17 Peilafwijkingen
17.1

Inleiding

Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In
peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland wordt
gehanteerd. Binnen dit gebied kan het echter voorkomen dat het door Rijnland
gehanteerde peil lokaal tot ongewenste gevolgen zou leiden. Zo kan een eigenaar van
een laag liggend perceel onevenredig veel nadeel ondervinden door een beperkte
drooglegging en kan een eigenaar van een gebouw last krijgen van funderingsschade bij
een te laag peil. Wanneer deze eigenaar zelfstandig een ander peil hanteert, is er sprake
van een peilafwijking.

NB. Deze regel is niet van toepassing op het aanleggen van inlaten ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen. Hiervoor moet regel 18 worden geraadpleegd.

17.2

Vragenboom

ja

Vraag 1:
Gaat u het peil verlagen (onderbemaling)

nee

ja

Vraag 2
Bevindt de onderbemaling zich in
een op kaart 2 of 3 gelegen
gebied?
nee

Vraag 3:
Gaat het om een hoger peil dan het peil in
het peilvak (hoogwatervoorziening) en ligt
dit binnen een op kaart 7 weergegeven
gebied?

nee

Vergunningplicht, zie
beleidsregel

Algemene regel zonder
meldplicht Let op! Er geldt
wel een meldplicht voor nieuw
aan te leggen
onderbemalingen.

ja

Zorgplicht met erkende
maatregel

Vergunningplicht, zie
beleidsregel

Als u een peilafwijking gaat beëindigen, kan dit gevolgen hebben voor uw
directe omgeving. Voor het opheffen van een peilafwijking geldt de
zorgplicht. U moet dus voorkomen dat de omgeving en/of het
omliggende watersysteem nadelige gevolgen ondervindt van het
opheffen van de peilafwijking. Indien nodig kan Rijnland u adviseren bij
het treffen van eventuele maatregel om deze nadelige gevolgen te
voorkomen.

Toelichting vraag 1
Wanneer het peil wordt verlaagd ten opzichte van het in het peilbesluit vastgestelde peil,
is er sprake van een onderbemaling. Onderbemalingen kennen verschillende risico’s voor
het functioneren van het watersysteem. Zo kan een onderbemaling (1) de aan- en afvoer
van water hinderen, (2) het vermogen om neerslag te bergen verminderen, (3) een
toename aan (zoute) kwel veroorzaken, (4) bodemdaling versnellen, (5) een
belemmering vormen voor de ecologie en/of (6) het watersysteem minder robuust
maken. Vanwege deze risico’s wil Rijnland zo min mogelijk onderbemalingen. Slechts
wanneer het vasthouden aan het door Rijnland gehanteerde peil tot onevenredig nadeel
leidt, kan toestemming worden verkregen voor een onderbemaling.
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Toelichting vraag 2
In die gebieden waar risico’s zijn voor onomkeerbare gevolgen zoals bodemdaling, opbarsten of brakke kwel
geldt een vergunningplicht. Deze gebieden zijn de kwelgevoelige gebieden en de veengronden en klei op veen
gronden zoals weergeven op kaart 2 en 3.
In de overige gebieden kan bij een onderbemaling worden volstaan met een algemene regel.
Toelichting vraag 3
Binnen Rijnland zijn locaties waarin de aanwezigheid van een hoogwatervoorziening
noodzakelijk is. Dit zijn bebouwde percelen die veelal gelegen zijn op hoger gelegen
percelen veelal langs een waterkering. Zonder een hoogwatervoorziening ontstaat schade
aan de fundering van de aanwezige gebouwen. Rijnland heeft deze hoger gelegen
gebieden op kaart 7 weergegeven. In deze gebieden is een hoogwatervoorziening
toegestaan en geldt een zorgplicht met erkende maatregel. Als slechts een gedeelte van
de hoogwatervoorziening binnen kaart 7 wordt weergegeven geldt wel een
vergunningplicht.
Buiten deze gebieden is Rijnland terughoudend met het toestaan van een hoger peil door
middel van een hoogwatervoorziening. Slechts wanneer het vasthouden aan het door
Rijnland gehanteerde peil tot onevenredig nadeel leidt, kan toestemming worden
verkregen voor een hoger peil. Om deze reden geldt een vergunningplicht voor deze
peilafwijking.
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17.3

