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Voorwoord

In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze de waterschappen, als bevoegd
gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in
Omgevingsloket online (OLO) kunnen invoeren en beheren. Het invoeren van lokale
regels is mogelijk bij de vergunningcheck voor werkzaamheden (activiteiten) die
worden gereguleerd in de keur van het waterschap. Bij de vergunningcheck voor
werkzaamheden die op nationaal niveau zijn gereguleerd, zoals het brengen van
stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, kunnen geen lokale regels worden
ingevoerd.
De lokaal beheerders van de waterschappen moeten voor 26 werkzaamheden lokale
regels instellen. Dit kan in de vorm van voorgeprogrammeerde opties,
vrijstellingsregels en soms parameters. Het invoeren van lokale regels is verplicht.
Als de lokaal beheerder geen lokale regels instelt, geeft het OLO foute informatie
aan de gebruikers: er wordt ten onrechte aangegeven dat een werkzaamheid
vergunningplichtig is, terwijl deze op grond van de keur of algemene regels
meldingplichtig of vergunning- en meldingvrij is.
Bij de inrichting van de lokale regels in Omgevingsloket online in release 2.9 is
uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van
Waterschappen van 2013. De mogelijkheden om lokale regels in te stellen zijn met
release 2.9 van Omgevingsloket online aanzienlijk verruimd. Voor alle
werkzaamheden binnen het loket die onder de keur van het waterschap vallen, zijn
keuze-opties en vrijstellingsregels mogelijk gemaakt. Deze wijzigingen maken het
mogelijk om de uiteenlopende lokale regelgeving beter in te kunnen passen in het
loket. Bij de inrichting van het loket is aangesloten op de model keur en model
algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013.
De conclusies uit de vergunningcheck zijn echter niet vrij instelbaar door het
bevoegd gezag. De technische mogelijkheden voor het mogelijk maken van
verschillende conclusies in de vergunningcheck van Omgevingsloket online zijn
hiervoor te beperkt. Dit wordt naar verwachting opgelost met release 3.0 van het
loket.
Naast lokale regels kunnen de waterschappen lokale vragen toevoegen aan alle
meldingformulieren en aanvraagformulieren voor de werkzaamheden die zijn
geregeld in de keur. Het invoeren van lokale vragen is niet verplicht.
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Inleiding

Deze handleiding beschrijft op welke wijze de waterschappen, als bevoegd
gezag voor watervergunningen en meldingen, de lokale regelgeving in
Omgevingsloket online kunnen invoeren en beheren. Dit betreft zowel de
lokale regels en lokale parameters in de vergunningcheck, als de lokale
vragen in de formulieren.

1.1

Lokale regels, parameters en vragen
De lokaal beheerder van het waterschap kan in Omgevingsloket online voor een
aantal werkzaamheden lokale regels toevoegen aan de vergunningcheck. Het gaat
om de volgende onderdelen (verdeeld over drie categorieën):
1. Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken:

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Bemesten en beweiden van een waterkering

Beplanting aanbrengen of verwijderen

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen

Kabels of leidingen aanleggen

Ligplaats innemen

Natuur ontwikkelen of inrichten

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Oppervlaktewaterlichaam graven

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak

Waterpeil wijzigen

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
2. Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van …:

Agrarische doeleinden*

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering*

Brandblusvoorziening

Grondwatersanering*

Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar

Verwerking (infiltratie) van hemelwater*

Overige doeleinden*
3. Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam:

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
(incl. lozingsvoorziening)

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een
waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)
Daarnaast kan de lokaal beheerder bij de met een * aangegeven
grondwateronttrekkingen en infiltraties lokale parameters instellen, indien er
gekozen wordt voor de optie “Lokale regels: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)”.
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Het instellen van lokale regels en lokale parameters is beschreven in de
hoofdstukken 2 en 3 van deze handleiding.
Ten slotte kan de lokaal beheerder lokale vragen toevoegen aan vrijwel alle
aanvraag- en meldingformulieren. Het invoeren van lokale vragen is beschreven in
hoofdstuk 4 van deze handleiding.

1.2

Release 2.9: verwerking modellen Unie van waterschappen 2013
Bij de inrichting van de lokale regels in Omgevingsloket online in release 2.9 is
uitgegaan van de model keur en model algemene regels van de Unie van
Waterschappen van 2013. De mogelijkheden om lokale regels in te stellen zijn met
release 2.9 van Omgevingsloket online aanzienlijk verruimd ten opzichte van
eerdere releases. Uitgangspunt voor de lijst van werkzaamheden in de watermodule
van Omgevingsloket online was en is het schriftelijk aanvraagformulier
watervergunning (vastgesteld als bijlage bij de Waterregeling). In de nieuwe
modelkeur en model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013
komen echter meer werkzaamheden voor dan in het aanvraagformulier. De lijst met
werkzaamheden in Omgevingsloket online is daarom iets uitgebreid ten opzichte van
het aanvraagformulier.
De werkzaamheden die in Omgevingsloket online zijn opgenomen, komen niet één
op één overeen met de werkzaamheden waarvoor in de Unie-modellen algemene
regels zijn geformuleerd. In bijlage 1 is een tabel opgenomen die aangeeft welke
algemene regels volgens het Unie-model onder welke werkzaamheden in het loket
thuis horen.
Voor alle werkzaamheden in Omgevingsloket online die onder de keur van het
waterschap vallen, zijn keuze-opties voor de vergunningcheck en vrijstellingsregels
mogelijk gemaakt. De conclusies uit de vergunningcheck zijn echter niet vrij
instelbaar door het bevoegd gezag: indien de gebruiker onder een vrijstellingsregel
valt, is daar vrijwel altijd de conclusie “meldingplichtig op grond van de keur” aan
gekoppeld. De twee uitzondering op deze regel zijn:
1. “Bemesten en beweiden van een waterkering”: indien bij deze werkzaamheid
wordt voldaan aan de vrijstellingsregel, is de conclusie Geen
watervergunning of melding vereist;
2. “Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering”: indien
bij deze werkzaamheid wordt voldaan aan de vrijstellingsregel, volgen er
enkele vragen met parameters die onderscheid maken tussen wel of geen
meldplicht.
Waterschappen die gebruik maken van volledige vrijstellingen (geen vergunning en
geen melding) bij andere werkzaamheden dan de twee genoemde werkzaamheden,
kunnen dat niet inregelen in Omgevingsloket online. Dit leidt er toe dat gebruikers
op basis van de vergunningcheck in bepaalde gevallen ten onrechte een melding
zullen doen. De lasten van een onterechte melding zijn echter beperkt.

1.3

Release 2.10: vergunning- en meldingvrije grondwateronttrekkingen
In release 2.10 zijn voor vier werkzaamheden m.b.t. grondwater parametervragen
ingevoegd, die een onderscheid maken tussen meldingplichtige
grondwateronttrekkingen en infiltraties en vergunning- en meldingvrije
onttrekkingen en infiltraties:

Agrarische doeleinden

Grondwatersanering

Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Overige doeleinden
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De mogelijkheid om voor deze vier werkzaamheden vergunning- en meldingvrije
gevallen aan te wijzen, werd op een laat moment ingevoegd in de model algemene
regels van de Unie van Waterschappen in 2013 en kon daarom niet meer in release
2.9 worden verwerkt. In release 2.10 is dat gerepareerd.
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Algemene uitleg beheermogelijkheden vergunningcheck

De lokale beheerder kan via het tabblad beheer naar het kopje stuurgegevens.
Onder het kopje stuurgegevens kunnen de lokale instellingen voor de
vergunningcheck worden gewijzigd. Dit hoofdstuk beschrijft per onderwerp hoe de
instellingen kunnen worden gewijzigd.

