
  

 

3 Dempen 

3.1 Inleiding 

Onder demping verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor het bergende oppervlak, zoals vastgelegd in de legger 
oppervlaktewateren, afneemt. Bij de beoordeling of een oppervlaktewater (gedeeltelijk) wordt gedempt, wordt 
onder andere uitgegaan van de in de legger oppervlaktewateren gekarteerde oeverlijn. Voorbeelden van dempin-
gen zijn: 

• volledig of gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewater of greppel; 

• het aanbrengen van (ontsluitings)dammen in een oppervlaktewater; 

• het steiler optrekken van taluds. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 Vragenboom  
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Vraag 3: 
Gaat u alleen het bovenwatertalud steiler optrekken 
en/of een beschoeiing op de oeverlijn plaatsen? 

Vergunningplicht, zie beleidsregel 

Vraag 4: 
Gaat u in een hoofdwatergang (zie legger waterkerin-
gen) dempen?  
 

ja 

Algemene regel, maar maatwerkvoor-
schrift nodig 

Vraag 6: 
Gaat u dempen in de kern- en/of beschermingszone 
van een waterkering (legger waterkeringen)?  

Zorgplicht, zie artikel 3.1 van de keur 

Vraag 5: 
Gaat u meer dan 100 m² water dempen in overige 
watergangen (legger oppervlaktewateren)? 

Vraag 7: 
Gaat u dempen door een watergang te versmallen, 
waarna deze smaller is dan 4 m? 

ja 

Vraag 8: 
Gaat u buiten de bebouwde kom twee percelen sa-
menvoegen in een op kaart 3 weergegeven klei op 
veen- of veengrond, waarna het nieuwe perceel bre-
der is dan 80 m?  

Vraag 9: 
Gaat u de demping compenseren buiten het peilvak of 
verder dan 5 km van de demping in het boezemsys-
teem waarin u dempt? 

Algemene regel met meldplicht 

Vraag 10: 
Wilt u dempen zonder compensatie? 

Vraag 1: 
In de meeste gevallen moet u ter compensatie water 
graven. 
 

Zie ook regel 5 over graven van opper-
vlaktewater en ga door naar vraag 2. 

Vraag 2: 
Gaat u dempen ter plaatse van een op kaart 1 weer-
gegeven waardevolle oever (kaart 1)? 
 

ja Zie ook regel 8 over handelen in een 
waardevolle oever en ga door naar 
vraag 3. 



 

 

Toelichting 1 
Een demping zorgt voor een verlies aan waterberging. In de regels over demping is daarom in beginsel voorge-
schreven dat dit verlies moet worden gecompenseerd. Dit kan en zal veelal gebeuren door het graven van nieuw 
oppervlaktewater. Wanneer dit het geval is, moet daarom naast dit deze regel over dempingen ook regel 5 over 
het graven van oppervlaktewater worden geraadpleegd.  
 
Toelichting vraag 2 
Een demping kan worden uitgevoerd ter plaatse van een waardevolle oever. Wanneer dit het geval is, moet 
daarom naast deze regel over dempingen ook regel 8 over handelen in een waardevolle oever worden geraad-
pleegd. 
 
Toelichting vraag 3 
Bij het steiler optrekken van een talud is sprake van een demping. Wanneer een bovenwatertalud van bijvoor-
beeld 1:6 opgetrokken wordt tot 1:2, dan wordt de watergang iets smaller. Het gaat hier vrijwel altijd om een 
zeer beperkte demping, met een gering effect op het watersysteem. Ditzelfde effect treedt op wanneer een be-
schoeiing op de oeverlijn wordt geplaatst. Voor het steiler optrekken van een talud, al dan niet door het plaatsen 
van een beschoeiing, kan daarom worden volstaan met een zorgplicht.  
Indien het steiler optrekken leidt tot een versmalling van de watergang (gemeten op de oeverlijn, zie afbeelding 
3.2), is er alsnog sprake van een demping en dient doorgegaan te worden met vraag 4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toelichting vraag 4 
De oppervlaktewateren in Rijnland zijn onderverdeeld in twee typen: hoofdwatergangen en overige watergan-
gen. De hoofdwatergangen zijn van regionaal belang voor de aan- en afvoer van water en daarom geldt voor het 
dempen van deze watergangen een vergunningplicht.  
 
  

Steiler optrekken taludhelling 

waterlijn 

AFBEELDING 3.1  STEILER OPTREKKEN VAN HET TALUD: ZORGPLICHT 

Steiler optrekken taludhelling 

AFBEELDING 3.2  STEILER OPTREKKEN VAN HET TALUD: DEMPING 

waterlijn 

demping 



 

 

Toelichting vraag 5 
Dempingen van meer dan 100 m² vragen, ook in overige watergangen, een maatwerkafweging. De grote omvang 
van de demping kan namelijk aanzienlijke beperking van de aan- en afvoer van water opleveren. Bij deze maat-
werkafweging zijn de locatie van de demping en de locatie van de ontgraving ten opzichte van het afvoerende 
gemaal, van belang. Vanwege deze maatwerkafweging is een vergunningplicht noodzakelijk. 
 
