 

Meestal zal dit betekenen dat binnen het plangebied extra waterberging moet worden aangelegd. 

 
De in de nota Waterkwantiteitsbeheer 1998 vastgestelde richtlijnen met betrekking tot het percentage 

waterberging (bijvoorbeeld 5% voor stedelijk gebied) worden vooralsnog eveneens gehandhaafd. Per 

geval moet worden getoetst of de situatie overeenkomt met de uitgangspunten waarop de richtlijn is 

gebaseerd. Met name het percentage verhard oppervlak en de toelaatbare peilstijging zijn daarbij 

kritische factoren. Gelet op de uitgangspunten van paragraaf 2.1 moet het percentage waterberging in 

het plangebied ook afdoende zijn om nadelige effecten buiten het plangebied te voorkomen. Voorts 

wordt rekening gehouden met de op het moment van toetsing bestaande inzichten ten aanzien van het 

systeemgedrag, klimatologische toekomstscenario’sen andere ontwikkelingen. Dit resulteert erin dat 

het in de praktijk in de meeste gevallen noodzakelijk zal zijn een hoger percentage waterberging te 

realiseren dan wat als richtlijn voor het desbetreffende grondgebruik is opgenomen in de nota 

Waterkwantiteitsbeheer 1998. In afwachting van de landelijke normering zijn hiervoor nog geen 

nadere algemene richtlijnen door Schieland vastgesteld. 

 
In de nota Planbeoordeling van de provincie Zuid-Holland is als goedkeuringscriterium opgenomen 

dat in bestemmingsplannen voor nieuw stedelijk gebied, nieuwe glastuinbouw en nieuwe 

recreatieobjecten ‘rekening dient te worden gehouden met een eis voor het minimale oppervlak ten 

behoeve van waterberging  van 10%’. Daarbij is aangetekend dat ‘in overleg met de waterbeheerder 

van de genoemde norm van 10% kan worden afgeweken, indien blijkt dat met andere maatregelen een 

vergelijkbare c.q. voldoende waterberging kan worden gerealiseerd’. Afhankelijk van de situatie per 

gebied kan hiervan onderbouwd zowel naar boven als naar beneden worden afgeweken. Met het oog 

op de goedkeuringsprocedure van het bestemmingsplan is het belangrijk om dit tijdig af te stemmen 

met Schieland respectievelijk met de provincie. 

 
In bestaande inrichtingsplannen en reeds goedgekeurde bestemmingsplannen is veelal op grond van de 

toenmalige uitgangspunten rekening gehouden met een beperkt percentage open water. Met het oog op 

de toekomst verdient het aanbeveling om te bezien of het verantwoord is het eerder gekozen 

percentage te handhaven, of dat het wenselijk is om alsnog meer water in het plan op te nemen. Ook 

de provinciale nota Planbeoordeling bevat hiertoe strekkende aanbevelingen. In het kader van de te 

verlenen keurvergunningen zal Schieland overigens ook los van het bestemmingsplan bepalen welke 

voorzieningen vereist zijn met het oog op een goede waterbeheersing. 
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2.3 Taak- en kostenverdeling 
 

Gelet op de aanbevelingen en constateringen van de commissie WB21 (zie bijlage 1) is het van groot 

belang dat vanaf het vroegste stadium van de planvorming goed overleg wordt gevoerd tussen de 

ontwikkelaars van het plan en het hoogheemraadschap van Schieland. Dit geldt zowel voor de 

inrichting van ‘nieuwe’gebieden als voor de herinrichting van ‘bestaande’gebieden. Ook maakt het in 

pricipe niet uit of het gebied ontwikkeld wordt door een gemeente of een (particuliere) 

projectontwikkelaar, danwel of het een individuele bedrijfsvestiging betreft. Reeds bij de locatiekeuze 

moet rekening worden gehouden met de geschiktheid of ongeschiktheid van het gebied voor de 

desbetreffende functie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het rapport Water en ruimtelijke 

ordening in Schieland (zie ook paragraaf 2.1). 

 
Waar een bestemmingsplan moet worden vastgesteld of gewijzigd zal via de zgn. watertoets (zie 

bijlage 1), door het waterschap worden gecontroleerd of de inrichting en het ontwerp voldoen aan de 

te stellen waterstaatkundige eisen en randvoorwaarden. De provincie betrekt de uitkomsten van deze 

toets bij de goedkeuringsprocedure van het bestemmingsplan. Vanaf begin 2003 zijn bij Schieland 

brochures beschikbaar waarin een nadere invulling wordt gegeven aan de inhoud en procedurele 

aspecten van deze watertoets. 

 
Naast de watertoets dient voor het aanbrengen van verhard oppervlak, het dempen en graven van water 

en andere ingrepen die van invloed zijn op de waterhuishouding een keurvergunning te worden 

aangevraagd. Schieland ziet erop toe dat de inrichting van het plangebied voldoet aan de vastgestelde 

normen en uitgangspunten. In de vergunning wordt ondermeer bepaald welke voorzieningen 

(waterberging of andere) door de vergunninghouder moeten worden gerealiseerd om wateroverlast op 

korte of langere termijn te voorkomen. 

