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27 Alternatieve waterbergingen  

27.1 Inleiding 

 
Een alternatieve waterberging is een voorziening waarbij op een andere wijze dan door middel van het graven 
van oppervlaktewater, hemelwater al dan niet tijdelijk kan worden geborgen. Onder alternatieve waterberging 
worden onder andere verstaan: wadi’s, polderdaken en bergingskelders. 
 
Soms wordt dit water hergebruikt, bijvoorbeeld om gewassen van water te voorzien of om toiletten door te 
spoelen. Het kan ook zijn dat het water uit deze bergingen in de bodem infiltreert, of dat dit via een beperkte 
afvoer naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. 
 
Alternatieve waterbergingen die ervoor zorgen dat de neerslag niet versneld in het oppervlaktewater terecht 
komt, kunnen soms worden gebruikt ter compensatie van de aanleg van verharding. Het is belangrijk dat de aan-
leg van de verharding wordt gecompenseerd (zie voor meer informatie hierover regel 11).  
 
In deze regel 27 over alternatieve waterbergingen zijn de eisen opgenomen waaraan een alternatieve waterber-
ging moet voldoen, wanneer deze dient  ter compensatie van een toename aan verhard oppervlak. Ook als een 
alternatieve waterberging wordt verwijderd of opgeheven, kunnen hier regels voor gelden.  
 
Het compenseren van verharding is belangrijk voor het functioneren van het watersysteem dat Rijnland beheert. 
Hemelwater kan ook tot overlast leiden voordat het watersysteem bereikt. Deze overlast kan worden voorko-
men door een klimaat adaptieve inrichting. In het Zuid-Hollandse “convenant klimaat adaptief bouwen” dat Rijn-
land ook heeft ondertekend zijn eisen, werkwijze en voorbeelden opgenomen die een leidraad bieden voor kli-
maat adaptieve inrichting niet alleen voor wateroverlast maar ook andere klimaatopgaven.     



 2 

27.2 Vragenboom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting vraag 1 
Voor zowel het verwijderen van een alternatieve waterberging als voor het aanleggen daarvan gelden regels. 
 
Toelichting vraag 2 
Wanneer een alternatieve waterberging wordt verwijderd of opgeheven, heeft dit invloed op het watersysteem. 
Er komt dan meer neerslag versneld in het oppervlaktewatersysteem. Als de alternatieve waterberging is aange-
legd ter compensatie van het aanbrengen van verharding, moet dit verwijderen worden gecompenseerd. Het 
watersysteem is dan namelijk niet ingericht op het ontvangen van dit extra water. Als de alternatieve waterber-
ging is aangelegd zonder dat deze dient ter compensatie, moet enkel de zorgplicht in acht genomen worden.  
 
Toelichting vraag 3 
Het aanleggen van een alternatieve waterberging is vergunningplichtig, als deze berging dient ter compensatie 
van de aanleg van verharding. Het is dan namelijk van groot belang dat de berging (blijvend!) goed functioneert 
en dat deze van voldoende capaciteit is. Bij een alternatieve waterberging die wordt aangelegd zonder dat deze 
dient ter compensatie, gelden geen regels. Wel moet de zorgplicht in acht worden genomen. 
  

ja 

ja 
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Vergunningplicht nee 

Vraag 3:  
Legt u een nieuwe alternatieve water-

berging aan EN dient deze ter compen-
satie van het aanbrengen van verhar-
ding? 

 

nee 

nee 

Vraag 2:  
Is deze alternatieve waterberging aan-
gelegd ter compensatie van het aan-
brengen van verharding? 

 

Zorgplicht met er-

kende maatregel 

Vraag 1:  
Verwijdert u een alternatieve waterber-
ging? 

 

Vergunningplicht 

nee 
Zorgplicht met er-

kende maatregel 
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27.3 Zorgplicht 

 

  

De zorgplicht is omschreven in artikel 3.1 van de keur en is van toepassing op: 

a. het verwijderen of opheffen van een alternatieve waterberging die niet is aange-

legd ter compensatie van een eerdere aanleg van verharding, en; 

b. het aanleggen en hebben van een alternatieve waterberging die niet dient ter 

compensatie van het aanbrengen van verharding. 
 