Toelichting vraag 6 
Een demping in een overige watergang die wordt uitgevoerd in de beschermingszone van een waterkering kan 
de stabiliteit van deze waterkering beïnvloeden. Om de waterkering te beschermen is het noodzakelijk om de 
mogelijke gevolgen van de demping op de kering te beoordelen. Hiervoor is een vergunningplicht noodzakelijk.  
 
Toelichting vraag 7 
Om voldoende water door een overige watergang te kunnen transporteren, is het belangrijk dat de watergang 
voldoende breed is. Rijnland streeft daarbij naar watergangen met een minimale breedte van 2,5 meter. Wan-
neer de demping leidt tot een versmalling van de overige watergang is dat toegestaan, mits de watergang na 
demping minimaal 2,5 meter breed blijft. Wanneer de watergang na demping smaller wordt dan 2,5 meter, is dit 
in beginsel niet toegestaan. Onder omstandigheden kan Rijnland via maatwerk toch toestaan dat de watergang 
smaller wordt. Voordat mag worden overgegaan tot de demping, moet dit maatwerkvoorschrift zijn verleend. 
 
Toelichting vraag 8 
Klei op veen en veengronden zijn zettingsgevoelige gronden. Belangrijke factor hierin is de grondwaterstand be-
neden het maaiveld (ontwateringsdiepte). De grondwaterstand in een perceel wordt mede bepaald door het 
waterpeil en de afstand tussen oppervlaktewateren. Vooral in veengebieden kunnen door dempingen dusdanig 
brede percelen ontstaan, dat daardoor de grondwaterspiegel in de zomer/droge periode vooral midden in het 
perceel te veel daalt, waardoor verdroging en versnelde maaivelddaling kan worden veroorzaakt. Tegelijk moet 
worden voorkomen dat een te grote breedte van percelen ook de ontwatering niet te zeer beïnvloedt, waardoor 
bij regenval juist vernatting van het perceel kan ontstaan. Hiervoor is in de algemene regel opgenomen dat in 
deze gebieden buiten de bebouwde kom geen nieuwe percelen mogen worden gevormd die breder zijn dan 80 
meter. Wanneer het nieuwe perceel breder wordt dan 80 meter, mag de demping in beginsel niet plaatsvinden. 
Onder omstandigheden kan Rijnland echter via maatwerk toestaan dat het nieuwe perceel breder wordt dan 80 
meter. Voordat mag worden overgegaan tot de demping, moet dit maatwerkvoorschrift zijn verleend. 
 
Toelichting vraag 9 
Om het negatieve effect van de demping op de waterberging te beperken, is een compensatieverplichting in de 
algemene regel opgenomen. Aangezien dit effect lokaal is, is in de algemene regel voorgeschreven dat deze 
compensatie in de directe invloedssfeer van de demping moet plaatsvinden. Concreet betekent dit bij een dem-
ping in een: 

• overige watergang die onderdeel uitmaakt van het poldersysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden 
in hetzelfde peilvak als de demping; 

• overige watergang die onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden 
in het boezemsysteem en binnen een straal van 5 km. 

Het is in beginsel niet mogelijk om de compensatie buiten deze gebieden te verrichten. In bijzondere omstandig-
heden kan Rijnland de compensatie via maatwerk toch op een andere locatie toestaan. Voordat mag worden 
overgegaan tot de demping, moet dit maatwerkvoorschrift zijn verleend. 
 
  



 

 

Toelichting vraag 10 
Om het negatieve effect van de demping op de waterberging te beperken, is een compensatieverplichting in de 
algemene regel opgenomen. In de uitzonderlijke situatie waarin (1) blijkt dat de oeverlijn niet correct in de leg-
ger oppervlaktewateren is weergegeven, (2) de demping plaatsvindt in een polder waarin een grote waterplas 
aanwezig is of (3) er sprake is van een tijdelijke demping, kan het college vrijstelling geven van de compensatie-
verplichting. Voordat mag worden overgegaan tot de demping, moet dit maatwerkvoorschrift zijn verleend. 



 

 

3.3 Algemene regel 

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel 

Deze algemene regel is van toepassing op het dempen van een overige watergang, wan-

neer: 

a. het oppervlak van de demping niet groter is dan 100 m², en; 

b. deze demping niet uitsluitend bestaat uit het steiler optrekken van het bovenwater-

talud, en; 

c. de demping niet plaatsvindt in de kern- en/of beschermingszone van een waterke-

ring. 

 

Artikel 2: Demping 

a. De wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied 

mag als gevolg van een demping niet worden belemmerd. 

b. Wanneer een doodlopende watergang wordt gedempt, moet de demping vanaf de 

kopse kant worden uitgevoerd. 

c. Wanneer de demping leidt tot een versmalling van de watergang, moet de breedte 

van de watergang na demping minimaal 4 meter bedragen, gemeten op de water-

spiegel bij winterpeil. 

d. Wanneer de demping plaatsvindt in de op kaart 3 weergegeven gebieden met klei op 

veen- en veengronden, mag buiten de bebouwde countour (kaart 11) de totale 

breedte van het nieuwe perceel niet groter worden dan 80 meter.  