2.1

Opties in vergunningcheck
De lokaal beheerder kan bij de inregeling van lokale regels in de vergunningcheck
kiezen uit de volgende mogelijkheden:





Lokale
Lokale
Lokale
Lokale

regelgeving:
regelgeving:
regelgeving:
regelgeving:

conform (model)verordening / keur
altijd vergunningplichtig
altijd vergunningvrij
nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)

Er kan bij een werkzaamheid niet altijd uit alle opties worden gekozen. In de meeste
gevallen zijn slechts 2 opties actief. Opties die niet actief zijn, worden niet getoond.
De lokaal beheerder kan per werkzaamheid maar één optie kiezen.
Let op!
De lokale regelgeving moet worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale
regelgeving heeft ingevoerd in het omgevingsloket, levert de vergunningcheck
onjuiste informatie op. Als er geen lokale regels zijn ingevoerd, is standaard de
optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig” actief. Hierdoor kunnen
burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde handelingen
vergunningplichtig zijn.
De mogelijke keuzes worden hieronder kort toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt per
werkzaamheid nader ingegaan op de betekenis van de opties.
Lokale regelgeving: conform (model)verordening / keur
Met ingang van release 2.9 wordt de instelling “Lokale regelgeving: conform
(model)verordening / keur” niet meer gebruikt in de watermodule van
Omgevingsloket online. U kunt deze instelling dan ook niet meer selecteren.
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Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Indien gekozen wordt voor de instelling “Lokale regelgeving: altijd
vergunningplichtig” betekent dit dat voor het bepalen van de vergunningplicht voor
dat onderdeel geen nadere (lokale) vragen worden gesteld. Het resultaat van de
vergunningcheck voor de werkzaamheid is dat er een watervergunning is vereist.
Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
Indien gekozen wordt voor de instelling “Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij”
betekent dit dat voor het bepalen van de vergunningplicht voor dat onderdeel geen
nadere (lokale) vragen worden gesteld. Het resultaat van de vergunningcheck voor
de werkzaamheid is: geen watervergunning én geen melding vereist.
Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
Indien gekozen wordt voor de instelling “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)” betekent dit dat het bevoegd gezag voor het desbetreffende
onderdeel een overzicht geeft van de situaties waarvoor vrijstelling geldt. De
standaard vraag die in de vergunningcheck wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingsregels op uw situatie van toepassing?” Daaronder komt
de tekst te staan, die de lokaal beheerder heeft ingevoerd op basis van de keur en
algemene regels van het waterschap.
De aanvrager kan de vraag alleen beantwoorden met “ja” of “nee”. Het antwoord
“ja” heeft tot gevolg dat er geen vergunningplicht geldt maar (in de meeste
gevallen) een meldplicht. Antwoord “nee” heeft tot gevolg dat er wel een
vergunningplicht geldt. Het is bij deze optie van belang dat de vrijstellingregels
zodanig worden geformuleerd dat ze aansluiten op de standaardvraag en de
antwoordmogelijkheden. Het is belangrijk dat de vrijstellingregels eenduidig zijn en
helder zijn voor de gemiddelde lezer. Stel de regels kort en bondig in begrijpelijk en
correct Nederlands op. Het werkt het beste om de regels als een puntsgewijze
opsomming op te stellen. In de navolgende hoofdstukken zijn hiervan voorbeelden
opgenomen.
De lokaal beheerder kan ten slotte een of meer links naar een website opnemen, die
meer informatie over de vrijstellingregel bevat.

2.2

Invoeren lokale regels vergunningcheck
Werkwijze voor de lokaal beheerder:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale regels
vergunningcheck’.
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3. Klik op de knop ‘Gegevens toevoegen’ om een nieuwe lokale regel toe te
voegen.
4. Selecteer de betreffende werkzaamheid en klik op ‘Volgende’. Het overzicht
betreft een totaallijst op alfabetische volgorde van alle werkzaamheden
waarvoor lokale regels kunnen worden ingesteld. NB: de opties moeten voor
iedere werkzaamheid apart worden ingesteld.

5. Selecteer een van de volgende opties:
o Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
o Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij*
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o Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
*: deze optie is alleen beschikbaar bij de werkzaamheden Bemesten of beweiden vn
een waterkering, Ligplaats innemen en Versnelde afvoer regenwater door verhard
oppervlak.

6. Als de instelling “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)” is, vul dan ook de vrijstellingsregels in. Voor het invullen
van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000 tekens
beschikbaar. De standaard vraag die wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden. Let
er op dat u de vrijstellingsregel als stelling formuleert en niet als vraag.
Let er bij het kopiëren van tekst uit een andere bron op dat de opmaakcodes niet worden mee gekopieerd. Deze codes worden in Omgevingsloket
online niet geaccepteerd.

Het is mogelijk om aan een of meer woorden een hyperlink te koppelen
(naast de mogelijkheid genoemd bij stap 7). Selecteer de woorden en klik
op
. Vul bij URL de hyperlink in, inclusief http://. Selecteer bij Doel: In
nieuw venster openen.
Een ingevoerde hyperlink is te verwijderen met de knop
. Zorg voor een
goed beheer van deze links als u van deze mogelijkheid gebruik maakt.
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7. Vul in het veld ‘Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels’ de
hyperlink toe van een webpagina waarop de aanvrager meer informatie kan
vinden over de vrijstellingregels. Zet achter het adres de naam van de
hyperlink tussen vierkante haken om cryptische en lange hyperlinks te
voorkomen. De naam tussen vierkante haken wordt in het scherm getoond.
Voorbeeld: http://www.uvw.nl[Unie van Waterschappen].
8. Vul de begindatum in en klik op ‘Opslaan’.
9. Controleer of de vrijstellingsregels correct zijn weergegeven door zelf een
vergunningcheck uit te voeren voor de betreffende werkzaamheid. In de
oefenomgeving kan de datum van aanmaken als begindatum worden
ingevoerd. Dit is gedaan om direct het effect van de instelling te controleren.
Dit is dus alleen in de oefenomgeving. In de productieomgeving kan als
eerst mogelijke begindatum de volgende dag worden ingevoerd.

Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:
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Wanneer ‘ja’ wordt geantwoord is de handeling meldingplichtig of vergunning- of
meldingvrij (afhankelijk van aanvullende vragen met parameters, zie paragraaf 2.3).
Wanneer ‘nee’ wordt geantwoord is de handeling watervergunningplichtig.
In hoofdstuk 3 zijn verschillende voorbeelden van goed geformuleerde
vrijstellingsregels opgenomen.

2.3

Instellen lokale parameters vergunningcheck
Naast de instelling van de opties voor lokale regelgeving kan het nodig zijn lokale
waarden voor bepaalde parameters in vragen van de vergunningcheck in te vullen.
Dit betreft de volgende werkzaamheden met betrekking tot grondwater:

Agrarische doeleinden

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Grondwatersanering
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Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Overige doeleinden
Indien bij deze werkzaamheden is gekozen voor de optie “Lokale regelgeving: nader
gespecificeerde vrijstellingregel(s)”, moeten ook parameters worden ingevuld voor
de vervolgvragen in de check. De vragen met parameters maken onderscheid tussen
de vergunningvrije onttrekkingen/infiltraties die meldingplichtig zijn en de
vergunningvrije onttrekkingen/infiltraties die niet gemeld hoeven te worden. Een
voorbeeld van zo’n vraag is: “Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur
onttrekken?” De lokaal beheerder vult de correcte waarde voor X in, afhankelijk van
de algemene regels van het waterschap.
Let op! Als bij de genoemde werkzaamheden is gekozen voor de optie Lokale
regelgeving: nader gespecificeerde vrijstelingregel(s), moeten de lokale
parameters worden ingevuld. Als de lokaal beheerder geen lokale waarde voor
een parameter invult, blijft de default waarde voor de parameter staan. De
vergunningcheck levert dan mogelijk onjuiste informatie op. Hierdoor kunnen
burgers en bedrijven ten onrechte denken dat bepaalde onttrekkingen of
infiltraties meldingplichtig of juist meldingvrij zijn.
Werkwijze voor de lokaal beheerder:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale parameters
vergunningcheck’.