 
De kosten voor het aanleggen van de benodigde waterstaatkundige voorzieningen binnen het 

plangebied worden gedragen door het plangebied, c.q. door degene in wiens opdracht het gebied wordt 

ontwikkeld. Dit geldt ook voor aanpassingen aan het watersysteem buiten het plangebied, voor zover 

die een direct gevolg zijn van de planontwikkeling. De bijdrageregeling voor grondverwerving en 

aanlegkosten ten behoeve van  uitbreiding van de oppervlakte waterberging, zoals beschreven in de 

paragrafen 5.3.3 en 5.3.4 van de nota Waterkwantiteitsbeheer is in verband daarmee met ingang van 1 

juli 2002 komen te vervallen. 
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Bijlage 1 – EXTERNE  BELEIDSONTWIKKELINGEN 

A.  De nota Water is overal 

In de notitie “Water is overal” (2001) is door de Unie van Waterschappen een aantal praktische vragen 

ten aanzien van waterbeheer beantwoord. Dit is gedaan op basis van de eerder verschenen rapporten 

Water centraal (1996) en Samenwerking in de keten (1998). Onderwerpen die in ‘Water is overal’ 

behandeld zijn, zijn onder andere de relatie tussen waterbeheer, ruimtelijke ordening en stedelijk 

waterbeheer. Met de notitie beoogt de Unie een eenduidige uitleg en toepassing te geven van de 

genoemde eerder verschenen rapporten. De notitie heeft hierbij zowel een externe werking (richting 

provincies, gemeenten en anderen) alsook een interne werking (richting waterschappen). 

 
De beantwoording in de nota ‘Water is overal’ van de vraag wie de kosten draagt voor de aan te 

leggen waterinfrastructuur in nieuwe uitleggebieden vormt mede de aanleiding voor de voorliggende 

wijziging van de nota Waterkwantiteitsbeheer. Het standpunt van de nota Water is overal ten aanzien 

van deze vraag kan als volgt worden samengevat: 

 
 Aanleg en inrichting van nieuwe gebieden (woonwijken of bedrijventerreinen) vindt meestal plaats 

op initiatief van gemeente in samenwerking met een private investeerder. De motieven van 

dergelijke partijen kunnen maatschappelijk en/of commercieel zijn. Om dergelijke gebieden te 

kunnen ontwikkelen zijn ingrepen noodzakelijk aan de fysieke structuur. Er moet infrastructuur 

worden aangelegd of aangepast. Aanbevolen wordt om voor de verrekening van deze kosten uit te 

gaan van het kostenveroorzakersprincipe. De investeringskosten worden daarbij via de grondprijs 

doorberekend aan de nieuwe gebruikers. Na de oplevering wordt de waterhuishoudkundige 

infrastructuur in beheer en onderhoud gebracht bij de daarvoor verantwoordelijke partij. De 

voordelen van deze aanpak zijn: 

- de kostenveroorzaker betaalt de investeringskosten, waardoor er geen beslag wordt 

gelegd op collectieve middelen; 

- de kostenveroorzaker wordt geconfronteerd met de kosten die gemaakt moeten 

worden om de infrastructuur aan te passen (met name in gebieden waar hydrologische 
bezwaren kleven aan locatiekeuzen is dit van belang); 

- er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen droge en natte infrastructuur. 

 
B. Advies Waterbeleid voor de  21e eeuw (WB21) 

 
Vanwege de wateroverlast die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw is opgetreden, is de opdracht gegeven 

aan de commissie Tielrooij om een advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van 

Nederland. Het daarop door de commissie uitgebrachte advies Waterbeleid voor de  21e eeuw (WB21) 

is door het kabinet onderschreven in de nota Anders omgaan met water. In het advies is de commissie 
breed ingegaan op de problematiek van het waterbeheer. Hierbij is aandacht besteed aan veiligheid en 

overlast, maar ook aan de sturing en regie bij het waterbeleid. De commissie is in haar advies tot de 

conclusie gekomen dat een ander waterbeleid noodzakelijk is om in de toekomst veilig en zonder veel 

overlast te kunnen wonen en werken. De commissie heeft tevens een voorzet gedaan hoe 

de kosten en baten van dit andere waterbeleid over de diverse partijen kunnen worden verdeeld. 

 
WB21: analyse watersysteem; toekomstscenario’s 
Als eerste is in WB21 een analyse gemaakt van het watersysteem zoals dat in Nederland aanwezig is. 

Hierbij is bekeken wat de knelpunten zijn in het huidige watersysteem en met welke scenario's 

rekening moet worden gehouden. De scenario's geven aan dat rekening moet worden gehouden met 

klimaatverandering die leiden tot een toename van de neerslagintensiteit, langere en drogere perioden 

in de zomer en een stijging van de zeespiegel. Tevens moet rekening worden gehouden met 

verdergaande bodemdaling. 
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WB21: analyse water in maatschappelijk systeem 
Bij de analyse van de plaats van ‘water’ in het maatschappelijk systeem heeft de commissie WB21 

ondermeer de volgende  aandachtspunten gesignaleerd: 

 Water staat onvoldoende op de politieke agenda. In de bestuurlijke afwegingen wordt hierdoor 

onvoldoende rekening gehouden met alle knelpunten in het watersysteem. Het waterbeheer wordt 

nog te veel sectoraal benaderd waardoor de externe integratie ontbreekt. Er is te veel 

onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid waardoor het ontbreekt aan beleidskracht. Er is nog 

te vaak bestuurlijke afwenteling van lastige en dure problemen. 

 Het ontbreken van normen voor regionale watersystemen vormt een belangrijk knelpunt. 

 Water is te weinig sturend in de ruimtelijke ordening; de noodzakelijke ruimte voor het 

watersysteem wordt onvoldoende meegenomen in ruimtelijke keuzes. 

 Aangezien er weinig draagvlak bestaat om hogere kosten te accepteren moeten de baten 

(voordelen van het waterbeheer) beter inzichtelijk worden gemaakt. 

 Draagvlak voor verdergaande waterbeheermaatregelen en de bijbehorende kosten kan pas ontstaan 

als de problemen worden herkend en erkend. 

Om aan (vooral) het eerste en het derde punt tegemoet te komen wordt de ‘watertoets’ ingevoerd. Dit 

houdt in dat het waterschap een toets uitvoert op inrichtingsplannen van derden. De resultaten en 

aanbevelingen uit deze toets worden verwerkt in het bestemmingsplan, en vormen een 

goedkeuringskriterium voor ruimtelijke ordeningsplannen. Wat betreft het vierde punt stelt de cie. 