 

Artikel 3: Compensatieverplichting 

a. Voor elke demping moet het verlies aan bergend vermogen worden gecompenseerd 

door:  

1. een oppervlak water aan te leggen dat minimaal even groot is als het oppervlak 

van de demping, of; 

2. afboeking van een saldo, even groot als het oppervlak van de demping, van de 

Berging Rekening Courant, of; 

3. aantoonbaar extra gegraven water, even groot als het oppervlak van de demping, 

in de vijf jaar direct voorafgaand aan de datum van de vergunningaanvraag voor 

de demping, en;  

b. de compensatie moet voorafgaand aan of tegelijk met de demping zijn/worden gere-

aliseerd, en; 

c. het nieuw te graven water dient in open verbinding te staan met de rest van het wa-

tersysteem, en; 

d. wanneer de demping een deel van het poldersysteem betreft, moet de compensatie 

plaatsvinden binnen het peilvak waarin de demping plaatsvindt, en;  

e. wanneer de demping een deel van het boezemsysteem betreft, moet de compensatie 

plaatsvinden binnen 5 kilometer van de locatie van de demping. 

 

Artikel 4: Mogelijkheden voor maatwerk  

a. Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2, onder c, voor-

geschreven minimale breedte en een kleinere breedte voorschrijven, wanneer de 

aan- en afvoer van water door deze versmalling niet wordt belemmerd.  

b. Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2, onder d, voor-

geschreven maximale breedte en een grotere breedte voorschrijven, wanneer de 

maximale grondwaterdiepte door specifieke maatregelen (infiltratiedrains, berege-

ning, grondverbetering, etc.) zeker niet meer is dan bij een perceelbreedte van 80 

meter.  
 



 

 

 
 
Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel  
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze algemene regel van toepassing is. In deze algemene regel 
zijn de voorwaarden opgenomen waaronder deze handelingen zijn toegestaan. Deze algemene regel geldt op 
grond van artikel 3.2, eerste lid en tweede lid, sub a, van de keur.  
 
  

c. Het college kan bij maatwerkvoorschrift vrijstelling geven van de in artikel 3, on-

der a, voorgeschreven compensatieverplichting, wanneer:  

1. kan worden aangetoond dat de in de legger oppervlaktewateren gekarteerde 

oeverlijn als gevolg van bijvoorbeeld afkalving – ten opzichte van de oorspron-

kelijke oeverlijn – te veel landinwaarts is gekarteerd, of; 

2. de demping plaatsvindt in één van de volgende polderplassen waar voldoende 

wateroppervlak aanwezig is: Nieuwkoopse plassen, Reeuwijkse plassen, Lange-

raarse plassen of Amstelveense poel en deze demping bijdraagt aan andere 

doelstellingen van het integraal waterbeheer. 

d. Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 3, onder a, 

voorgeschreven compensatieverplichting, wanneer er sprake is van een tijdelijke 

demping waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en het ber-

gend vermogen voldoende blijft.  

e. Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 3, onder d of 

onder e, voorgeschreven locatie van de compensatie en een andere locatie voor-

schrijven, wanneer: 

1. het fysiek niet mogelijk is om binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te 

compenseren, en;  

2. het waterstaatkundig toelaatbaar is om niet binnen hetzelfde peilvak of binnen 

5 kilometer te compenseren.  

 

Artikel 5: Meldplicht  

a. De demping moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij Rijnland 

worden gemeld. 

b. De melding kan schriftelijk dan wel digitaal worden gedaan.  

c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft: 

1. naam en adres van degene die de demping gaat uitvoeren of laat uitvoeren, 

en; 

2. adres of locatie waar de demping en compensatie worden uitgevoerd, en; 

3. de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, en; 

4. wanneer van toepassing, een bewijs van het afkopen van de Berging Rekening 

Courant, en; 

5. een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de 

breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie, 

en; 

6. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:2000, die minimaal de 

volgende informatie bevat: 

i. de locatie van het te dempen wateroppervlak met de exacte begrenzing, 

evenals een berekening van het aantal vierkante meter te dempen water, 

en; 

ii. de locatie van de compensatie met de exacte begrenzing van het te gra-

ven water, inclusief een berekening van het oppervlak in vierkante meter. 

 



 

 

Toelichting artikel 2: Demping 
 
Niet belemmeren van wateraanvoer en waterafvoer (1) 
Wanneer een overige watergang een functie heeft in de aanvoer of afvoer van water, zal het (gedeeltelijk) dem-
pen van dat water in veel gevallen leiden tot stagnatie van de doorstroming en daarmee tot een verminderd 
functioneren van het watersysteem. Het is niet acceptabel om oppervlaktewateren te dempen, indien achterlig-
gende of aangrenzende gebieden daardoor niet meer voldoende kunnen worden voorzien van water. Dempin-
gen zijn ook niet acceptabel als het water van achterliggende of aangrenzende gebieden niet meer voldoende 
kan worden afgevoerd. Eventuele stagnatie in de doorstroming kan worden voorkomen door een vervangende 
watergang aan te leggen of door een duiker in de demping te plaatsen.  
  