Waarom regels? 

Een alternatieve waterberging kan een nadelige invloed hebben op het functioneren 

van het watersysteem. Zo kan een alternatieve waterberging zorgen voor een extra 

belasting op het watersysteem wanneer deze alternatieve waterberging wordt ge-

leegd. Ook kan deze juist zorgen voor droogte, wanneer als gevolg van het gebruik 

van de alternatieve waterberging te weinig neerslag in het watersysteem terecht 

komt. De zorgplicht houdt in dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is 

om te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden.  

 

Wanneer goed?  

Ter uitwerking van de zorgplicht is een erkende maatregel opgesteld. Het volgen van 

deze erkende maatregel is geen verplichting. Toch kan het voordelig zijn om volgens 

deze erkende maatregel te werken, omdat dan in ieder geval voldoende zorgvuldig 

wordt gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie vol-

daan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd. 

 

Erkende maatregel 

 

Verwijderen / opheffen van een alternatieve waterberging 

Het verwijderen of opheffen van een alternatieve waterberging voldoet in ieder geval 

aan de zorgplicht, wanneer als gevolg van het opheffen geen wateroverlast ontstaat. 

 

Aanleggen en hebben van een alternatieve waterberging 

Het aanleggen en hebben van een alternatieve waterberging voldoet in ieder geval 

aan de zorgplicht, wanneer: 

a. deze niet wordt geleegd in het oppervlaktewatersysteem vlak voor of tijdens een 

neerslaggebeurtenis, en; 

b. deze zo wordt aangelegd, dat het omliggende watersysteem als gevolg van de 

alternatieve waterberging niet (deels) droog komt te staan. 
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27.4 Beleidsregel 

 

 
 
 
 
  

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  

Deze beleidsregel is van toepassing op alternatieve waterbergingen, voor zover het be-

treft: 

a. het aanleggen en hebben van een alternatieve waterberging die dient ter compen-

satie van het aanbrengen van verharding; 

b. het verwijderen of opheffen van alternatieve waterberging die is aangelegd ter 

compensatie van een eerdere aanleg van verharding. 

 

Artikel 2: Aanleg van een alternatieve waterberging met afvoermogelijkheid 

a. Het aanleggen van een alternatieve waterberging is toegestaan in een op kaart 16 

aangegeven gebied, indien: 

1. de alternatieve waterberging een bergingscapaciteit heeft van minimaal 55 liter 

per m² verharding, en; 

2. de alternatieve waterberging een afvoer heeft van 0,6 liter/uur/m², en; 

3. indien de toename aan verhard oppervlak groter is dan 5 ha, maximaal 20% van 

de toename aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd in een alternatieve wa-

terberging. 

b. In afwijking op lid a sub 3 is een alternatieve waterberging in een op kaart 16 aange-

geven gebied ook toegestaan voor een groter percentage van de toename aan ver-

harding, indien het graven van oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is. 

c. Het aanleggen van een alternatieve waterberging is toegestaan buiten een op 16 aan-

gegeven gebied, indien: 

1. het graven oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is, en; 

2. de alternatieve waterberging een bergingscapaciteit heeft van minimaal 55 liter 

per m² verharding, en; 

3. de alternatieve waterberging een afvoer heeft van 0,6 liter/uur/m². 

 

Artikel 3: Aanleg van een alternatieve waterberging zonder afvoermogelijkheid 

Het aanleggen van een alternatieve waterberging is toegestaan, indien de alternatieve 

waterberging op geen enkele wijze de neerslag kan afvoeren naar het oppervlaktewater.  

