
18 Inlaatconstructies  

18.1 Inleiding 

Een inlaatconstructie heeft als doel water vanuit een hoger gelegen gebied (vanuit de boezem of een ander peil-
vak) in te laten in een lager gelegen gebied. Veel van deze constructies worden gebruikt om een hoogwatervoor-
ziening van voldoende water te voorzien. Daarnaast worden inlaatconstructies gebruikt om sloten door te spoe-
len en gietwater of drinkwater aan te voeren.  
 
NB. Deze regel is van toepassing op het aanleggen van nieuwe inlaten. Deze hoeven niet getoetst te worden aan 
de regels grondverzet en/of kabels en leidingen. 



 

18.2 Vragenboom  
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Vraag 1: 

Wordt de nieuwe inlaatcon-

structie aangelegd t.b.v. een 

hoogwatervoorziening? 

Vraag 2: 
Wordt de inlaatconstructie 

aangelegd door de kern- en/of 

beschermingszone van een 

waterkering (zie legger water-

keringen)? 

Deze regel is niet van toepassing. 

Zie ook regel 17 

Vergunningplicht, zie  
beleidsregel en zie ook re-

gel 17 
 

Vergunningplicht, zie  

beleidsregel 



 

Toelichting vraag 1 
Inlaten worden voor verschillende doeleinden aangelegd. Vaak is dat om een hoogwatervoorziening van vol-
doende water te voorzien. In die gevallen is het belangrijk dat ook regel 17 Peilafwijkingen wordt geraadpleegd. 
In deze regel 18 Inlaatconstructies wordt enkel ingegaan op de inlaatconstructie zelf, niet op het peil van de 
hoogwatervoorziening. 
 
Rijnland houdt het water in polders op het juiste peil. Dat wordt gedaan door met gemalen het water uit de pol-
der naar de boezem te pompen. Wanneer het ingelaten oppervlaktewater in een watergang terecht komt, bete-
kent dit dat Rijnland dat ingelaten water weer uit de polder moet pompen. Dit rondpompen van water is onwen-
selijk, met name omdat de capaciteit van het gemaal dan in perioden van neerslag ook moet worden gebruikt 
voor het wegpompen van ingelaten water. Dit kan leiden tot wateroverlast en het kost onnodig veel energie. 
Daarnaast kan het ingelaten water van mindere kwaliteit zijn, waardoor de waterkwaliteit negatief wordt be-
invloed. Om die redenen is Rijnland zeer terughoudend met het toestaan van nieuwe inlaten voor andere doelen 
dan hoogwatervoorzieningen. Alleen wanneer de inlaat aantoonbaar noodzakelijk is en deze geen negatieve ef-
fecten op de waterkwaliteit of de eventueel aanwezige waterkering heeft, zal Rijnland een nieuwe inlaat toe-
staan. Omdat Rijnland dit per geval wil kunnen afwegen, geldt voor inlaten die niet voor hoogwatervoorzienin-
gen worden gebruikt, een vergunningplicht. 
 
 
Toelichting vraag 2 
Als een nieuwe inlaatconstructie wordt aangelegd door een waterkering, geldt een vergunningplicht. Rijnland zal 
dan beoordelen of de inlaatconstructie (en de aanleg daarvan) negatieve effecten heeft op de stabiliteit van de 
waterkering. In de vergunning kunnen eisen worden gesteld aan de wijze van uitvoering en de constructie van de 
inlaat. 

 
Daarnaast moet bij hoogwatervoorzieningen worden voldaan aan de regels in regel 17. 
 

 

 

 

 

 



 

18.3 Beleidsregel 

 
 
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 j, 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: Toetsing inlaat (in een waterkering) 
Het aanleggen van een inlaat in een waterkering is alleen toegestaan, indien deze geen negatieve gevolgen heeft 
voor de waterkering. In beginsel moet een inlaat voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN 3650 en NEN 
3651. 
 
Toelichting artikel 3: Toetsing inlaatconstructie voor een ander doel dan een hoogwatervoorziening 
Het inlaten van water kan van invloed zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater waarin het water wordt in-
gelaten. Soms is inlaten van water nodig om de waterkwaliteit in een gebied te verbeteren, maar het kan ook 
zijn dat de kwaliteit van het in te laten water (veel) slechter is dan de waterkwaliteit in het gebied zelf. In het 
laatste geval kan Rijnland een inlaat weigeren. 
 
  

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanbrengen van een inlaatconstructie, 

wanneer:  

a. deze ten behoeve van een hoogwatervoorziening wordt aangelegd in de kern- 

en/of beschermingszone van een waterkering, of; 

b. deze constructie wordt aangelegd voor een ander doel dan een hoogwatervoor-

ziening. 

 

Artikel 2: Toetsing inlaatconstructie in een waterkering 

Het aanleggen van een inlaatconstructie in een waterkering is toegestaan, wanneer: 

a. de inlaat noodzakelijk is voor de aanvoer van oppervlaktewater, en; 

b. de leiding en het aanleggen hiervan het waterkerend vermogen van de water-

kering niet in gevaar brengt, en; 

c. de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en; 

d. de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt. 

 

Artikel 3: Toetsing inlaatconstructie voor een ander doel dan een 

hoogwatervoorziening  

Een nieuwe inlaatconstructie, die niet bedoeld is voor een hoogwatervoorziening, is alleen 

toegestaan, wanneer: 

a. het aanvoeren van water redelijkerwijs niet op een andere wijze mogelijk is, en; 

b. door het inlaten van gebiedsvreemd water geen ontoelaatbare verslechtering 

van de waterkwaliteit ontstaat. 

 

Artikel 4: Eisen in de vergunning 

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

betrekking tot: 

a. de wijze van aanleg van de inlaat, en; 

b. de constructie van de inlaat, en; 

c. de locatie van de inlaat, en; 

d. het gebruik en de bediening van de inlaat. 
 



 

Rijnland wil de hoeveelheid nieuwe inlaten tot een minimum beperken. Dit omdat het (teveel aan) water dat 
wordt ingelaten, door Rijnland weer uit de polder moet worden gemalen. In perioden van hevige neerslag kun-
nen inlaten die (gedeeltelijk) open staan dan ook bijdragen aan wateroverlast. Als het mogelijk is om water op 
een andere manier aan te voeren, bijvoorbeeld door het verbinden van twee watergangen, is het daarom niet 
toegestaan een nieuwe inlaat te plaatsen. 
 
 
Toelichting artikel 4: Eisen in de vergunning 
Inlaten in de waterkering 
De wijze waarop een inlaat wordt aangelegd, hoe deze wordt vormgegeven en waar deze is gesitueerd, kan van 
invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering. Om die reden worden, indien van toepassing, hierover voor-
schriften opgenomen in de vergunning.  
 
Inlaten voor een ander doel dan een hoogwatervoorziening 
De locatie van de inlaat en de wijze waarop deze wordt bediend, hebben invloed op het functioneren van het 
watersysteem. Indien van toepassing worden, om te voorkomen dat de inlaat onnodig water inlaat of op een 
‘verkeerde’ locatie, hierover voorschriften opgenomen. 
 

 

 