Dempen doodlopende watergang (2) 
Wanneer een doodlopende watergang wordt gedempt, is het belangrijk dat de demping vanaf de kopse kant 
wordt uitgevoerd. Met deze werkwijze wordt aan de in het water aanwezige fauna een kans geboden om zich te 
verplaatsen naar het deel van de watergang dat niet wordt gedempt. 
 
Versmalling van de watergang (3) 
In het geval dat een overige watergang door een demping wordt versmald, moet na demping minimaal een 
breedte van 2,5 meter overblijven. Dit is ook de minimale breedte bij de aanleg van nieuwe overige watergan-
gen. Een breedte van 2,5 meter is voldoende om de aan- en afvoer van water door een overige watergang te 
borgen. 
 
Gebieden met klei op veen en veengronden (4) 
Klei op veen en veengronden zijn zettingsgevoelige gronden. Klink (zetting), krimp en oxidatie (vertering) zijn de 
processen die hierbij tot maaivelddaling kunnen leiden. Een belangrijke factor hierin is de grondwaterstand be-
neden het maaiveld (ontwateringsdiepte). De grondwaterstand in een perceel wordt mede bepaald door het 
waterpeil en de afstand tussen oppervlaktewateren. Vooral in veengebieden kunnen door dempingen dusdanig 
brede percelen ontstaan, dat daardoor de grondwaterspiegel in de zomer/droge periode vooral midden in het 
perceel te veel daalt, waardoor verdroging en versnelde maaivelddaling kan worden veroorzaakt. Tegelijk moet 
worden voorkomen dat een te grote breedte van percelen ook de ontwatering te zeer beïnvloedt, waardoor bij 
regenval juist vernatting van het perceel kan ontstaan. Hiervoor is in de algemene regel opgenomen dat in deze 
gebieden geen nieuwe percelen mogen worden gevormd die breder zijn dan 80 meter. In de bebouwde contou-
ren zijn percelen al veel breder dan 80 meter. Om die reden geldt deze beperking alleen bij dempingen buiten 
de bebouwde contouren, die zijn weergeven op kaart 11. 
 
Toelichting artikel 3: Compensatie 
 
Verplichting tot compensatie (a) 
Door demping van een (deel van een) overige watergang neemt het bergend vermogen van het betreffende peil-
vak af. Dit verlies aan bergend vermogen kan wateroverlast veroorzaken. Om dit te voorkomen, wordt voorge-
schreven dat een minstens even groot oppervlak water wordt gecreëerd.  
 
Compensatie door aanleggen nieuw open water (a, onder 1) 
De compensatie kan plaatsvinden door het aanleggen van oppervlak dat minimaal even groot is als het opper-
vlak van de demping.   
 
 
 
  



 

 

Compensatie via een Berging Rekening Courant (a, onder 2) 
Diverse gemeenten en enkele andere partijen binnen het beheersgebied van Rijnland hebben een zogenaamde 
Berging Rekening Courant (BRC): een saldo van gedempt en gegraven water. Indien de eigenaar van de BRC in 
een peilvak beschikt over een positief saldo, kan zij derden toestemming geven om hier gebruik van te maken. 
Dit is ter beoordeling van de eigenaar van de BRC. Degene die dempt en de compensatie wil regelen via de BRC, 
verzoekt de eigenaar om toestemming. Wanneer deze toestemming wordt gegeven, hoeft er geen compense-
rend water te worden gegraven. Er moet nog wel worden voldaan aan de andere eisen uit artikel 3. 
 
Compensatie door recent gegraven water (a, onder 3) 
Het wateroppervlak dat recent en vrijwillig is gegraven, kan worden ingezet voor de compensatie die op grond 
van het eerste lid is voorgeschreven. Hierbij zijn echter twee belangrijke voorwaarden: (1) het water is niet ge-
graven om aan een wettelijke verplichting te voldoen en (2) het water mag maximaal vijf jaar voor de melding 
van de demping zijn gegraven. Deze termijn van vijf jaar is ingebouwd, omdat Rijnland moet weten op welk wa-
terbergend vermogen in een peilgebied blijvend kan worden gerekend.   
 
Moment van compensatie (b) 
Rijnland stelt als voorwaarde dat compensatie plaatsvindt voorafgaand aan of gelijktijdig met de werkzaamhe-
den.  
 
Open verbinding (c) 
Het water dat ter compensatie wordt gegraven, moet bijdragen aan de waterberging in het betreffende gebied. 
Daartoe dient het water in open verbinding te staan met de rest van het oppervlaktewatersysteem. Het graven 
van een geïsoleerde vijver wordt dus niet beschouwd als compensatie voor een demping. 
 