 

Artikel 4: Verwijderen of opheffen van een alternatieve waterberging  

a. Het verwijderen of opheffen van een alternatieve waterberging is toegestaan indien 

ter compensatie hiervan een gelijkwaardige alternatieve waterberging wordt aange-

legd, en/of; 

b. het verwijderen van een alternatieve waterberging toegestaan, indien ter compensatie 

hiervan een gelijkwaardige hoeveelheid oppervlaktewater wordt gegraven en de com-

pensatie zo wordt aangelegd, dat door de het opheffen van de alternatieve waterber-

ging geen ontoelaatbare peilstijging wordt veroorzaakt. 

c. In afwijking van lid b kan ook gecompenseerd worden door: 

1. een afschrijving van een Berging Rekening Courant, en/of; 

2. aantoonbaar extra gegraven water in de vijf jaar direct voorafgaand aan de mel-

ding van verwijderen / opheffen van de alternatieve waterberging, dat niet is ge-

graven om te voldoen aan een andere compensatieverplichting.  
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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, sub t, van de keur geldt voor deze handelingen een vergunningplicht. In deze beleidsregel is aangege-
ven hoe Rijnland de aanvraag om een vergunning zal toetsen en welke eisen in ieder geval in de vergunning wor-
den opgenomen. 
 
Toelichting artikel 2: Aanleg van een alternatieve waterberging met afvoermogelijkheid 
 
Vaak wordt een alternatieve waterberging voorzien van een afvoer. Deze afvoer komt dan uit op het hemelwa-
terriool, of op een nabij gelegen watergang. Als het water uit de alternatieve waterberging te snel in het opper-
vlaktewater terecht komt, is er sprake van ‘versnelde afvoer’. Een alternatieve waterberging is juist bedoeld om 
te voorkomen dat het water versneld in het oppervlaktewater terecht komt. Om die reden is in dit artikel de 
maximale afvoersnelheid van een alternatieve waterberging bepaald. Op basis van deze afvoersnelheid is ook 
bepaald hoeveel capaciteit de alternatieve waterberging moet hebben. 
 
In sommige peilvakken is weinig oppervlaktewater aanwezig. Omdat het voor het totale watersysteem van groot 
belang is dat er voldoende oppervlaktewater aanwezig is, geldt dat in deze gebieden in beginsel geen alterna-
tieve waterbergingen zijn toegestaan. Alleen als het graven van compenserend oppervlaktewater écht niet mo-
gelijk is, kan worden volstaan met een alternatieve waterberging. Bij grote ontwikkelingen (>5ha) is het (vrijwel) 
altijd mogelijk om oppervlaktewater te graven. Om die reden geldt dat bij deze grote ontwikkelingen slechts 
maximaal 20% van de verharding mag worden gecompenseerd middels een alternatieve waterberging. Er moet 
voldoende water  worden gegraven, omdat op deze manier een robuust watersysteem kan worden aangelegd 
(en onderhouden). Alleen in uitzonderlijke gevallen mag meer dan 20% van de verharding worden gecompen-
seerd middels een alternatieve waterberging (sub b). 
 
In artikel 5 is opgenomen welke eisen Rijnland (per geval) zal stellen aan de alternatieve waterbergingen. 
 
Toelichting artikel 3: Aanleg van een alternatieve waterberging zonder afvoermogelijkheid 
 
Soms worden alternatieve waterbergingen aangelegd zonder afvoermogelijkheid, bijvoorbeeld een kratjes-sys--
teem onder een parkeerterrein, of wadi’s in een gebied op zandgrond. Als deze systemen worden aangelegd 
zonder afvoer en ze niet direct op een watergang uit komen, kan Rijnland deze toestaan. In de vergunning kun-
nen wel eisen worden opgenomen over de wijze waarop voorkomen moet worden dat de systemen alsnog af-
voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Denk bijvoorbeeld aan het omsluiten van een parkeerterrein met 
een (iets) verhoogd grondlichaam.  
 