Zorgplicht

De zorgplicht is omschreven in artikel 3.1 van de keur en is van toepassing op het
aanbrengen en hebben van een hoogwatervoorziening, wanneer de
hoogwatervoorziening is gelegen binnen een in kaart 7 aangewezen gebied.
Waarom regels?
Een hoogwatervoorziening kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van
het watersysteem. Zo kan een hoogwatervoorziening (1) de aan- en afvoer van water
hinderen en (2) het vermogen om neerslag te bergen verminderen. 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
voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.
Erkende maatregel
Het kunstwerk dat wordt aangelegd en gehouden ten behoeve van de
hoogwatervoorziening, is in ieder geval goed als:
a. de afvoer van overtollig water gedurende en na een neerslaggebeurtenis niet wordt
vergroot door bediening of aanpassing van het afvoerende kunstwerk, en
b. het kunstwerk zo wordt geconstrueerd en gehouden dat deze standzeker is en er
geen water langs of onder het kunstwerk stroomt, en;
c. het kunstwerk zo wordt aangelegd dat het peil in de hoogwatervoorziening niet
hoger is dan benodigd voor het doel waarvoor deze is aangelegd, en;
d. Niet onnodig (gebiedsvreemd) water wordt ingelaten.
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17.4

Algemene regel

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel
Deze algemene regel is van toepassing op het aanbrengen en hebben van een
onderbemaling, wanneer het een onderbemaling betreft in een gebied dat niet is
weergegeven op kaart 2 en/of 3.
Artikel 2: Onderbemalingen
Het aanbrengen en hebben van een onderbemaling is toegestaan, wanneer:
a. de wateraanvoer naar en waterafvoer uit het achterliggend/aangrenzend gebied en
gemaal als gevolg van de onderbemaling niet wordt belemmerd, en;
b. de afvoersnelheid uit de onderbemaling niet groter is dan 10m³/minuut/100ha, en;
c. de stabiliteit van een eventueel aanwezige waterkering is gewaarborgd, en;
d. als gevolg van de aanleg van een nieuwe onderbemaling, en het daarmee onttrekken
van dit gebied aan een peilvak, geen wateroverlast in dit peilvak ontstaat.
Artikel 3: Mogelijkheden voor maatwerk
Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2 voorgeschreven
eisen, wanneer als gevolg van de onderbemaling geen negatieve effecten voor de
omgeving optreden.
Artikel 4: Meldplicht
a. Het aanleggen van een nieuwe onderbemaling moet uiterlijk twee weken voor
aanvang van de uitvoering bij Rijnland worden gemeld.
b. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
1. naam en adres van degene die de onderbemaling gaat of laat aanbrengen;
2. adres of locatie waar de onderbemaling worden uitgevoerd;
3. de ligging van de onderbemaling;
4. de locatie en capaciteit van de pomp.

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 k, van de keur.
Toelichting artikel 2: Onderbemalingen
Als bij het aanleggen en hebben van onderbemalingen de voorschriften uit deze
algemene regel worden opgevolgd, hebben onderbemalingen in gebieden die niet zijn
weergegeven op kaart 2 en/of 3 slechts zeer beperkte effecten op de omgeving.
In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn om te voldoen aan de in artikel 2 gestelde
eisen. In principe is het aanleggen en hebben van een onderbemaling dan niet mogelijk.
In uitzonderlijke gevallen kan Rijnland in die gevallen middels maatwerk afwijken van de
in artikel 2 gestelde eisen.
Toelichting artikel 4: Meldplicht
Rijnland wil de werking van het watersysteem in kaart hebben. Het aanwezig zijn van
een peilafwijking in de vorm van een onderbemaling is hierbij een factor. Zonder een
inzicht in de locaties waar zich onderbemalingen, kan Rijnland het water niet efficiënt en
effectief beheren.
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17.5