WB21 dat het mogelijk is een groter draagvlak te creëren door niet alleen te wijzen op de bedreigingen 

van het water, maar ook de voordelen. In de eerste plaats betreft dit natuurlijk de betere bescherming 

tegen wateroverlast, ook op de langere termijn. Maar andere voordelen zijn bijvoorbeeld te zien aan de 

hogere prijzen die mensen bereid zijn te betalen voor wonen aan het water. Door de baten van 

ruimtelijke oplossingen van de knelpunten beter in beeld te brengen kan een breder draagvlak worden 

verkregen. 

 
WB21: oplossingsrichtingen; de trits vasthouden, bergen, afvoeren 
De commissie heeft bij de voorstellen om de knelpunten op te lossen een integrale visie ontwikkeld. 

Hierbij is voorgesteld om anders om te gaan met water. Waar vroeger het zo snel mogelijk afvoeren 

van overtollig water als meest voor de hand liggende oplossing werd gezien, moet nu meer worden 

gekeken naar de mogelijkheden om het water (tijdelijk) vast te houden en te bergen. De oplossingen 

moeten worden afgewogen op een aantal criteria. Deze criteria zijn: 

 de mate waarin veiligheid wordt gegarandeerd; 

 de mate waarin wateroverlast wordt voorkomen; 

 de bijdrage aan ecologische duurzaamheid; 

 de benodigde ruimte versus de beschikbare ruimte; 

 de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit; 

 de maatschappelijke en bestuurlijke acceptatie; 

 de kosten en de baten. 

De commissie wijst op het belang om waterproblemen niet af te wentelen naar andere gebieden. Dit 

betreft zowel fysieke als bestuurlijke of financiële afwenteling.  Op grond van de criteria en het 

uitgangspunt om geen problemen af te wentelen adviseert de commissie om bij de beleidsmatige 

keuzes ten aanzien van de inrichting van gebieden en de keuze van de daarvoor te treffen maatregelen 

uit te gaan van de voorkeursvolgorde (‘trits’) van (1) vasthouden, (2) bergen en dan pas (3) afvoeren. 
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WB21: normering en waterstaatkundige voorzieningen 
In het rapport van de commissie WB21 is nader ingegaan op de regionale watersystemen en het 

noodzakelijk maatwerk hierbij. De opgetreden wateroverlast heeft laten zien dat de bestaande 

normenstelsels onvoldoende rekening houden met de systeemeigen karakteristieken van de 

verschillende watersystemen. 

 
Om hier beter inzicht in te krijgen is eind 2001 een rapport uitgebracht door de kerngroep Normering 

Wateroverlast. De kerngroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een 

landelijke systematiek waarbij wel rekening wordt gehouden met de gebiedseigen karakteristieken. Bij 

deze studie is met name gekeken naar de economische (kosten versus baten) afweging. Uit de studie is 

duidelijk geworden dat landelijke of regionale normen ten aanzien van waterstaatkundige 

voorzieningen zoals berging en bemaling niet leiden tot het economisch optimum. Met andere 

woorden: het is niet zinvol om landelijk gestandaardiseerde richtlijnen af te spreken voor berging of 

bemalingscapaciteit, omdat dit in lokale situaties niet tot de optimale oplossing leidt. 

Het onderzoek heeft nog niet geleid tot landelijke basisnormen voor het systeemgedrag. Er wordt 

echter gedacht aan normen voor de maximale frequentie waarmee in een gebied met een bepaalde 

functie wateroverlast ‘mag’ optreden. Op  basis van een dergelijke norm kan vervolgens worden 

vastgesteld wat het optimale waterstaatkundige voorzieningenpakket is om in een bepaalde situatie aan 

die normen te kunnen voldoen. Dit betekent dat per gebied, rekening houdend met de karakteristieken, 

een afweging tussen verschillende alternatieven worden gemaakt. Hierbij dient wel de trits 

vasthouden, bergen, afvoeren als vertrekpunt voor de inrichting te worden gehanteerd.  Voorts wordt 

aangegeven dat bij de inrichtingskeuze een integrale afweging dient plaats te vinden, waarvan ook 

andere belangen deel uit moeten maken, zoals de waterkwaliteits- en ecologische aspecten. 

 

 

WB21: kosten en baten 
In het hoofdstuk kosten en baten is de commissie WB21 nader ingegaan op de mogelijke kosten om 

het gewijzigde beleid te kunnen realiseren en om de toekomstige autonome ontwikkelingen (klimaat, 

zeespiegelrijzing, bodemdaling) het hoofd te kunnen bieden. Ook zijn er uitspraken gedaan over de 

kostenverdelingen tussen de verschillende overheden en de marktpartijen. Het ontbreken van het 

kostenbewustzijn van gebruikers van water is als knelpunt gesignaleerd. Met het oog daarop acht de 

commissie  het wenselijk, gezien de ontwikkelingen om het kostenbewustzijn te vergroten. Met name 

voor woningbouw en recreatie wordt daarom aanbevolen deze zoveel mogelijk zelf te laten betalen 

voor de voordelen die zij ontlenen aan het watersysteem. 

 
Conclusie advies WB21 voor zover relevant voor deze nota 
Bestuurlijk moet het waterbelang nadrukkelijk worden meegewogen bij het maken van ruimtelijke 

keuzes. Bij deze keuzes moet een integrale afweging worden gemaakt tussen mogelijke alternatieven. 
Vanuit waterstaatkundig oogpunt moet worden voldaan aan de genoemde uitgangspunten en (te 

ontwikkelen) normen. Onderdeel van de afweging is een kosten-batenanalyse waarin ook de 

waterstaatkundige voorzieningen worden betrokken. Door de kosten die gemaakt moeten worden voor 

de waterhuishoudkundige infrastructuur inzichtelijk te maken en neer te leggen bij de veroorzaker 

wordt het kostenbewustzijn vergroot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 



 

 

 
 
 
 

Hoogheemraadschap van Schieland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
e 

Partiële herziening nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland 
- Invoering NWB-werknormen voor wateroverlast 
- Vaststelling klimaatscenario’s 
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1. Inleiding 

 

In aansluiting op het rapport Waterbeleid voor de 21
e 

eeuw (WB21) is in 2003 het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) vastgesteld en ondertekend door het Rijk, het IPO (namens de 

provincies) de VNG (namens de gemeenten) en de Unie van waterschappen (namens de wa- 

terschappen). In het NBW zijn voorlopige werknormen voor wateroverlast vanuit het opper- 

vlaktewater vastgelegd, waaraan de regionale watersystemen vanaf 2015 moeten voldoen. De 

NBW-normen zijn gedifferentieerd voor grasland, akkerbouw, glastuinbouw en stedelijk ge- 

bied. Het NBW geeft aan dat bij de toepassing van de normen rekening moet worden gehou- 

den met klimaatveranderingen. 