3. Selecteer de werkzaamheid “Bouwputbemaling, sleufbemaling,
proefbronnering of grondsanering”.
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4. Vul een versienummer en ingangsdatum in, en zo nodig een omschrijving
van de versie en een einddatum. Klik op Opslaan. NB een ingangsdatum
mag niet eerder dan de huidige datum zijn.

5. Klik op Parameters instellen

6. Selecteer de betreffende vraag.
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7. Vul de parameter in.

8. Herhaal de stappen voor de andere vragen. Als alle parameters zijn ingevuld
verschijnen deze in het overzichtsscherm.

Pagina 17 van 47

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 juli 2014

Voor de gebruikers ziet dit er als volgt uit:
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3

Inregelen vergunningcheck per onderdeel

3.1

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap
gebruiken
Onder dit onderdeel vallen de volgende werkzaamheden in of bij regionale
waterstaatswerken, waarvoor het waterschap lokale regels moet instellen:

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Bemesten en beweiden van een waterkering

Beplanting aanbrengen of verwijderen

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen

Kabels of leidingen aanleggen

Ligplaats innemen

Natuur ontwikkelen of inrichten

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Oppervlaktewaterlichaam graven

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak

Waterpeil wijzigen

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
Het gebruik maken van regionale waterstaatswerken is op verschillende manieren
geregeld in de verschillende keuren. Vaak zijn handelingen zonder meer
watervergunningplichtig. Steeds meer waterschappen hebben echter in de keur of in
de algemene regels bij de keur bepaalde kleinschalige handelingen vrijgesteld van
de watervergunningplicht. Deze vergunningvrije handelingen moeten in het
algemeen wel gemeld worden. Bij de inrichting van de lokale regels in
Omgevingsloket online is uitgegaan van de model keur en model algemene regels
van de Unie van Waterschappen van 2013.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de lokale regels voor het onderdeel
“Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken” in
het omgevingsloket in te voeren. Voor de meeste werkzaamheden kan het
waterschap kiezen uit twee opties: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig of
Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s). Bij de werkzaamheden
“Ligplaats innemen”, “Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak” en
“Bemesten en beweiden van een waterkering” kan het waterschap ook een derde
optie kiezen, namelijk Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij.
De betekenis van de drie opties voor lokale regelgeving is als volgt:
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de handeling in of bij het
regionale waterstaatswerk in alle gevallen een watervergunning is vereist. Het
waterschap gebruikt deze optie als er voor de betreffende werkzaamheid in de keur
geen vrijstellingregels of meldingplichten zijn opgenomen.
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Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
De optie altijd vergunningvrij heeft tot gevolg dat voor de handeling in of bij het
regionale waterstaatswerk in alle gevallen geen watervergunning én geen melding
zijn vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als voor de betreffende
werkzaamheid niets is geregeld in de keur.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren.
Met die vrijstellingsregel geeft het waterschap aan wanneer voor de betreffende
werkzaamheid geen watervergunning is vereist, maar (veelal) wel een melding. De
vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van de
onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van toepassing?”.
Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is ingevuld,
bijvoorbeeld: “Het graven van een oppervlaktewaterlichaam dat in verbinding komt
te staan met het watersysteem, voor zover dat oppervlaktewaterlichaam uitsluitend
een extra waterbergende functie zal krijgen en geen verbinding legt tussen twee
verschillende peilvakken”.
De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Als de gebruiker ja
antwoordt, is de conclusie in de meeste gevallen dat de werkzaamheid
meldingplichtig is (uitzondering: bij de werkzaamheid “Bemesten of beweiden van
een waterkering” is de conclusie van de vergunningcheck: geen watervergunning of
melding vereist). Als de gebruiker nee antwoordt, is de conclusie dat de
werkzaamheid watervergunningplichtig is.

Voorbeelden van een vrijstellingregel
Het waterschap gebruikt de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)” om bepaalde handelingen in of bij regionale waterstaatswerken
onder voorwaarden meldingplichtig te maken in plaats van vergunningplichtig.
De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. Deze
tekst geeft aan onder welke voorwaarden een bepaalde werkzaamheid niet
vergunningplichtig is.
Voor het invullen van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000
tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingsregels zo kort en bondig mogelijk. Let
er op dat de vrijstellingregels zodanig zijn opgesteld dat het antwoord ‘ja’
daadwerkelijk leidt tot vrijstelling van de vergunningplicht en ‘nee’ leidt tot
vergunningplicht.
Hierna volgen twee voorbeelden van het omzetten van algemene regels naar
vrijstellingregels.
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Voorbeeld 1: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
In de algemene regels bij de keur HHNK – die nog niet zijn aangepast aan de
nieuwe modellen van de Unie – is de volgende bepaling opgenomen:
Artikel 5 - Voorschriften steiger en vlonder
Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist
voor het aanbrengen en/of vervangen van steiger indien wordt voldaan aan de volgende
voorschriften.
1. Per perceel wordt maximaal 1 werk (steiger, boothuis en dergelijke) in het waterlichaam
aangebracht.
2. De steiger wordt niet verder dan tot 1,00 meter uit de oeverlijn aangebracht. De maximale
lengte van de steiger langs de oeverlijn is 6,00 meter.
3. Steigers worden niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende
kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen, etcetera) en op locaties voor het keren en te water
laten van de maaiboot.
4. De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken
van derden.
5. De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst
gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.
6. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse
van het werk dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating
van vaste stoffen.
7. De steiger wordt in goede staat onderhouden.
8. Het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en 1,00 meter rondom de steiger
wordt verzorgd door de houder, belanghebbende of rechtsopvolger.

Deze bepaling kan als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket
verwerkt worden. Het waterschap kiest voor de optie “Lokale regelgeving: nader
gespecificeerde vrijstellingregel” en vult als lokale vrijstellingsregel in:
(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van
het waterschap op uw situatie van toepassing?)
U gaat een steiger of vlonder aanbrengen of vervangen, die voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden:

Er wordt maximaal één steiger of vlonder per perceel aangebracht;

De steiger wordt niet verder dan 1,00 m buiten de oever aangebracht en
heeft een lengte van maximaal 6,00 m langs de oeverlijn;

De steiger wordt niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit
ondersteunende kunstwerken (zoals duikers, stuwen, gemalen) of op
locaties voor het keren en te water laten van een maaiboot;

De steiger rust niet op beschoeiingen, schanskorven en andere
oeververdedigingswerken van derden; en