Toelichting artikel 4: Verwijderen van een alternatieve waterberging  
 
Als een alternatieve waterberging wordt verwijderd en deze is aangelegd ter compensatie van een eerdere toe-
name aan verhard oppervlak, moet het verwijderen van deze berging worden gecompenseerd. Dit kan door: 
 

Artikel 5: Eisen in de vergunning 

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

trekking tot: 

a. het beheer en onderhoud van de alternatieve waterberging; 

b. de omvang, constructie en bediening van de alternatieve waterberging; 

c. de locatie van de alternatieve waterberging en de locatie waar de neerslag in het  

oppervlaktewater wordt gebracht; 

d. de volgorde van de handeling(en); 

e. de locatie en omvang van het te graven oppervlaktewater, wanneer een alternatieve 

waterberging wordt verwijderd / opgeheven. 
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a. het aanleggen van een nieuwe alternatieve waterberging, die gelijkwaardig is aan het systeem dat verwijderd 
wordt. Rijnland beoordeelt dit aan de hand van de afvoersnelheid en bergingscapaciteit,  
 
b. het graven van oppervlaktewater, in een gelijkwaardige hoeveelheid. In beginsel hanteert Rijnland hierbij de 
volgende stelregel: de hoeveelheid te graven water moet minimaal 15% van het oppervlak aan verharding zijn 
waarvoor de alternatieve waterberging is aangelegd, 
 
c. afschrijven van een BRC of gebruik maken van eerder gegraven water. In beginsel hanteert Rijnland hierbij de 
volgende stelregel: de hoeveelheid compenserend water moet minimaal 15% van het oppervlak aan verharding 
zijn waarvoor de alternatieve waterberging is aangelegd, 
 
d. het nieuwe wateroppervlak of de nieuwe alternatieve waterberging moet zo aangelegd zijn dat geen extra 
peilstijging ontstaat. Hierin is de locatie (van het lozingspunt of oppervlaktewater) bepalend. In beginsel moet 
het lozingspunt van een nieuwe berging hetzelfde zijn als waar het oorspronkelijke lozingspunt aanwezig was. 
Voor oppervlaktewater geldt in beginsel dat dit in hetzelfde peilvak moet worden aangelegd, of – in geval van 
boezemgebied – binnen een straal van 5 km. Soms kunnen lokale omstandigheden om een exacte locatie vragen 
en moet dichterbij worden gecompenseerd. Indien compensatie dichtbij redelijkerwijs niet mogelijk is, kan soms 
ook compensatie in een ander (lagergelegen) peilvak of een grotere straal worden toegestaan. 
 
e. Als de verharding gelijktijdig met de alternatieve waterberging wordt verwijderd, hoeft geen compenserend 
water of een vervangende alternatieve waterberging te worden aangelegd. Het terrein moet dan dus als onver-
hard worden opgeleverd. Vanzelfsprekend moet opnieuw worden gecompenseerd wanneer het terrein opnieuw 
wordt verhard. 
 
Toelichting artikel 5: Eisen in de vergunning 
Het is van groot belang dat een alternatieve waterberging goed functioneert en dat deze geen belasting op het 
watersysteem veroorzaakt. Om die reden worden hierover in de vergunning eisen opgenomen. 
 
Met het oog op controleerbaarheid en handhaafbaarheid, maar ook op beheersbaarheid voor in de toekomst, is 
het belangrijk dat een alternatieve waterberging wordt aangelegd op hetzelfde perceel als waar de verharding 
wordt aangebracht. Dit omdat beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is niet toegestaan gebruik te 
maken van een alternatieve waterberging die is aangelegd op een ander perceel en/of door een andere eige-
naar.  
 
De afvoer van de alternatieve waterberging naar het oppervlaktewater moet in beginsel zonder pomp worden 
uitgevoerd. De berging moet onder vrij verval worden geleegd naar het oppervlaktewater. Dit in verband met de 
beheersbaarheid van het systeem. 
 
Omdat Rijnland wil toezien op (het functioneren van) een alternatieve waterberging, worden ook eisen opgeno-
men over de controleerbaarheid van de berging. Lozingspunten, maar ook de berging zelf, moeten bijvoorbeeld 
goed (en veilig) toegankelijk zijn.  
 
Tevens zullen in de vergunning eisen worden opgenomen over de locatie van het lozingspunt (of het compense-
rend oppervlaktewater – bij opheffen/verwijderen van een bestaande alternatieve waterberging).  
 
 
 
 

 
 