 
Het hoogheemraadschap van Schieland heeft bezien wat de consequenties van de NBW- 

normen en de klimaatscenario’s zijn voor de waterhuishouding in het beheersgebied, en hoe 

deze zich verhouden met de eerder vastgestelde normen en richtlijnen van Schieland. Gecon- 

stateerd is, dat de voorlopige werknormen van uit het NBW en de normen van Schieland qua 

systematiek goed op elkaar aansluiten. De toepassing van de NBW normen leidt op zich niet 

tot grote verschuivingen in de eisen die aan het watersysteem moeten worden gesteld. Zoals te 

verwachten leidt de toepassing van klimaatscenario’s echter wel tot een verzwaring van de 

watersysteemeisen. Met deze klimaatscenario’s zou echter ook bij toepassing van de bestaan- 

de Schielandse normen rekening worden moeten worden gehouden. 

 
Vanwege de eenduidigheid en de communicatie met betrokken partijen is het wenselijk dat 
één normeringsstelsel wordt toegepast. Het bestuur van Schieland heeft daarom besloten, in 
het vervolg uit te gaan van de NBW-werknormen in plaats van de tot nu toe door Schieland 
gehanteerde normen. Daarbij is tevens een keuze gemaakt ten aanzien van de toe te passen 

klimaatscenario’s. In deze 2
e 

partiële herziening van de nota Waterkwantiteitsbeheer zijn de 

beleidswijzigingen vastgelegd. De ontwerp-nota heeft overeenkomstig de Inspraakverorde- 

ning Schieland ter inzage gelegen van 15 september tot en met 13 oktober op het kantoor van 

Schieland te Rotterdam en bij alle gemeenten die geheel of gedeeltelijk vallen binnen het be- 

heersgebied van Schieland. 

 
Paragraaf 2 van deze nota beschrijft in het kort het vigerende beleid en de ontwikkelingen met 
betrekking tot de normering. In paragraaf 3 is het nieuwe beleid beschreven. Paragraaf 4 gaat 
verder in op de gevolgen daarvan voor de inrichting van het watersysteem. Paragraaf 5 ten 
slotte bevat enkele uitgangspunten over de inwerkingtreding en over de verhouding tussen 

deze 2
e 

partiële herziening en het eerder vastgestelde beleid van Schieland. 
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2. Bestaand beleid Schieland 
 

In 1998 is de nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland (NWS 1998)gepubliceerd. In deze nota 

zijn  uitgangspunten opgenomen voor de waterkwantiteitsbeheerstaak van het hoogheemraad- 

schap van Schieland. Tevens zijn deze uitgangspunten in de nota verder uitgewerkt, onder- 

meer in normen en richtlijnen ter beperking van wateroverlast. 

 
In 2002 is de eerste partiële herziening van de NWS vastgesteld. Deze eerste herziening betrof 

de invoering van het ‘kostenveroorzakingsbeginsel’ voor de aanleg van waterstaatkundige 

voorzieningen. Dit houdt in dat bij de inrichting van gebieden de daarvoor benodigde water- 

staatkundige voorzieningen voor waterberging en waterafvoer moeten worden gerealiseerd op 

kosten van de ontwikkelaar, c.q. door degene in wiens opdracht het gebied wordt ontwikkeld. 

In de eerste partiële herziening is aangegeven dat ‘in afwachting van de landelijke basisnor- 

mering van WB21 de bestaande normering van Schieland, zoals vastgelegd in de NWS 1998, 

vooralsnog wordt gehandhaafd’. Wel is daarbij een aantal kanttekeningen gemaakt ten aan- 

zien van de toepassing daarvan. Ook is bepaald dat door de inrichting van een bepaald gebied 

de waterhuishouding buiten het plangebied niet nadelig mag worden beïnvloed. Voorts is op- 

gemerkt dat, gelet op de aanbevelingen van WB21, rekening zou worden gehouden met kli- 

maatscenario’s en andere ontwikkelingen die op de waterhuishouding van invloed kunnen 

zijn. 

 
In het Waterbeheersplan Schieland 2003-2007 zijn de bovengenoemde uitgangspunten van de 

1
e 

partiële herziening overgenomen. 
 

 
 

3. Normering en klimaatscenario’s 

 
Overeenkomstig het NBW hanteert Schieland de onderstaande normen inzake wateroverlast. 

Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van 

het maaiveld overschrijdt, ofwel: de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater. 

 
Tabel 1: normen Schieland voor inundatie vanuit oppervlaktewater (conform NBW) 

 

Grondgebruik Inundatienorm Maaiveldcriterium (*) 

Grasland Eens per 10 jaar 5% 

Akkerbouw Eens per 25 jaar 1% 

Hoogwaardige land- en tuin- 
bouw en glastuinbouw 

 
Eens per 50 jaar 

 
1% 

Bebouwd gebied Eens per 100 jaar laagste bebouwing 
 

(*): Maaiveldcriterium: de (laagste) delen van een gebied, waarmee in de normering geen rekening kan worden 

gehouden. Dit percentage is indicatief. 