De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven
het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.
NB: De leden 6 tot en met 8 van artikel 5 in dit voorbeeld zijn voorschriften die
gelden voor vergunningvrij aangelegde steigers en geen voorwaarden voor het
vergunningvrij aanleggen van de steiger. Zij zijn daarom niet overgenomen in de
vrijstellingsregel.
In algemene zin is het aan te raden om bij het formuleren van vrijstellingsregels
goed onderscheid te maken tussen de voorwaarden van vergunningvrije
handelingen (wanneer is een steiger vergunningvrij?) en de algemene voorschriften
die gelden voor vergunningvrije handelingen (aan welke regels moet de eigenaar
van een vergunningvrije steiger voldoen?). Die laatste voorschriften zijn niet
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relevant voor de vraag of wel of geen vergunning is vereist, en worden daarom niet
opgenomen in de vrijstellingregels van het omgevingsloket. In de nieuwe model
algemene regels van de Unie wordt dit onderscheid duidelijk gemaakt.
Als de algemene regels van het waterschap nog niet conform de nieuwe modellen
van de Unie van Waterschappen zijn ingericht, kan het voor het onderscheid tussen
voorwaarden voor vrijstelling enerzijds en algemene voorschriften anderzijds helpen
om de volgende vraag te stellen: kan de gebruiker van het loket een vergunning
aanvragen voor een handeling die niet voldoet aan de voorwaarde? Als het antwoord
“ja” is, is het een voorwaarde van de vergunningvrije handeling en moet het worden
opgenomen in de vrijstellingsregel. Als het antwoord “nee” is, is het een algemeen
voorschrift voor de vergunningvrije handeling en moet het niet worden opgenomen
in de vrijstellingsregel.
In dit voorbeeld: de gebruiker kan wel een vergunning aanvragen voor een steiger
van 6,50 m lang (die voldoet niet aan het kenmerk van lid 2) maar niet voor een
steiger die hij niet in goede staat gaat onderhouden (die voldoet niet aan het
algemene voorschrift van lid 7).
Tip: de algemene voorschriften voor vergunningvrije handelingen kunnen worden
opgenomen in de reactie van het waterschap op de melding.

Voorbeeld 2: model algemene regels beschoeiing en oeverbeschermende damwand
In de nieuwe model algemene regels van de Unie zijn de volgende bepalingen
opgenomen:
3. Beschoeiing
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor
het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing, voor zover:
a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende
beschermingszone;]
b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie
x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
e. deze wordt aangelegd en behouden op [0,20m - 0,50m] hoogte boven het peil en op
[0,60m - 1,20m] diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.
4. Oeverbeschermende damwand
Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur,
voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermende damwand, voor
zover deze:
a. [niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende
beschermingszone;]
b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als
aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone, en
c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan].]
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Deze bepalingen kunnen als volgt in de vergunningcheck van het omgevingsloket
verwerkt worden. Het waterschap kiest bij de werkzaamheid “Beschoeiing
(oeververdediging) plaatsen” voor de optie “Lokale regelgeving: nader
gespecificeerde vrijstellingregel” en vult als lokale vrijstellingregel in:
(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van
het waterschap op uw situatie van toepassing?)
U gaat een beschoeiing of een oeverbeschermende damwand aanleggen, behouden
of verwijderen en u voldoet aan een van de volgende situaties (1 of 2):
1. Beschoeiing aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:
 de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
 de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de legger of
de bijbehorende beschermingszone, en
 de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met
een natuurfunctie zoals aangewezen in het waterbeheerplan, en
 het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
 de beschoeiing wordt aangelegd en behouden op 0,20 m hoogte boven het
peil en op 0,60 m diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.
OF
2. Oeverbeschermende damwand aanleggen, behouden of verwijderen, waarbij:
 de beschoeiing niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en
 de beschoeiing wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
oppervlaktewaterlichaam categorie B of C als aangewezen in de legger of
de bijbehorende beschermingszone, en
 de beschoeiing niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met
een natuurfunctie zoals aangewezen in het waterbeheerplan.

In dit voorbeeld worden feitelijk twee vrijstellingsregels voor twee handelingen (een
beschoeiing aanleggen en een oeverbeschermende damwand aanleggen) in één
werkzaamheid gecombineerd. Het zou kunnen voorkomen dat een gebruiker beide
handelingen wil uitvoeren en dus voor beide handelingen de vergunningcheck wil
doorlopen. Omgevingsloket online biedt de mogelijkheid om werkzaamheden
meerdere keren toe te voegen aan het dossier. In dit geval kan de gebruiker de
werkzaamheid “Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen” twee keer toevoegen aan
zijn concept aanvraag. Hij doet dan eerst de vergunningcheck voor het aanbrengen
van zijn beschoeiing (met als uitkomst bijvoorbeeld vergunningplichtig) en daarna
doet hij de vergunningcheck voor het aanleggen van de oeverbeschermende
damwand (met als uitkomst bijvoorbeeld meldingplichtig). In de concept aanvraag
kan de gebruiker vervolgens voor de beschoeiing het aanvraagformulier
“Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken” invullen en de rubriek
“Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen”, en daarnaast het formulier “Melding
waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken” plus nogmaals de rubriek
“Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen” voor de oeverbeschermende damwand.
Voor de gebruiker ziet het er als volgt uit:
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Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van…
Onder dit onderdeel vallen de volgende typen grondwateronttrekkingen waarvoor
het waterschap bevoegd gezag is:

Agrarische doeleinden

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Brandblusvoorziening

Grondwatersanering

Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar

Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Overige doeleinden
Deze onttrekkingen zijn op verschillende manieren geregeld in de keuren. Soms zijn
grondwateronttrekkingen zonder meer watervergunningplichtig. Steeds meer
waterschappen hebben echter in de keur of in de algemene regels bij de keur
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bepaalde kleinschalige onttrekkingen vrijgesteld van de vergunningplicht. De
vergunningvrije onttrekkingen moeten in het algemeen wel worden gemeld. Bij de
inrichting van de lokale regels is uitgegaan van de model keur en model algemene
regels van de Unie van Waterschappen van 2013.
Bij het onderdeel “Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van…”
zijn twee opties beschikbaar. De betekenis van deze opties voor lokale regelgeving
zijn als volgt:
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor de onttrekking in alle
gevallen een watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er
voor het betreffende type onttrekking in de keur geen vrijstellingregels of
meldingplichten zijn opgenomen.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren.
De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is
ingevuld, bijvoorbeeld: “De grondwateronttrekking vindt plaats buiten de gebieden
die zijn aangegeven op de keurkaart en bedraagt niet meer dan 60 m3/h”. De
gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of nee. Als hij nee invult, is de
conclusie dat de onttrekking watervergunningplichtig is. Als hij ja invult, is de
conclusie in de meeste gevallen meldingplichtig.
Bij een aantal grondwateronttrekkingen en infiltraties volgt, conform de betreffende
model algemene regels, een aantal aanvullende vragen met door het waterschap in
te stellen parameters. Met deze vervolgvragen wordt aan de hand van onder andere
het debiet van de onttrekking bepaald of de onttrekking of infiltratie meldingplichtig
of vergunning- en meldingvrij is. Dit betreft de volgende grondwateronttrekkingen
en infiltraties:

Agrarische doeleinden

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Grondwatersanering

Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Overige doeleinden

Voorbeeld van een vrijstellingregel
Het waterschap gebruikt de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)” om aan te geven in welke gevallen een grondwateronttrekking
niet vergunningplichtig is maar meldingplichtig.
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Voorbeeld model algemene regel Grondwatersanering
In de model algemene regel grondwatersanering van de Unie is de volgende
bepaling opgenomen:
Artikel 1 Criteria
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in
een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, voor zover
de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in
een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied C, voor zover
de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het
onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in
een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied D, voor zover
de onttrekking niet:
a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur, en
b. langer duurt dan 10 jaar.