Beleidsregel

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en/of hebben van een
peilafwijking, wanneer:
a. het een onderbemaling betreft in een gebied dat is weergegeven op kaart 2 en/of
3, of;
b. het een hoogwatervoorziening betreft in een gebied dat niet is weergegeven op
kaart 7.
Artikel 2: Toetsing onderbemaling
1. Het aanleggen en/of hebben van een onderbemaling is toegestaan, wanneer:
a. het door Rijnland gehanteerde peil tot onevenredige benadeling leidt, en;
b. de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend
gebied en gemaal als gevolg van de onderbemaling niet worden belemmerd,
en;
c. overlast (bijvoorbeeld als gevolg van neerslag) niet onevenredig wordt
afgewenteld op een ander peilvak, en;
d. geen toename in zilte kwel wordt veroorzaakt met nadelige gevolgen voor
andere functies, en;
e. de waterbodem niet opbarst, en;
f. de stabiliteit van een eventueel aanwezige waterkering is gewaarborgd, en;
g. de waterkwaliteit en ecologie buiten de onderbemaling als gevolg van het
uitmalen van water niet ontoelaatbaar verslechtert.
2. Van onevenredige benadeling, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, is in ieder
geval sprake, wanneer:
a. de mediaanhoogte van het maaiveld binnen de onderbemaling ten opzichte
van de mediaan of gemiddelde hoogte van het maaiveld in het peilvak bij:
i.
grasland op een veengrond minimaal 10 centimeter lager ligt, of;
ii.
grasland op een kleigrond of moerige grond minimaal 15 centimeter
lager ligt, of;
iii.
akkerbouw op een kleigrond of moerige grond minimaal 20
centimeter lager ligt, en;
b. deze lagere ligging niet is veroorzaakt door het afgraven van bodem, en;
c. de lagere ligging redelijkerwijs niet kan worden voorkomen door de bodem
op te hogen.
3. Van onevenredige benadeling, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, is in ieder
geval sprake, wanneer:
a. het grondgebruik binnen de onderbemaling afwijkt van het grondgebruik in de
rest van het peilvak, of;
b. Het grondgebruik een grotere drooglegging vereist, conform de richtlijnen die
Rijnland heeft vastgesteld in de Nota Peilbeheer.
Artikel 3: Toetsing hoogwatervoorziening
Het aanleggen en/of hebben van een hoogwatervoorziening is toegestaan, wanneer:
a.
het door Rijnland gehanteerde peil tot onevenredige benadeling leidt, en;
b.
de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend
gebied en gemaal als gevolg van de hoogwatervoorziening niet worden
belemmerd, en;
c.
de aanwezigheid van een wateroverschot door neerslag niet onevenredig wordt
afgewenteld op een ander peilvak, en;
d.
de stabiliteit van de een eventueel aanwezige waterkering is gewaarborgd.
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Artikel 4: Eisen in de vergunning
In de vergunning worden, indien van toepassing, in ieder geval eisen opgenomen met
betrekking tot:
a.
de constructie van de peilregulerende (kunst)werken;
b.
de locatie van de peilregulerende (kunst)werken;
c.
de capaciteit van de pomp;
d.
het te hanteren peil.
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 i, van de keur geldt voor deze handelingen een
vergunningplicht. In deze beleidsregel is aangegeven hoe Rijnland de aanvraag om een
vergunning zal toetsen en welke eisen in ieder geval in de vergunning worden
opgenomen.
Toelichting artikel 2: Toetsing onderbemaling
Kan de onderbemaling worden toegestaan/in stand worden gehouden? (1)
Rijnland is, zoals eerder aangegeven, zeer terughoudend met het toestaan van
onderbemalingen. In dit artikel staat een opsomming van voorwaarden waaraan moet
worden voldaan, voordat de vergunning kan worden verleend. Het betreft een
cumulatieve opsomming, wat betekent dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan.
-

Onevenredige benadeling (a)
Bij vaststelling van het door Rijnland te hanteren peil in het peilbesluit, houdt
Rijnland rekening met de lokale omstandigheden en het algemeen belangen. In
beginsel zal dit door Rijnland gehanteerde beleid dus recht doen aan deze
belangen. Het is echter onmogelijk om in dit peilbesluit alle belangen volledig tot
zijn recht te doen komen. Het kan dus voorkomen dat individuele belangen
onevenredig worden geschaad met het door Rijnland gehanteerde peil. Alleen
wanneer belangen onevenredig worden geschaad, kan een vergunning voor een
nieuwe onderbemaling worden afgegeven. Met andere woorden: een
onderbemaling heeft slechts bestaansrecht wanneer het individuele belang
onevenredig wordt geschaad. In lid 2 en 3 wordt een invulling van het begrip
onevenredige benadeling gegeven.

-

Niet belemmeren van wateraanvoer en waterafvoer (b)
Om het peil te kunnen verlagen, is een verandering van het watersysteem nodig.
Eén van de voornaamste wijzigingen is het plaatsen van stuwen en/of dammen,
om het deel waarin het peil wordt verlaagd te scheiden van de rest van het
peilvak. Deze objecten zorgen ervoor dat het water niet meer door het
watersysteem kan stromen. Het is niet acceptabel om een onderbemaling te
realiseren, indien achterliggende of aangrenzende gebieden daardoor niet meer
voldoende kunnen worden voorzien van water. Evenmin zijn onderbemalingen
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.