 
Voor natuur- en recreatiegebied zijn geen normen vastgesteld. In de praktijk wordt voor deze 

gebieden, afhankelijk van lokatie (klei of veen; drooglegging) en gebruiksdoelstellingen, zo- 

veel mogelijk aangesloten bij de normering van andere vormen van grondgebruik, waarbij 

voor recreatiegebied wordt aangesloten bij de normering voor grasland. 
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In het kader van WB21 en NBW wordt uitgegaan van de volgende klimaatscenario’s ten aan- 

zien van de neerslagintensiteit: 

 
Tabel 2: klimaatscenario’s neerslag volgens WB21 

 

Scenario: 2050 2100 

Midden + 10% + 20% 

Max + 20% + 40% 
 

Bij het ontwerp en de inrichting van nieuwe gebieden moet volgens het NBW minimaal  reke- 

ning worden gehouden met het ‘middenscenario 2050’. Gezien de verwachte ‘levenduur’ gaat 

Schieland voor stedelijke gebieden (woonwijk en bedrijventerrein) uit van het middenscenario 

voor het jaar 2100 (+20%). Voor glastuinbouwgebieden wordt uitgegaan van het middensce- 

nario 2050 (+10%). 

 
Voor bestaande gebieden streeft Schieland er overeenkomstig het NBW naar dat de in 2015 

voldoen aan de vastgestelde normen, uitgaande van het op dat moment heersende klimaat. In 

de periode daarna dient de waterhuishoudkundige inrichting minimaal gelijke tred te houden 

met de klimaatontwikkelingen. Hierbij merken wij overigens op, dat de mate waarin aan deze 

uitgangspunten kan worden voldaan mede afhangt van de praktische mogelijkheden en beper- 

kingen, en van het maatschappelijke rendement van de investeringen en beheerskosten. 

Samengevat is het beleid van Schieland met betrekking tot het klimaat als volgt: 

 
Tabel 4: klimaatscenario’s Schieland 

 

Grondgebruik Neerslagscenario 

Nieuwe hoogwaardige land- en 
tuinbouw en glastuinbouw 

Middenscenario 2050 (+10%) 

Nieuw stedelijk gebied Middenscenario 2100 (+20%) 

Alle bestaande gebieden In 2015 voldoen aan de normen bij het huidige klimaat; 
vervolgens gelijk op met de klimaatontwikkelingen 

 

Opgemerkt wordt dat in tabel 4 alleen voor de functies (glas-)tuinbouw en stedelijk gebied 

uitgangspunten zijn opgenomen voor het nieuw inrichten van gebieden. Voor de overig func- 

ties is het nieuw inrichten van gebieden in de praktijk niet aan de orde. 

 
4. Consequenties voor de inrichtingseisen 

 
In de nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland 1998 (NWS) zijn richtlijnen voor de benodigde 

waterafvoercapaciteit en hoeveelheid waterberging opgenomen voor ‘veel voorkomende om- 

standigheden binnen het beheersgebied’. Deze richtlijnen zijn bedoeld als uitgangspunt om in 

de bedoelde situaties aan de normen voor wateroverlast te voldoen. De feitelijke omstandig- 

heden (percentage verharding, toelaatbare peilstijging) kunnen aanleiding zijn om andere 

waarden te hanteren. Voorts is aangegeven dat klimaatontwikkeling, bodemdaling en andere 

ontwikkelingen tot zwaardere eisen kunnen leiden. Ook mag geen afwenteling plaatsvinden; 

de inrichting van een (nieuw) gebied moet zodanig zijn dat de waterhuishouding in de omge- 

ving daardoor niet nadelig wordt beïnvloed. In de 1
e 

partiële herziening van de NWS (2002) 

en in het Waterbeheersplan Schieland 2003-2007 is reeds benadrukt dat dit er in de praktijk 

veelal toe zal leiden dat hogere percentages waterberging dienen te worden gerealiseerd dan 

wat als ‘richtlijn’ is aangegeven. 
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Uit langjarige neerslagregistraties blijkt bovendien dat de neerslagintensiteit in het gebied van 

Schieland in het najaar hoger is dan de ‘landelijke’ reeks van De Bilt. Zowel voor nieuw in te 

richten gebieden als in bestaande situaties wordt met dit gegeven rekening gehouden. 

 
Gezien de herziening van de normen en de klimaatgegevens en -scenario’s zijn de richtlijnen 

voor het benodigde percentage waterberging uit de nota Waterkwantiteitsbeheer vanwege de 

huidige inzichten vervallen. Wel blijven de richtlijnen voor de waterafvoercapaciteit  (bema- 

ling en afvoerwatergangen) vooralsnog in stand. 

 
Om voor nieuw in te richten gebieden een indicatie te geven van de waterberging die mini- 

maal nodig is om aan de normen, inclusief de aangegeven klimaatscenario’s, te voldoen zijn 

in de onderstaande tabel enkele indicatieve getallen opgenomen. Deze waarden zijn gebaseerd 

op voorlopige berekeningen en houden geen rekening met de specifieke omstandigheden in 

een bepaald plangebied en de mogelijke effecten op de omgeving. In de tabel zijn tevens de 

richtlijnen voor de waterafvoer vermeld. Aan de hand van de toelaatbare peilstijging kan het 

benodigde wateroppervlak worden bepaald. 

 
Tabel 5: richtlijnen waterafvoer en indicatie benodigde waterberging 

 

Grondgebruik Richtlijn 

afvoer 

(mm/etm) 

Percentage 

verhard 

Benodigde 

waterberging 

(m
3 

/ha) 

Glastuinbouw 22 80% 375* 

Stedelijk/woonwijk 18 50% 500 

Stedelijk/bedrijven 18 80% 825 
(*) Inclusief de marge voor de onzekerheid in het functioneren van de regenwaterbassins. Zie ook bij opmerkin- 
gen. 