Dit kan als volgt in een vrijstellingsregel worden geformuleerd:
(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van
het waterschap op uw situatie van toepassing?)
U gaat grondwater onttrekken voor een grondwatersanering die voldoet aan een
van de volgende situaties (1, 2 of 3):
1. Gebied B:

De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is
aangewezen als gebied B én de onttrekking bedraagt niet meer dan 10 m3
per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.
OF
2. Gebied C:

De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is
aangewezen als gebied C én de onttrekking bedraagt niet meer dan 20 m3
per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.
OF
3. Gebied D:

De onttrekking vindt plaats in een gebied dat op de kaart grondwater is
aangewezen als gebied D én de onttrekking bedraagt niet meer dan 50 m3
per uur én de onttrekking duurt niet langer dan 10 jaar.
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De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. De
tekst moet aangeven in welke gevallen de onttrekking niet vergunningplichtig is. De
tekst uit het voorbeeld is ontleend aan de criteria van artikel 1 van de betreffende
algemene regel conform de modellen van de Unie van Waterschappen van 2013.
Voor het invullen van vrijstellingregels is een tekstvak met een omvang van 5000
tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingregels zo kort en bondig mogelijk.

Voorbeeld lokale parameters
Als de lokaal beheerder voor bepaalde grondwateronttrekkingen of infiltraties heeft
gekozen voor de optie Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s),
dan moeten er lokale parameters worden ingevuld. De vragen met deze lokale
parameters bepalen of de onttrekking of infiltratie meldingplichtig is dan wel
vergunning- en meldingvrij. De vragen komen overeen met de criteria in art. 3 lid 2
van de betreffende model algemene regels. Het is niet mogelijk om deze vragen “uit
te schakelen”, ze zijn altijd actief als er bij deze werkzaamheden voor de optie
Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s) is gekozen. Lokale
parameters moeten worden ingevuld bij de volgende werkzaamheden:

Agrarische doeleinden

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Grondwatersanering

Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Overige doeleinden
In onderstaand schema is de vraag/antwoordstructuur van de vergunningcheck van
het omgevingsloket opgenomen voor de werkzaamheid “Bouwputbemaling,
sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering”. Dit schema geldt als het
waterschap heeft gekozen voor de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)”. De schema’s zijn niet van toepassing als het waterschap heeft
gekozen voor de optie “Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig”. In dat geval
worden er geen vragen aan de gebruiker gesteld en is de uitkomst
watervergunningplichtig.
In de model algemene regel Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling,
proefbronnering en grondsanering is over de meldplicht het volgende bepaald:
De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het
Waterbesluit, is niet van toepassing indien:
a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en
in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of
b. de onttrekking minder dan […] aaneengesloten uren duurt en de totale
onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.
Deze bepaling is als volgt in de vergunningcheck van Omgevingsloket online
vertaald. In rood zijn de vrijstellingsregels en parameters weergegeven die het
waterschap zelf invult via de beheermodule van het loket.
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Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering:
1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op
uw situatie van toepassing?
(vrijstellingsregels van het waterschap).
o ja (ga door naar vraag 2)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: watervergunningplichtig)
2. Wilt u meer dan 1 m3 grondwater per uur onttrekken?
o ja (ga door naar vraag 4)
o nee (ga door naar vraag 3)
3. Wilt u in totaal meer dan 5.000 m3 grondwater onttrekken?
o ja (ga door naar vraag 4)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: geen watervergunning of melding nodig)
4. Duurt de onttrekking langer dan 48 aaneengesloten uren?
o ja (einde vragenlijst, uitkomst: meldingplichtig op grond van de keur van
het waterschap)
o nee (ga door naar vraag 5)
5. Wilt u in totaal meer dan 1.000 m3 grondwater onttrekken?
o ja (einde vragenlijst, uitkomst: meldingplichtig op grond van de keur van
het waterschap)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: geen watervergunning of melding nodig)
Als het waterschap nog niet is overgeschakeld op de nieuwe modelkeur en model
algemene regels van de Unie van Waterschappen, dan kan het voorkomen dat het
onderscheid tussen meldingplichtige onttrekkingen en onttrekkingen die vergunningen meldingvrij zijn is gebaseerd op andere criteria dan die van de model algemene
regels. Ook in dat geval moet het waterschap echter alle lokale parameters invullen.
Het is het beste om voor de vragen die op grond van de eigen algemene regels van
het waterschap niet relevant zijn, een hoge waarde voor de betreffende parameters
in te vullen.
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Voorbeeld keur Waterschap Rijn en IJssel:
In de keur van Waterschap Rijn en IJssel zijn de volgende bepalingen opgenomen:
Artikel 3.6 Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren van water
1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
a. grondwater te onttrekken;
b. water in de bodem te infiltreren.
2. Geen vergunning krachtens het vorige lid is vereist, indien het betreft het onttrekken van
grondwater uitsluitend voor:
a. grondwatersanering, indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 1 m³ per uur;
b. beheersmaatregelen voor een grondwaterverontreiniging, indien de pompcapaciteit niet
meer bedraagt dan 5 m³ per uur;
c. overige doeleinden, indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur.
Artikel 3.7 Meldplicht onttrekken grondwater
1. Voor zover er geen vergunningplicht geldt ingevolge artikel 3.6 doet degene die
grondwater onttrekt, daarvan melding aan het bestuur indien de onttrokken hoeveelheid
water meer dan 50.000 m³ per kalenderjaar bedraagt.

Uit deze bepalingen blijkt dat het onttrekken van grondwater gemeld moet worden
als er tussen 0 en 10 m3/h wordt onttrokken en de hoeveelheid meer dan 50.000
m3 per jaar bedraagt. 50.000 m3/jaar is gemiddeld 5,7 m3/h. Bij de volgende
instellingen gaat het in de meeste situaties goed; alleen onttrekkingen van meer
dan 5000 uur, met een debiet tussen 5 en 10 m3/h én een totale hoeveelheid van
minder dan 50.000 m3 worden ten onrechte gemeld.
1. Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op
uw situatie van toepassing?
De onttrekking vindt plaats met een pompcapaciteit van minder dan 10 m3 per
uur.
o ja (ga door naar vraag 2)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: watervergunningplichtig)
2. Wilt u meer dan 5 m3 grondwater per uur onttrekken?
o ja (ga door naar vraag 4)
o nee (ga door naar vraag 3)
3. Wilt u in totaal meer dan 1.000.000 m3 grondwater onttrekken?
o ja (ga door naar vraag 4)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: geen watervergunning of melding nodig)
4. Duurt de onttrekking langer dan 5000 aaneengesloten uren?
o ja (einde vragenlijst, uitkomst: meldingplichtig op grond van de keur van
het waterschap)
o nee (ga door naar vraag 5)
5. Wilt u in totaal meer dan 50.000 m3 grondwater onttrekken?
o ja (einde vragenlijst, uitkomst: meldingplichtig op grond van de keur van
het waterschap)
o nee (einde vragenlijst, uitkomst: geen watervergunning of melding nodig)
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Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
Onder dit onderdeel vallen de volgende handelingen waarvoor het waterschap
bevoegd gezag is:

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
(incl. lozingsvoorziening)

Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een
waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)
Deze lozingen en onttrekkingen zijn op verschillende manieren geregeld in de
keuren. Vrijwel alle waterschappen hanteren voor het brengen van water in en het
onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam een bepaald debiet (m3/h),
waarboven de handeling vergunningplichtig is. Diverse waterschappen hebben
verschillende grenzen vastgesteld voor verschillende typen oppervlaktewaterlichamen.De vergunningvrije onttrekkingen moeten in het algemeen wel gemeld
worden. Bij de inrichting van de lokale regels is uitgegaan van de model keur en
model algemene regels van de Unie van Waterschappen van 2013.
Bij het onderdeel “Water brengen in of onttrekken aan een
oppervlaktewaterlichaam” zijn twee opties voor lokale regelgeving mogelijk. De
betekenis van deze opties zijn als volgt:
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
De optie altijd vergunningplichtig heeft tot gevolg dat voor het onttrekken van water
uit of het brengen van water in oppervlaktewater in alle gevallen een
watervergunning is vereist. Het waterschap gebruikt deze optie als er voor de
betreffende handeling in de keur geen vrijstellingsregels of meldingsplichten zijn
opgenomen.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)
Met behulp van deze instelling kan het waterschap een vrijstellingsregel formuleren.
De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. Onder deze vraag verschijnt de tekst die door het waterschap is
ingevuld, bijvoorbeeld: “Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam
vindt plaats buiten de gebieden die zijn aangegeven op de keurkaart en bedraagt
minder dan 100 m3 per uur”. De gebruiker kan deze vraag beantwoorden met ja of
nee. Als hij “nee” invult, is de conclusie dat de lozing of onttrekking
watervergunningplichtig is. Als hij “ja” invult, is de conclusie dat de lozing of
onttrekking meldingplichtig is.
NB In de model algemene regels wordt geen onderscheid gemaakt tussen
meldingplichtige lozingen of onttrekkingen en handelingen die volledig vergunningen meldingvrij zijn. Die laatste optie is daarom niet in release 2.9 gebouwd.

Voorbeeld van een vrijstellingregel
Het waterschap gebruikt de optie “Lokale regelgeving: nader gespecificeerde
vrijstellingregel(s)” om aan te geven in welke gevallen het brengen van water in of
onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam niet vergunningplichtig is
maar meldingplichtig.
De vraag die bij deze optie aan de gebruiker wordt gesteld is: “Zijn één of meer van
de onderstaande vrijstellingregels van het waterschap op uw situatie van
toepassing?”. Daaronder volgt de tekst die door het waterschap is ingevoerd. De
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tekst moet aangeven in welke gevallen het brengen of onttrekken van water niet
vergunningplichtig is. Voor het invullen van vrijstellingsregels is een tekstvak met
een omvang van 5000 tekens beschikbaar. Formuleer de vrijstellingsregels zo kort
en bondig mogelijk.
Voorbeeld model algemene regels Water brengen + Drainage
In de model algemene regels zijn de volgende bepalingen opgenomen:
7. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende
lozingsvoorziening, Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4 van
de Keur, voor het brengen van water in en het aanleggen, behouden of verwijderen van een
lozingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
b. geen water wordt gebracht in een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsvoorziening
wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de
[legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
c. niet meer dan [x] m3/u water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
d. de diameter van de lozingsvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm;
e. de lozingsvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het
oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en
f. [het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam niet
meer bedraagt dan [x] m3/u]. (etc)
5. Drainage, Artikel 1 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.5,
van de Keur, voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen en
bijbehorende lozingsvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
a. [deze niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de
bijbehorende beschermingszone;]
b. Deze worden aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam
[categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
c. [deze niet worden aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als
aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
d. [deze worden gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan
worden gestuurd], en
e. de lozingsvoorzieningen verzonken in het talud en buiten het profiel van het
oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.
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Deze twee bepalingen kunnen als volgt in een vrijstellingregel worden omgezet:
(Standaardvraag loket: Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van
het waterschap op uw situatie van toepassing?)
U gaat water brengen in een oppervlaktewaterlichaam en een bijbehorende
lozingsvoorziening aanleggen en u voldoet daarbij aan één van de volgende
situaties (1 of 2):
1. Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen, eventueel met
bijbehorende lozingsvoorziening, waarbij:

de lozingsvoorziening niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een
waterkering, en

er geen water wordt gebracht in, of lozingsvoorziening aangebracht bij, een
oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de
legger, en

er niet meer dan 100 m3 per uur water in het oppervlaktewaterlichaam
wordt gebracht, en

de diameter van de lozingsvoorziening niet meer dan 125 mm bedraagt, en

de lozingsvoorziening wordt verzonken in het talud en buiten het profiel
van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en

het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één
oppervlaktewaterlichaam samen niet meer dan 200 m3 per uur bedraagt.
OF
2. Aanleggen, behouden of verwijderen van drainagemiddelen, eventueel met
bijbehorende lozingsvoorzieningen, waarbij

de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangelegd, behouden
of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone, en

de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangebracht bij een
oppervlaktewaterlichaam categorie A als aangewezen in de legger of de
daarbij behorende beschermingszone, en

de drainage en/of lozingsvoorzieningen niet worden aangebracht bij een
oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de
legger, en

de lozingsvoorzieningen worden gecombineerd met een werk waarmee de
hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd, en

de lozingsvoorzieningen worden verzonken in het talud en buiten het profiel
van het oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.
Aan het einde van paragraaf 3.1 is ingegaan op de situatie waarbij een gebruiker
twee handelingen die in één vergunningcheck staan, tegelijk wil uitvoeren – zoals
water brengen in een oppervlaktewaterlichaam én drainage aanleggen in het
voorbeeld hierboven.
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Inregelen aanvraag- en meldingformulieren

De lokaal beheerder kan in bepaalde gevallen een of meer lokale vragen aan het
aanvraagformulier voor de watervergunning en aan een meldingformulier
toevoegen. De formulieren waaraan vragen kunnen worden toegevoegd zijn:
Aanvraagformulieren:

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Meldingformulieren

Melding waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
De bovenstaande aanvraag- en meldingformulieren voor “Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken” worden aangevuld met zogeheten rubrieken, die
specifieke vragen bevatten over de voorgenomen handelingen. De volgende
rubrieken zijn beschikbaar:

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam aanbrengen

Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen

Kabels of leidingen aanleggen

Ligplaats innemen

Natuur ontwikkelen of inrichten

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Oppervlaktewaterlichaam graven

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen

Waterpeil wijzigen
NB de bovengenoemde rubrieken zijn formulieronderdelen van zowel het
aanvraagformulier als het meldingformulier Waterstaatswerk of beschermingszone
gebruiken. Dat betekent dat een lokale vraag voor bijvoorbeeld “Brug aanleggen,
wijzigen of verwijderen” zowel in het aanvraagformulier voor de watervergunning
terecht komt als in het meldingformulier.
Bij de rubrieken van “Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken” komen de
namen van de rubriekformulieren niet één op één overeen met de namen van de
werkzaamheden in het loket. Verschillende werkzaamheden verwijzen naar hetzelfde
rubriekformulier. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de werkzaamheden in
het loket en de daaraan gekoppelde rubriekformulieren.
Werkwijze voor de lokaal beheerder:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale vragen
aanvraagformulier’. Met aanvraagformulier wordt hier ook gedoeld op de
meldingformulieren en rubrieken.
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3. Selecteer het betreffende onderdeel en klik op ‘Versie toevoegen’ om een
nieuwe set vragen toe te voegen.

4. Vul het versienummer, korte omschrijving van de versie en de begindatum
in. De begindatum moet altijd in de toekomst liggen. Klik op “Opslaan”.