Locatie van de compensatie (d en e) 
Aangezien het effect van een demping lokaal is, is in de algemene regel voorgeschreven dat deze compensatie in 
de directe invloedssfeer van de demping moet plaatsvinden. Concreet betekent dit bij demping in een: 

• overige watergang die onderdeel uitmaakt van het poldersysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden 
in hetzelfde peilvak als de demping; 

• overige watergang die onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden 
in het boezemsysteem en binnen een straal van 5 kilometer. 

Dit geldt ook indien de compensatie al eerder is gegraven (conform artikel 3, sub a, onder 3), of wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een afschrijving van de BRC (conform artikel 3, sub a, onder 2). 
 
Toelichting artikel 4: Maatwerkvoorschrift 
 
Smallere watergang (1) 
In beginsel moet de watergang na demping minimaal 2,5 meter breed zijn. In uitzonderlijke gevallenis deze voor-
waarde echter onredelijk. In deze gevallen kan het college via maatwerk toestaan dat een watergang na dem-
ping smaller is dan deze 2,5 meter. Dit maatwerkvoorschrift zal alleen worden verstrekt, wanneer de versmalling 
geen ontoelaatbare vermindering in de aan- en afvoerfunctie van de betreffende watergang zal veroorzaken. In 
het maatwerkvoorschrift wordt een nieuwe minimale breedte vastgesteld.  
 
  



 

 

Bredere percelen (2) 
In gebieden met klei op veen en veengronden mogen nieuw te vormen percelen niet breder zijn dan 80 meter. 
Door op de locatie specifieke maatregelen (infiltratiedrains, beregening, grondverbetering, etc.) te treffen, kan 
het negatieve effect op de grondwaterhuishouding worden beperkt. Wanneer door het treffen van maatregelen 
de maximale grondwaterdiepte zeker niet meer wordt dan bij een perceelbreedte van 80 meter, kan het college 
via maatwerk een breder perceel toestaan. In het maatwerkvoorschrift worden eisen gesteld over de te treffen 
maatregelen en de maximaal toegestane perceelsbreedte.  
 
Vrijstelling van compensatieverplichting bij oeverherstel (3) 
Om te bepalen of er sprake is van demping, wordt gebruikgemaakt van de legger oppervlaktewateren, waarin de 
oeverlijn is weergegeven. Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld door afkalving van een bestaande oever, een 
verkeerde oeverlijn in de legger is weergegeven. Wanneer de oeverlijn in zijn oorspronkelijke staat wordt her-
steld, is er formeel sprake van een demping. In deze situatie is het onredelijk om compensatie van de demping af 
te dwingen. Als de initiatiefnemer kan aantonen dat de in de legger oppervlaktewateren weergegeven oeverlijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke oeverlijn te veel landinwaarts ligt, dan kan het college via maatwerk vrijstel-
ling geven van de compensatieplicht. Dit wordt bepaald aan de hand van de luchtfoto’s die Rijnland heeft. Daar-
naast kan de initiatiefnemer dit onder andere aantonen: 

• door oude beschoeiing die (deels) nog aanwezig is; 

• via (lucht)foto’s, waarop de locatie van oorspronkelijke oeverlijn is te zien; 

• door een duidelijke – beperkte – onderbreking (inham) van de bestaande oeverlijn. 
 

Vrijstelling van compensatieverplichting in polderplassen (4) 
In sommige peilgebieden waarin polderplassen zijn gelegen, is het bergend wateroppervlak zo groot dat dempin-
gen van een beperkte omvang, die bijdragen aan de verbetering van andere waterdoelstellingen, verwaarloos-
bare gevolgen voor de waterkwantiteit hebben. Daarbij moet worden gedacht aan: 

• het beperken van de strijklengte en/of het beperken van de uitwisseling van water door de aanleg of 
herstel van een compartimenteringsdam; 

• de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld in de vorm van legakkers. 
 
De demping moet echter wel in verhouding staan tot het te dienen doel. Als bijvoorbeeld voor een betere stabili-
teit langs de waterkering een strook van maximaal 1 meter mag worden gedempt, mag onder deze regel niet 3 
meter worden gedempt. 
 
Deze vrijstelling geldt niet bij plassen op boezemniveau, omdat het bergend vermogen van deze plassen een on-
misbaar onderdeel vormt van het bergend vermogen van het gehele boezemsysteem. 
 
Compenseren op een andere locatie (5) 
Alleen indien er aantoonbaar geen mogelijkheid is om de compensatie lokaal uit te voeren, kan van het maat-
werkvoorschrift gebruik worden gemaakt. Bij de aanvraag wordt dan bekeken of de demping in dat specifieke 
geval alsnog kan worden toegestaan via compensatie in een ander peilvak of op een andere locatie in het boe-
zemsysteem, waarmee de gevolgen van de demping worden gecompenseerd. In het maatwerkvoorschrift wordt 
de nieuwe locatie van de compensatie vastgesteld.  
  