 
Opmerkingen: 

 Voor bedrijventerrein stonden in de nota Waterkwantiteitsbeheer geen aparte richtlijnen 

vermeld. Het verhardingspercentage van bedrijventerreinen wijkt echter sterk af van het 

percentage in woonwijken. Daarom is in bovenstaande tabel een aparte vermelding voor 

de benodigde waterberging voor bedrijventerreinen opgenomen. 

 Gezien het feit dat regenwaterbassins privaat eigendom zijn, waarvan de aanwezigheid en 
werking niet publiekrechtelijk kunnen worden gegarandeerd is bij de vaststelling van de 
normering in 1998 voor de glastuinbouw een veiligheidsmarge aangehouden van 1% wa- 

teroppervlak. Deze marge is, omgerekend naar 100 m
3
/ha, gehandhaafd en maakt deel uit 

van de in de tabel vermelde waarde. 

 
Voor bestaande gebieden geldt, dat deze door Schieland worden getoetst aan de inundatie- 

normen. Voor zover gebieden daaraan niet voldoen of daar in de toekomst niet aan voldoen 

ten gevolge van de klimaatveranderingen, wordt per geval bezien welke maatregelen moeten 

worden genomen. 
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5. Inwerkingtreding en verhouding met bestaand beleid 
 

Voor nieuwe ruimtelijke-ordenings- en inrichtingsplannen en vergunningaanvragen worden 

de in deze partiële herziening vastgelegde uitgangspunten gehanteerd. Dat geldt - in redelijk- 

heid - eveneens voor reeds lopende plannen en vergunningen, voor zover niet reeds op basis 

van de ‘oude’ normen en uitgangspunten bindende afspraken zijn vastgelegd. Naast de belan- 

gen van de ontwikkelaar of aanvrager worden hierbij ook de betrokken maatschappelijke be- 

langen meegewogen. 
 

De nota Waterkwantiteitsbeheer Schieland 1998 blijft in stand voor zover in de 1
e 

of in deze 

2
e 

partiële herziening geen ander beleid is vastgesteld. Dit geldt ook voor het Waterbeheers- 

plan Schieland 2003-2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h:\3 primaire taken\3.4 waterkwantiteit\jl normendiscussie\2e partiële herziening nws conc2.doc 
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1.   Ontwerpbeslult däh 

• Kennis te nemen  van vergelijking van de bergingsrichtlijnen van Delfland  en HHSK; 

• In te stemmen met de bijstelling van de richtlijnen van HHSK volgens de in de bijlage 
vermelde waardeo. 

 
2.   Onderwerp In kort bestek 

De oorspronkelijke aanleiding  de bergingsrichtlijnen van Delfland en HHSK (destijds 
eigenlijk Schieland) te.vergelijken,was het feit dat de richtlijnen van Delfland,gebaseerd 
inundatienormen,en die van Schieland, gebaseerd op een normering op halve 
drooglegging moeilijk met elkaar  waren te vergelijken. Nadat Schieland in oktober 2004 
met  de vaststelling van de "2e Partiële herziening  Waterkwantiteitsbeheer Schieland"  voor 
nieuwe ontwikkelingen was overgestapt op de inundatiewerknormen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) bleven er verschillen bestaan,die niet volledig  verklaard 
konden  wQrden door de verschillen in uitgangspunten. Mede omdat  we als aan elkaar 
grenzende waterschappen met dezelfde partners te maken hebben,was er behoefte na te 
gaan hoe de verschillen tot stand zijn gekomen. In de bijlage zijn de resultaten van dit 
onderzoek  en de conclusies opgenomen. 
In aanvulling op toelichting i.n de bijlage is het volgende  van belang: 

• Begin volgend jaar  zal het KNMIde laatste inzichten  presenteren van de te verwachten 
(neerslag)klimaatontwikkelingen. Uit recente Informatie van het KNMIblijkt dat op dit 
moment nog niet  is te zeggen of deze scenario's  zwaarder  zullen zijn dan de 
verwachtingen van dit moment. Wijziging  van de klimaatscenario's kan beteken dat de 
bergingsrichtlijnen volgend jaar opnieuw  bijgesteld zouden moeten  worden 

•  De grotere bergingsbehoefte van HHSK ten opzichte van Delfland hoeft niet  altijd tot 
meer ruimtebeslag te lelden. De bij Delfland voor bedrijfsterrein benodigde  berging  1 

van 550m3/ha leidt bij in Delfland  voorkomende situaties,waarbij een peilstijging van 
0,5 m toelaatbaar is, tot een benodigd bergend  wateroppervlak van 11%. De richtlijn 

van700m3/ha van HHSK leidt bij een toelaatbare peilstijging van 1m tot  een 
benodigde berging van 7%. De bij Delfland geldende bemalingsrichtlijn voor 
bedrijfsterrein van 26 mm/etmaal is naar alle waarschijnlijkheid de hoogste 
bemallngsrichtlijn van Nederland. 

 
3.   Financiële,personele,juridische, subsidie en overige  consequenties 

Er zijn geen financiële, personele, subsidie of overige consequenties. Voor wat betreft de 



 

 

juridische aspecten is het niet noodzakelijk de bijgestelde richtlijnen ter visie te leggen, 
omdat het om een verlichting van de eisen gaat. 

 

4.  Aspecten voor de omgeving en communieatle 
De gewijzigde  bergingsrichtlljnen zullen bij planvorming door derden worden ingebracht. 
Bij een aantal projecten dat nu is voorbereiding is, was de eis,dat  de waterhuishouding 
van het peilgebied  niet mag verslechteren, bepalend, waardoor de gewijzigde richtlijn geen 
invloea heeft op de bergingseis. Bij één project zal de gewijzigde  eis wel cons-equenties 
hebben en kan deze wijziging  nog bij de verdere uitwerking worden ingebracht. 
Na goedkeuring  door uw college zal de wijziging op de internetsite van HHSK worden 
vermeld. 