5. Klik vervolgens op ‘vraag toevoegen’.
6. Vul bij ‘Label van de vraag’ de vraag in, geef aan of het gaat om een open of
gesloten vraag en of de vraag verplicht moet worden beantwoord of niet.
Geef eventueel een toelichting en hyperlink naar de website van het
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waterschap. U kunt het veld “Eventuele hyperlink bij de toelichting”
gebruiken en/of een of meer hyperlinks toevoegen aan woorden in de
toelichting. Selecteer de betreffende woorden en klik op
. Een ingevoerde
hyperlink is te verwijderen met de knop

.

7. Herhaal stap 6 als u meer dan één vraag wilt toevoegen. Er kan een aantal
vragen worden ingesteld (in ieder geval 5).
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Lokale vragen staan steeds aan het einde van het formulier. De aanvrager ziet de
vraag als volgt op het formulier:
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Instellingen communicatie en behandeling via het OLO

De waterschappen hanteren grofweg twee varianten voor het gebruik van het
Omgevingsloket bij het proces van vergunningverlening:
1. Minimale variant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail
aan op het omgevingsloket en er vindt via het omgevingsloket geen
terugkoppeling plaats aan de aanvrager / melder. Het updaten van de
status, aanvragen van een aanvulling, het wijzigen van het bevoegd gezag /
procedure of het verzoeken om een advies, vindt allemaal buiten het loket
plaats.
2. Tussenvariant: het eigen mid office / back office systeem sluit via e-mail aan
op het omgevingsloket en voor de terugkoppeling aan de aanvrager / melder
wordt gebruik gemaakt van het loket, evenals voor de samenwerking met
een adviseur. De behandelmodule van het OLO wordt gebruikt voor onder
andere het wijzigen van het bevoegd gezag en de voorbereidingsprocedure,
het vragen van advies en het doorgeven van bepaalde berichten aan de
aanvrager /melder, zoals het vragen van een aanvulling en het uploaden
van de beschikking. Hiermee wordt ook de status van de aanvraag / melding
bijgehouden.
Het waterschap heeft bij de minimale variant overigens nog de keuze om bepaalde
handelingen wel via het Omgevingsloket uit te voeren, zoals het vragen van een
advies bij een ander bestuursorgaan. Variant 1 en 2 zijn dus niet absoluut, er zijn
variaties mogelijk.
Let op!
Het waterschap moet de behandelmodule van het Omgevingsloket in ieder geval
gebruiken om het bevoegd gezag te wijzigen, als het waterschap niet bevoegd is
voor de aanvraag of melding. Dit is immers de enige mogelijkheid om het volledige
dossier van de aanvraag of melding ter beschikking te stellen aan het juiste
bevoegde gezag (Rijkswaterstaat, provincie of een ander waterschap).
In dit hoofdstuk worden de effecten van de volgende instellingen beschreven:

Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van de behandeling;

Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag;

Communicatie naar aanvrager via OLO.
Voor de overige instellingen in onderstaand scherm wordt verwezen naar de
Handleiding Omgevingsloket online.
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De instellingen per variant zijn in principe als volgt:
Instelling
Gebruik van dossiermodule OLO tbv behandeling

Variant 1
(minimale variant)

Variant 2
(tussenvariant)

Nee

Nee

E-mail

E-mail

Synchronisatie van OLO status door BG

Nee

Ja

Communicatie naar aanvrager via OLO

Nee

Ja

Verzendmethode

Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling
Als “Gebruik van de dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling” op “Nee”
wordt gezet, heeft dit tot gevolg dat de taken gerelateerd aan de aanvraag niet
meer in volgorde hoeven te worden uitgevoerd. Alle taken voor de coördinator
blijven echter wel beschikbaar. Deze taken zijn:

Zowel bij variant 1 als variant 2 zet het waterschap de optie “Gebruik van de
dossiermodule OLO ten behoeve van behandeling” op Nee. Deze optie moet dus
altijd op Nee staan.
Om in het omgevingsloket taken met betrekking tot het aanvraagdossier uit te
voeren, moet er eerst een coördinator aan de aanvraag worden toegewezen. Daarna
worden alle benodigde taken getoond en kunnen zij in willekeurige volgorde worden
uitgevoerd. De voor een ingediende aanvraag benodigde taken zijn beschikbaar
vanaf het moment dat een coördinator is toegewezen.
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1. Log in (als coördinator) op Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘De
aanvragen’
2. Selecteer de aanvraag of melding
3. Wijs een coördinator toe.
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De taken voor de aanvraag zijn beschikbaar.

Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag
De keuze “Ja” heeft de volgende effecten. Wanneer het bevoegd gezag (feitelijk
degene met de rol coördinator in het loket) tijdens de behandeling van de aanvraag
of melding de status van het dossier wijzigt, wordt dit automatisch zichtbaar voor de
aanvrager in het overzicht van zijn aanvragen. Op deze manier kan de aanvrager
het verloop van de procedure volgen.
De coördinator wijzigt de status door een bepaalde taak uit te voeren. In
onderstaande tabellen zijn de taken opgenomen die leiden tot een wijziging in de
status van de aanvraag resp. de melding.
1. Taken en statussen vergunningaanvraag
(NB zodra de aanvraag is ingediend krijgt deze de status “In behandeling”)
Taak coördinator
Aanvulling aanvragen
Beschikking registreren
(reguliere procedure)
Beschikking registreren
(uitgebreide procedure)
Beschikking registreren
(uitgebreide procedure)
Sluiten dossier
Dossier overdragen naar
archief

Statuswijziging
van
naar
In behandeling
Aanvulling gevraagd
In behandeling
Beschikking
In behandeling

Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit

Beschikking

Beschikking
OLO dossier gesloten

OLO dossier gesloten
Gearchiveerd
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2. Taken en statussen melding
(NB zodra een melding is ingediend krijgt deze de status “Gemeld”)
Taak coördinator
Dossier overdragen naar
archief

Statuswijziging
van
Gemeld

naar
Gearchiveerd

De keuze “Nee” bij de optie Synchronisatie van OLO status door bevoegd gezag
heeft tot gevolg dat de status van het dossier (en statuswijzigingen) niet zichtbaar
zijn voor de aanvrager. De status blijft na het indienen altijd op “status onbekend”
staan.
De coördinator kan bij deze keuze dus wel de basisfunctionaliteit van de
behandelmodule gebruiken, zoals het bevoegd gezag wijzigen, een advies vragen of
het dossier sluiten en archiveren. De voortgang van de behandeling is echter niet
zichtbaar voor de aanvrager / melder in het overzicht van zijn aanvragen. Het
waterschap moet de voortgang dus op een andere manier meedelen.

Communicatie naar aanvrager via OLO
De keuze “Ja” heeft tot gevolg dat berichten uit processtappen van OLO naar de
aanvrager / melder worden gestuurd. De aanvrager / melder kan dus alle mogelijke
emails uit OLO ontvangen. Het betreft de volgende berichten:
Taak coördinator
Wijzigen bevoegd gezag
Verzenden bericht in behandeling
Aanvragen aanvulling
Beschikking registreren

onderwerp emailbericht aan aanvrager
Bevoegd gezag gewijzigd van de
[aanvraag/melding]
De aanvraag is in behandeling genomen
Verzoek om aanvulling voor de aanvraag
Besluit genomen m.b.t. de aanvraag

De keuze “Nee” bij de optie Communicatie met de aanvrager via OLO heeft tot
gevolg dat er, behalve het eerste ontvangstbericht, geen berichten (emails) vanuit
OLO naar de aanvrager worden gestuurd. Het waterschap moet dus, buiten OLO om,
die communicatie met de aanvrager / melder verzorgen.
Als het waterschap er voor kiest om niet via OLO te communiceren over aanvragen
en meldingen, is het van belang dit te vermelden in de ontvangstbevestiging. De
tekst van deze ontvangstbevestiging kan de lokaal beheerder gedeeltelijk zelf
formuleren.
Instellen beheer ontvangstbevestiging
De lokaal beheerder past de tekst van de ontvangstbevestiging op de volgende
manier aan:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
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2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer
ontvangstbevestiging’.