Tijdelijke demping (6) 
Bij een tijdelijke demping kan alleen afgezien worden van de normaal gesproken noodzakelijke compensatie in 
de vorm van het graven van open water, wanneer dit geen belemmering vormt voor een goede aan- en afvoer 
van water. De maximum periode die gehanteerd wordt voor tijdelijkheid is 1 jaar, maar zal in de meeste gevallen 
bij zes maanden worden gelegd, een en ander afhankelijk van het belang van de watergang voor de aan- en af-
voer van water. 
 
 
Toelichting artikel 5: Meldplicht 
De demping en het ter compensatie graven van water moet bij Rijnland worden gemeld, omdat dit een wijziging 
is van in het watersysteem. Deze wijziging moet worden geregistreerd in de legger oppervlaktewateren van Rijn-
land.  
  



 

 

3.4 Beleidsregel 

 

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  

Deze beleidsregel is van toepassing op het dempen van oppervlaktewater, wanneer: 

a. deze demping plaatsvindt in een hoofdwatergang, tenzij deze demping volledig 

bestaat uit het steiler optrekken van het bovenwatertalud, of; 

b. het oppervlak van de demping groter is dan 100 vierkante meter, tenzij deze 

demping volledig bestaat uit het steiler optrekken van het talud, of; 

c. de demping plaatsvindt in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering, 

tenzij deze demping volledig bestaat uit het steiler optrekken van het talud. 

 

Artikel 2: Toetsing demping 

Een demping is toegestaan, wanneer: 

a. de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend ge-

bied en gemaal als gevolg van een demping niet worden belemmerd, en;  

b. het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door: 

1. conform artikel 6 een oppervlak water aan te leggen dat minimaal even groot 

is als het oppervlak van de demping, of; 

2. afboeking van een saldo, even groot als het oppervlak van de demping, van de 

Berging Rekening Courant, of; 

3. aantoonbaar extra gegraven water, even groot als het oppervlak van de dem-

ping, in de vijf jaar direct voorafgaand aan de datum van de vergunningaan-

vraag voor de demping, en; 

c. de demping in de gebieden op kaart 3 geen negatieve effecten heeft op de (on-

diepe) grondwaterhuishouding, en; 

d. bij demping in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering deze dem-

ping geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering. 

 

Artikel 3: Vrijstelling compensatie in polderplassen 

Wanneer niet wordt voldaan aan het compensatievereiste uit artikel 2, sub b, is de 

demping alsnog toegestaan, wanneer: 

a. de demping plaatsvindt in één van de volgende polderplassen waar voldoende wa-

teroppervlak aanwezig is: Nieuwkoopse plassen, Reeuwijkse plassen, Langeraarse 

plassen, of Amstelveense poel, en; 

b. deze demping bijdraagt aan andere doelstellingen van het integraal waterbeheer. 

 

Artikel 4: Vrijstelling compensatie bij oeverherstel 

Wanneer niet wordt voldaan aan het compensatievereiste uit artikel 2, sub b, is de 

demping alsnog toegestaan, indien kan worden aangetoond dat de in de legger opper-

vlaktewateren gekarteerde oeverlijn als gevolg van bijvoorbeeld afkalving – ten 

opzichte van de oorspronkelijke oeverlijn – te veel landinwaarts is gekarteerd. 

 

Artikel 5: Vrijstelling compensatie tijdelijke dempingen 

Wanneer niet wordt voldaan aan het compensatievereiste uit artikel 2, sub b, is de 

demping alsnog toegestaan indien:  

1. het een tijdelijke demping betreft, en; 

2. de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd, en;  

3. het tijdelijk verlies aan bergend vermogen niet leidt tot wateroverlast in het 

peilvak. 

 



 

 

 
 
Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze beleidsregel van toepassing is. Op grond van artikel 3.3, 
eerste lid 1, sub b, van de keur geldt voor deze handelingen een vergunningplicht. In deze beleidsregel is aange-
geven hoe Rijnland de aanvraag om een vergunning zal toetsen en welke eisen in ieder geval in de vergunning 
worden opgenomen. 
 
Toelichting artikel 2: Toetsing demping 
 
Niet belemmeren van wateraanvoer en waterafvoer (a) 
Indien een watergang een functie heeft in de aanvoer of afvoer van water, zal het (gedeeltelijk) dempen van dat 
water in veel gevallen leiden tot stagnatie van de doorstroming en daarmee tot een verminderd functioneren 
van het watersysteem. Het is niet acceptabel om oppervlaktewateren te dempen, indien achterliggende of aan-
grenzende gebieden daardoor niet meer voldoende kunnen worden voorzien van water. Evenmin zijn dempin-
gen acceptabel indien het water van achterliggende of aangrenzende gebieden niet meer voldoende kan worden 
afgevoerd. Eventuele stagnatie in de doorstroming kan worden voorkomen door een vervangende watergang 
aan te leggen of door een duiker in de demping te plaatsen. 
 