 

s.  Wijze van totstandkoming 
Rapportage Is afgestemd  met de afdelingen Extern Beleid,BJZ en Communicatie. 
De rapportage  is voorgelegd aan de portefeuillehouders Waterkwantiteit en Modellering 
(De heer J. Klein,resp. T. van der Klugt). 

- 
6.  Verdere procedure  · 

De gewijzigde  waarden zullen in de "21! Partiële herziening  nota Waterkwantlteitsbeheer 
Schieland" worden opgenomen. Dit beleid geldt momenteel uitsluitend voor het voormalige 

beheersgebied van Schielan 



 

 

 

Onderzoek vergelijking bergingsrichtlijnen Delfland en HHSK   
 

Aanleiding 
Tot eind 2004 hanteerden Delfland en Schieland bij  nieuwe ontwikkelingen inrichtingseisen, 
die gebaseerd waren op verschillende normeringen. Delfland had in 2001de ABC 
bergingsnormen vastgesteld op basis van de inundatiewerknormen uit het NBW. Schieland had 
een eigen wateroverlastnormering, gebaseerd  op de herhalingskans van een peilstijging tot de 
halve drooglegging. De inrichtlngseisen op basis van de beide normeringen waren moeilijk te 
vergelijken en de uitgangspunten waren niet goed inzichtelijk te maken. 
Eind 2004 heeft Schieland bergingsrichtlijnen vastgesteld,die ook op de inundatiewerknormen 
uit het NBW zijn gebaseerd.De  inrichtlngseisen van Schieland blijken echter  op onderdelen te 
verschillen van de ABC-bergingsnormen van Delfland. Om de verschillen in beeld te brengen is 
een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd, waarin de bergingsnormen en de daarbij gehanteerde 
uitgangspunten zijn vergeleken. Dit onderzoek  biedt helderheid over de onderbouwing van de 
bergingsnormen en daarmee voor de wateropgave in nieuw te ontwikkelen gebieden. Vooral 
tegenöver  de grensgemeenten is net van belang  de verschillen in Inrichtingeisen te kunnen 
verklaren. 

 
Vergelijking vastgesteld beleid en onderzoeksresultaten 
Bij het ondérzoek is uitgegaan  van de uitgangspunten die door beide waterséhappén worden 
toegepast.  Zowel Delfland-en HHSK tiouden in de maanden augustus tot met november 
rekening met een verhoogde  neerslag ten opzichte  van station  De Bilt. Delfland gaat bij de 
onderzochte vormen van grondgebruik voor wat de neerslagontwikkeling betreft uit  van het 
mlddenscenario 2050 (10% neerslagtoename). HHSK gaat bij stedelijk gebled en 
bedrijventerrein uit van het middenscenario 2100 (20% neerslagtoename). Bij glastuinbouw is 
rekening gehouden met de verschillen in de gemiddelde bassingrootteverdeling van de beide 
beheersgebleden. De gebruikte afvoernormen van Delfland en HHSk,alsmede de 

onderzoeksresultaten zijn weergegeven In de onderstaande tabellen: 
 

Delfland 
functie  NBW werknormen 

waterovertast 

 
bemallngs..;/ 
afvoemorm 

 
bergfngsnorm 
ABc-Delftand 

 
benodigde · 

berging volgens 
onderzoek 

·glastuinbouw 1x per 50 jaar  25 mm/d 
stedelijk gebied  1x per 100 jaar  22 mm/d  325 m' /ha 
bedrijventerreinen 1 x per 100 jaar  26 mm/d 

 

5cht'e/a. nd -en de I<n.mpenerwaand 
.

 

functie NBW werknormen 
waterovertast 

bemalings- 
richtlijn 

benodigde 
berging volgens 

Hield cokt 2oo41 

benodigde 
berging volgens 

onderzoek 

glastuinbouw 1x per 50 jaar 22 mm/d 375m3/ha 370m3/ha 
stedelijk gebied 1x per 100 jaar 18 mm/d 500 mj/ha 400m3/ha 
bedrijventerreinen 1x per 100 jaar 18 mm/d 825m3/ha 700m3/ha 

 

Behandeling onderzoeksresultaten 
Een gedeelte van de verschillen  is te herleiden tot de verschillen In uitgangspunten. Het 
onderzoek  laat zien dat de bergingsnormen bij HHSK hoger uitvallen dan bij  Deifland,omdat 
voor stedelijk gebied en bedrijventerreinen wordt  uitgegaan van klimaatsentwikkelingen 
volgens een middenscenario voor het jaar 2100 in plaats van het middenscenario 2050 en 
omdat  Delfland hogere afvoernormen kent  dan HHSK. Bij glastuinbouw worden de verschillen 
veroorzaakt door verschillen bij de bassinbezettingen en het feit dat HHSK een bestuurlijke 
veiligheidsmarge heeft toegepast  vanwege onzekerheden bij het functioneren van de 
glastuinbouwbassins. 
Bij Delfland  komt bij glastuinbouw en woonstedelijk gebled de ABC-bergingsnorm goed 
overeen met de onderzoeksresultaten (maximaal 5% te laag).Bij een bedrijventerrein is de 
benodigde  berging 70% hoger dan de ABC-bergingsnorm. Dit wordt veroorzaakt door het in 
vergelijking met woonstedelijk gebied veel hogere verharde  oppervlak van bedrijventerreinen. 



 

 

 

 
Destijds is bij het opstellen van de ABC-normen is de klasse-indeling van de NBW normering 
aangehouden en is geen aparte bergingsnorm voor bedrijventerreinen opgesteld. 
Bij HHSK komt  de benodigde berging  voor glastuinbouw volgens het vastgestelde beleid goed 
overeen  met de nu gevonden onderzoeksresultaten. Voor stedelijk gebied en bedrijventerrein 
blijkt minder berging benodigd te zijn (20%,resp. 15%)  dan volgens het  vastgestelde  beleid. 
De oorzaak Is,dat uit de recente berekeningen is gebleken dat het kusteffect mlnder Invloed 
heeft op de benodigde berglng voor stedelijk gebied en bedrijventerrein. Ten tijde van de 
vaststelling van het beleid waren uitsluitend berekeningen van glastuinbouwgebieden 
beschikbaar en zijn de richtlijnen voor stedelijk  gebied en bedrijventerrein hieruit  afgeleid. 
Door het feit dat regenwaterbassins volledig  gevuld raken heeft het nattere najaar bij 
glastuinbouw een grotere invl  ed op de waterhuishouding dan. bij stedelijk gebled en 
bedrijventerrein. 