3. Geef aan of je de default vrije tekst wilt gebruiken. Als je de default vrije
tekst wilt vervangen, plaats je de nieuwe tekst in het veld 'Vrije tekst
ontvangstbevestiging'. Voorbeeld: “Waterschap X houdt u via dit emailadres
op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw
aanvraag/melding. Het waterschap gebruikt hiervoor haar eigen systemen.
De status van uw aanvraag wordt daarom niet bijgehouden in
Omgevingsloket online.”
4. Klik op 'Opslaan'.
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Bijlage 1 Overzicht werkzaamheden in Omgevingsloket online en de model algemene regels UvW 2013
In onderstaande tabellen zijn in de linkerkolom de werkzaamheden genoemd die in het loket staan. Daarnaast zijn de corresponderende
werkzaamheden volgens de Unie model algemene regels 2013 weergegeven. In de drie rechterkolommen ziet u de mogelijke instellingen in OLO.
Groen: algemene regel grondwater - Blauw: algemene regel waterkwantiteit - Oranje: algemene regel waterkering

Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van…
Activiteit volgens OLO

Algemene regels volgens model
Unie van Waterschappen
Onttrekking voor agrarische doeleinden
(beregening, bevloeiing en veedrenking)

Opties inregelen
vergunningcheck
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

Parameters
instellen?
ja

Bouwputbemaling, proefbronnering en
grondsanering

Onttrekking voor bouwputbemaling,
sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

ja

Grondwatersanering

Onttrekking voor sanering van
grondwaterverontreiniging

1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

ja

Brandblusvoorziening

Onttrekking voor een brandblusvoorziening
Onttrekking voor overige doeleinden

altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels

nee

Overige doeleinden

1.
2.
1.
2.

Industriële toepassingen van minder dan
150.000 m3 per jaar
Verwerking (infiltratie) van hemelwater

Onttrekking voor overige doeleinden

1.
2.
1.
2.

altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels

nee

Agrarische doeleinden

Infiltreren van hemelwater

ja

ja

Conclusies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen
Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen
Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen

Pagina 43 van 47

melding

melding

melding

melding

melding

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 juli 2014

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
Activiteit volgens OLO
Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
(incl. lozingsvoorziening)
Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een
waterschap
(incl.onttrekkingsvoorziening)

Algemene regels volgens model
Unie van Waterschappen
Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende lozingsvoorziening
Drainage
Onttrekken en bijbehorende
onttrekkingsvoorziening

Opties inregelen
vergunningcheck
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

Parameters

Conclusies

nee

• Watervergunning
• Melding

1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

nee

• Watervergunning
• Melding

Opties inregelen
vergunningcheck
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

Parameters

Conclusies

nee

•
•
•
•

1.
2.
3.
1.
2.

nee

• Watervergunning
• Geen watervergunning/geen melding

nee

• Watervergunning
• Melding

Een waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken
Activiteit volgens OLO
Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
Bouwwerk of object bouwen, verbouwen
of verwijderen op of bij een waterkering

Bemesten en beweiden van een
waterkering
Beplanting aanbrengen of verwijderen

Algemene regels volgens model
Unie van Waterschappen
-Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken
en schuttingen
Plaatsen, behouden en verwijderen van
seizoensbebouwing op het strand
Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en
objecten
Uitvoeren van kleine verbouwingen
Verwijderen van bebouwing
Bemesten
Beweiden
Gras en één jarige gewassen
Beplanting
Aanbrengen en behouden van beplanting
Verwijderen van beplanting

altijd vergunningplichtig
altijd vergunningvrij
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels

nee

Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
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Activiteit volgens OLO
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
Dam (met of zonder duiker) aanleggen,
wijzigen of verwijderen
Kabels of leidingen aanleggen

11 juli 2014

Algemene regels volgens model
Unie van Waterschappen
Oeverbeschermende damwand
Beschoeiing
Bruggen
Dam met duiker

Ligplaats innemen

Kabels en leidingen
Leggen, behouden en verwijderen van kabels en
leidingen
--

Natuur ontwikkelen of inrichten

Natuurvriendelijke oever

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Dempen

Oppervlaktewaterlichaam graven

Graven

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of
verwijderen
Versnelde afvoer regenwater door
verhard oppervlak

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Waterpeil wijzigen

--

Overige activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Anti-worteldoek
Stoffen, voorwerpen en dieren
Straatmeubilair
Kleinschalig strandgebruik
Houden van evenementen op het strand
Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek
Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het

Overige activiteiten in, op of nabij een
waterkering uitvoeren

Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak

Opties inregelen
vergunningcheck
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels
1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

Parameters

Conclusies

nee

•
•
•
•
•
•
•
•

Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

altijd vergunningplichtig
altijd vergunningvrij
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
altijd vergunningvrij
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels
altijd vergunningplichtig
vrijstellingsregels

nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding
Geen watervergunning/geen melding
Watervergunning
Melding
Watervergunning
Melding

1. altijd vergunningplichtig
2. vrijstellingsregels

nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee

• Watervergunning
• Melding

Pagina 45 van 47

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Activiteit volgens OLO

11 juli 2014

Algemene regels volgens model
Unie van Waterschappen
plaatsen, behouden en verwijderen van
wegmeubilair
Aanbrengen, behouden en verwijderen van
verharding

Opties inregelen
vergunningcheck

Parameters

Conclusies
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Bijlage 2 Overzicht werkzaamheden en formulieren keur in
Omgevingsloket online
In onderstaande tabellen zijn in de linkerkolom de werkzaamheden genoemd die in
het loket staan onder het kopje Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij
een waterschap gebruiken, en in de rechterkolom de corresponderende
rubriekformulieren. Indien de naam van het rubriekformulier afwijkt van de naam
van de werkzaamheid, is hij gecursiveerd.

Een waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een
waterschap gebruiken
Activiteit volgens OLO R2.9

Rubriekformulier

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen
of verwijderen op of bij een waterkering
Bemesten en beweiden van een
waterkering
Beplanting aanbrengen of verwijderen
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Overige activiteiten in, op of nabij een
waterkering uitvoeren
Overige activiteiten in, op of nabij een
waterkering uitvoeren
Beplanting in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam aanbrengen
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen

Dam (met of zonder duiker) aanleggen,
wijzigen of verwijderen
Kabels of leidingen aanleggen

Dam (met of zonder duiker) aanleggen,
wijzigen of verwijderen
Kabels of leidingen aanleggen

Ligplaats innemen

Ligplaats innemen

Natuur ontwikkelen of inrichten

Natuur ontwikkelen of inrichten

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Oppervlaktewaterlichaam graven

Oppervlaktewaterlichaam graven

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of
verwijderen
Versnelde afvoer regenwater door
verhard oppervlak
Waterpeil wijzigen

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of
verwijderen
Verhard oppervlak (waaronder
dakoppervlak) aanbrengen
Waterpeil wijzigen

Overige activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
Overige activiteiten in, op of nabij een
waterkering uitvoeren

Overige activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
Overige activiteiten in, op of nabij een
waterkering uitvoeren
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