Compensatie bergend vermogen (b) 
Door demping van een (deel van een) watergang neemt het bergend vermogen van het betreffende peilvak af. 
Dit verlies aan bergend vermogen kan wateroverlast veroorzaken. Om wateroverlast te voorkomen, wordt voor-
geschreven dat een minstens even groot oppervlak water in hetzelfde peilvak wordt gecreëerd.  
 
Diverse gemeenten en enkele andere partijen binnen het beheersgebied van Rijnland, hebben een zogenaamde 
Berging Rekening Courant (BRC): een saldo van gedempt en gegraven water. Indien de eigenaar van de BRC in 
een peilvak beschikt over een positief saldo, kan zij derden toestemming geven om hier gebruik van te maken. 
Dit is ter beoordeling van de eigenaar van de BRC. Degene die dempt en de compensatie wil regelen via de BRC, 
verzoekt de eigenaar om toestemming. Wanneer deze toestemming wordt gegeven, hoeft er geen compense-
rend water te worden gegraven. 
 
Het wateroppervlak dat recent en vrijwillig is gegraven, kan worden ingezet voor compensatie die op grond van 
het eerste lid is voorgeschreven. Hierbij zijn echter twee belangrijke voorwaarden: (1) het water is niet gegraven 
om aan een wettelijke verplichting te voldoen en (2) het water is maximaal vijf jaar voor de datum van de 

Artikel 6: Locatie compensatie bergend vermogen 

a. Wanneer de demping een deel van het poldersysteem betreft, moet de compensa-

tie plaatsvinden binnen het peilvak waarin de demping plaatsvindt.  

b. Wanneer de demping een deel van het boezemsysteem betreft, moet de compen-

satie plaatsvinden binnen 5 kilometer van de locatie van de demping. 

c. In tegenstelling tot de leden 1 en 2, kan de compensatie op een andere locatie 

plaatsvinden, wanneer: 

1. het fysiek niet mogelijk is om binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer 

te compenseren, en;  

2. het waterstaatkundig toelaatbaar is om niet binnen hetzelfde peilvak of bin-

nen 5 kilometer te compenseren.  

 

Artikel 7: Eisen in de vergunning 

In de vergunning worden, indien van toepassing, in ieder geval eisen opgenomen met 

betrekking tot: 

a. de breedte van een te versmallen watergang na demping, en; 

b. de omvang en locatie van de compensatie van het verlies aan bergend vermogen, 

en; 

c. de volgorde van compensatie en demping, waarbij het uitgangspunt is dat de 

compensatie moet plaatsvinden voorafgaand aan de demping, en; 

d. de uitvoering van de demping. 

 

 

 

 

 

 



 

 

vergunningaanvraag voor de demping gegraven. Deze termijn van vijf jaar is ingebouwd, omdat Rijnland moet 
weten op welk waterbergend vermogen in een peilgebied blijvend kan worden gerekend.  
 
Grondwaterhuishouding (c) 
Klei op veen en veengronden zijn zettingsgevoelige gronden. Een belangrijke factor hierin is de grondwaterstand 
beneden het maaiveld (ontwateringsdiepte). De grondwaterstand in een perceel wordt mede bepaald door het 
waterpeil en de afstand tussen oppervlaktewateren. Vooral in veengebieden kunnen door dempingen dusdanig 
brede percelen ontstaan, dat daardoor de grondwaterspiegel in de zomer/droge periode vooral midden in het 
perceel te veel daalt, waardoor verdroging en versnelde maaivelddaling kan worden veroorzaakt. Tegelijk moet 
worden voorkomen dat een te grote breedte van percelen ook de ontwatering niet te zeer beïnvloedt, waardoor 
bij regenval juist vernatting van het perceel kan ontstaan.  
 
Waterkering (d) 
Een demping bij een primaire of regionale waterkering is alleen toegestaan als de stabiliteit van de waterkering 
niet in het geding is en er geen extra kwel kan ontstaan.  
 
Toelichting artikel 3: Vrijstelling compensatie in polderplassen 
In sommige peilgebieden waarin polderplassen zijn gelegen, is het bergend wateroppervlak zo groot dat dempin-
gen van een beperkte omvang, die bijdragen aan de verbetering van andere waterdoelstellingen, verwaarloos-
bare gevolgen voor de waterkwantiteit hebben. Daarbij moet worden gedacht aan: 

• het beperken van de strijklengte en/of het beperken van de uitwisseling van water door de aanleg of her-
stel van een compartimenteringsdam; 

• de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld in de vorm van legakkers. 
 
De demping moet echter wel in verhouding staan tot het te dienen doel. Als bijvoorbeeld voor een betere stabili-
teit langs de waterkering een strook van 1 meter moet worden gedempt, mag onder deze regel niet 3 meter 
worden gedempt. 
 
Het beleid geldt niet bij plassen op boezemniveau, omdat het bergend vermogen van deze plassen een onmis-
baar onderdeel vormt van het bergend vermogen van het gehele boezemsysteem. 
 