 
Conclusies 
Delfland en HHSK verbinden, ieder voor het eigen beheersgebied, aan deze 
berekeningsresultaten de volgende conclusies: 

 
Delfland 
De ABC-bergingsnormen zijn een directe  vertaling van de NBW normen  voor wateroverlast om 
snel te kunnen  beoordelen  of er in een plangebied voldoende  waterberging wordt gerealiseerd. 
E>e NBW- en ABC-normen gaan uivan dezelfde beschermlngsn_iveaus en houden beiden 
rekening met de verwachte  klimaatsveranderingen en de economische  waarde van een gebied. 
De resultaten van de toetsing  wateroverlast laten verder  zien dat: 
• de ABC-bergingsnormen technisch gezien goed en relatief eenvoudig  zijn toe te passen voor 

de beoordeling van de bergingscapadtelt in een pl ngebied; 
• de ABC-bergingsnormen goed aansluiten  bif de laatste Inzichten van de NBW normering 

wateroverlast,klimaatontwikkelingen en kusteffect; 
• De ABC-bergingsnormen voor glastuinbouw en stedelijk woongebied niet aangepast of 

nader gediff  rentieerd hoeven te worden; in gebieden die afwijken  van de algemeen 
geldende  uitgangspunten zoals grootschalige bedrijventerreinen en 
overstortbemalingsgebieden is maatwerk nodig en is een andere, respectlevelijk hogere en 
lagere berglngscapaciteit van toepassing; 

• de ABC-bergingsnormen bij planbeoordelingen alleen voor een ruimtelijke reservering 
kunnen zorgen,maar dat de daadwerkelijke realisatie van extra berging  niet rechtstreeks 
kan worden afgedwongen. 

 
H K _ 
Uit het uitgevoerde onderzoek kunnen  de volgende conclusies worden getrokken: 
e- De onderzoeksresultaten van de benodigde wate.rberglng voor glast inbouw komt  goed 

overeen met het vastgestelde beleid en behoeft  geen aanpassing. 
•  Uit de onderzoeksresultaten blijkt  dat voor stedelijk gebied de benodigde berging  kan 

worden  verlaagd van 500 m3/ha naar 400 m3/ha en voor bedrijventerrein van 825m 3/ha 

naar 700m3/ha. Omdat in het betreffende beleidsdocument (dat overigens  momenteel 
alleen van toepassing  is voor het gebied van Schieland)  al is aangegeven dat de toen 
vermelde Indicatieve waarden gebaseerd waren op voorlopige berekeningen en het bij deze 
wijziging om een verlichting van de eisen gaat,Is  een nieuwe tervisielegging niet 
noodzakelijk. Ook bij de lopende planvoorbereidingen zal deze wijziging worden 
doorgevoerd. Van deze wijziging zal een mededeling  aan de vv worden gedaan. 

Overigens  zijn de inrichtingseisen van HHSK volgens het vastgestelde  beleid slechts een 
onderdeel van de eisen waaraan een nieuw te ontwikkelen gebied moet voldoen. Bij een 
geïsoleerde ligging van het te ontwikkelen gebied zijn de bergingsnormen rechtstreeks 
toepasbaar. Indien het te ontwikkelen gebled deel uit maakt  van een groter  peilgebied Is 
gebleken  dat de eisen dat een gebied niet mag afwentelen en het systeemgedrag  van het 
betreffende peilgebied niet mag verslechteren tot een grotere bergingsvraag  kan leiden dan de 

eis dat het nieuwe grondgebruik aan de NBW-normen  moet voldoen. 



 

 

I 

 
 
 
 
 
 

toekomstige samenwerking SBK, waarbij 
heldere afspraken  en voorwaarden 
worden gemaakt  over het inrichten van 
baggerdepots  op vervuilde 
slootdempingen. 

6.144  200512767. Representatie.  Conform besluiten:  Conform. 
het wapen van het hooÇ heemraadschap 

te gebruiken op officiële documenten 
die éénrnalig of voor lange tijd 
worden  vastgesteld (zoals keur, 
legger, beheersplannen ed.) en bij 
officiële gelegenheden, op een wijze 
die passend is bij het logo; 

gebruik :e blijven maken van de 
hensbekers  van De Krimpenerwaard 
en van Schieland en  niet over te 
gaan tot aanschaf van een nieuwe 
hensbeker; 

een nieuwe zilveren erepenning voor het 
hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard in te stellen 
en de criteria voor toekenning van de 
penning  vast te leggen in een 
verordening; 

bij (schouw)diners gebruik  blijven 
maken van het oude serviesgoed  en 
kristal van Schieland. 

6.145  200513584. Bijstelling Kennisnemen  van vergelijking van de  Conform, met dien verstande  dat de 
bergingsrichtlijnen en vergelijking  bergingsrichtlijnen en instemmen met   bijstelling wel wordt  bekendgemaakt in bijv. 
bergingsrichtlijnen Delfland-HHSK.  de bijstelling van de richtlijnen van  de advertorial. 

HHSK. 
8.146  200513171. Waterstaatkundige Conform besluiten  de gemeente  Gouda De conceptbrief  is via email toegestuurd  aan 

inrichting van Westergouwe.  conform  de bijgevoegde conceptbrief te  het college en wordt  tevens uitgereikt in de 
informeren over de standj>_unten van het  vergadering.  J 