Toelichting artikel 4: Vrijstelling compensatie bij oeverherstel 
Om te bepalen of er sprake is van demping, wordt gebruikgemaakt van de legger oppervlaktewateren, waarin de 
oeverlijn is weergegeven. Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld door afkalving van een bestaande oever, een 
verkeerde oeverlijn in de legger is weergegeven. Wanneer de oeverlijn in zijn oorspronkelijke staat wordt her-
steld, is er formeel sprake van een demping. In deze situatie is het onredelijk om compensatie van de demping af 
te dwingen. Als de initiatiefnemer kan aantonen dat de in de legger oppervlaktewateren weergegeven oeverlijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke oeverlijn te veel landinwaarts ligt, kan het college de gevraagde vergunning 
verlenen, zonder dat compensatie plaatsvindt. Dit wordt bepaald aan de hand van de luchtfoto’s die Rijnland 
heeft. Daarnaast kan de initiatiefnemer dit onder andere aantonen: 

• door oude beschoeiing die (deels) nog aanwezig is; 

• via (lucht)foto’s, waarop de locatie van oorspronkelijke oeverlijn is te zien; 

• door een duidelijke – beperkte – onderbreking (inham) van de bestaande oeverlijn. 
 
  



 

 

Toelichting artikel 5: Tijdelijke dempingen 
Bij een tijdelijke demping kan alleen afgezien worden van de normaal gesproken noodzakelijke compensatie in 
de vorm van het graven van open water, wanneer dit geen belemmering vormt voor een goede aan- en afvoer 
van water en indien de demping niet leidt tot wateroverlast in de rest van het peilvak. De maximum periode die 
gehanteerd wordt voor tijdelijkheid is 1 jaar, maar zal in de meeste gevallen bij zes maanden worden gelegd, een 
en ander afhankelijk van het belang van de watergang voor de aan- en afvoer van water. 
 
Toelichting artikel 6: Locatie compensatie bergend vermogen 
Aangezien het effect van een demping lokaal is, is compensatie in de directe invloedssfeer van de demping het 
uitgangspunt. Concreet betekent dit bij demping in een: 

• watergang die onderdeel uitmaakt van het poldersysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden in het-
zelfde peilvak als de demping; 

• watergang die onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem, dat de compensatie moet plaatsvinden in het 
boezemsysteem en binnen een straal van 5 kilometer. 

Dit geldt wanneer nieuw compenserend water wordt gegraven, maar ook indien de compensatie al eerder is ge-
graven of wanneer gebruik wordt gemaakt van een afschrijving van een BRC. 
 
Alleen indien er aantoonbaar geen mogelijkheid is om de compensatie lokaal uit te voeren, kan een vergunning 
worden verleend waarbij compensatie op een andere locatie wordt toegestaan. Bij de aanvraag wordt dan beke-
ken of de demping in dat specifieke geval alsnog kan worden toegestaan via compensatie in een ander peilvak of 
op een andere locatie in het boezemsysteem, waarmee de gevolgen van de demping worden gecompenseerd.  
 

Toelichting artikel 7: Eisen in de vergunning 
In de vergunning neemt Rijnland de eisen op die nodig zijn om het functioneren van het watersysteem te bor-
gen.  
 
Breedte bij versmallen watergang (a) 
Als de demping bestaat uit het versmallen van een bestaande watergang, dan is het belangrijk dat deze water-
gang geschikt blijft voor de aan- en afvoer van water. Hiervoor is een minimale breedte belangrijk. In de vergun-
ning wordt daarom een minimale breedte voorgeschreven.  
 
 
Compensatie verlies bergend vermogen (b) 
De compensatie van het verlies aan bergend vermogen is zeer belangrijk voor het borgen van het functioneren 
van het watersysteem. In de vergunning wordt daarom specifiek voorgeschreven waar de compensatie plaats 
moet vinden en hoe groot deze compensatie minimaal moet zijn.  
 
Uitvoering (c en d) 
Ook de uitvoering is een belangrijke fase. In de vergunning zullen daarom eisen over de uitvoering worden opge-
nomen. Dit betreft in ieder geval voorschriften over (1) de volgorde van compenseren en dempen en (2) de wijze 
van het dempen van een doodlopende watergang. 
 
  



 

 

1. Volgorde compenseren en dempen 
Rijnland stelt als voorwaarde dat eerst fysieke compensatie plaatsvindt, voordat de demping wordt uit-
gevoerd. Een andere werkwijze zou een tijdelijke vermindering van de bergingscapaciteit van het water-
systeem betekenen en kan leiden tot lokale wateroverlast. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan Rijnland 
afwijken van deze voorkeursvolgorde. 

 

2. Dempen doodlopende watergang 
Wanneer een doodlopende watergang wordt gedempt, is het belangrijk dat de demping vanaf de kopse 
kant wordt uitgevoerd. Met deze werkwijze wordt aan de in het water aanwezige fauna een kans gebo--
den om zich te verplaatsen naar het deel van de watergang dat niet wordt gedempt. 

 
 