-

Niet onevenredig afwentelen van overlast (c)
Door een onderbemaling wordt een deel van het peilvak niet langer door Rijnland
bediend. Hierdoor heeft Rijnland geen directe invloed op het peil. Wanneer degene
die de onderbemaling beheert, de neerslag sneller uit de onderbemaling
wegpompt, vindt binnen de onderbemaling minder berging van neerslag plaats.
Dit is onacceptabel, omdat in situaties met extreme neerslag de wateroverlast
wordt afgewenteld op de rest van het peilvak. Met andere woorden: binnen de
onderbemaling wordt zelfstandig gezorgd voor droge voeten, terwijl de buren
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natte voeten krijgen. Een vergunning voor een onderbemaling wordt daarom
alleen verleend wanneer overlast niet wordt afgewenteld.
-

Geen toename zilte kwel (d)
Een onderbemaling kan negatieve gevolgen voor de waterhuishouding hebben. Zo
kan dit een toename aan (zilte) kwel veroorzaken. Een eventuele toename aan
zilte kwel kan een verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken. Verder kan
de toename aan kwel de waterbalans verstoren, waardoor er extra water uit het
gebied moet worden afgevoerd.

-

Niet opbarsten waterbodem (e)
Tot slot kan een onderbemaling leiden tot het opbarsten van de waterbodem.
Slechts wanneer dit effect niet optreedt, kan de vergunning worden verleend.

-

Waterkwaliteit en ecologie buiten de onderbemaling (g)
De waterkwaliteit is niet overal hetzelfde. Zo kan het voorkomen dat het
oppervlaktewater binnen een onderbemaling relatief veel voedingsstoffen bevat.
Wanneer het overtollige water vanuit de onderbemaling in een watergang wordt
gebracht waar relatief weinig voedingsstoffen aanwezig zijn, kan dit de
waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. In deze gevallen kan worden onderzocht of
het op een ander punt wel mogelijk is om water uit te malen.

Lagere ligging (2)
Een lagere ligging ten opzichte van de mediaanhoogte van het maaiveld binnen het
peilvak, kan aanleiding zijn van onevenredige benadeling bij het door Rijnland
gehanteerde peil. Voor een drietal situaties is in deze beleidsregel aangegeven bij welk
hoogteverschil sprake is van onevenredige benadeling. Voor alle andere situaties (zoals
zandgronden) wordt per geval beoordeeld of de lagere ligging onevenredige benadeling
oplevert. Wanneer de lagere ligging is veroorzaakt door het afgraven van de bodem of
redelijkerwijs kan worden voorkomen door de bodem voorafgaand aan het gebruik op te
hogen, is er geen sprake van onevenredige benadeling.
Naast de criteria waarop in ieder geval sprake is van onevenredig nadeel (lagere
bodemligging) kan de initiatiefnemer zelf ook een onderbouwing aanleveren. Deze
onderbouwing kan bijvoorbeeld een bijzondere bodemopbouw zijn, het gebruik van deze
bodem, etc..)
Grondgebruik (3)
Wanneer het grondgebruik in de onderbemaling afwijkt van het grondgebruik in het
peilvak of het grondgebruik een grotere drooglegging vereist, kan er sprake zijn van
onevenredige benadeling. Rijnland beoordeelt dit afwijkende grondgebruik aan de hand
van de praktijksituatie in combinatie met de in een bestemmingsplan vastgelegde functie
van de gronden. Rijnland zal geen vergunning voor een peilafwijking verlenen wanneer
het gewenste peil noodzakelijk is geworden door bewust in strijd met het
bestemmingplan de functie van de gronden te veranderen.
Toelichting artikel 3: Toetsing hoogwatervoorziening
Rijnland is, zoals eerder aangegeven, zeer terughoudend met het toestaan van
hoogwatervoorzieningen. In dit artikel staat een opsomming van voorwaarden waaraan
moet worden voldaan voordat de vergunning kan worden verleend. Het betreft een
cumulatieve opsomming, wat betekent dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan.
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Onevenredige benadeling (a)
Bij vaststelling van het door Rijnland te hanteren peil in het peilbesluit, houdt Rijnland
rekening met de lokale omstandigheden en belangen. In beginsel zal dit door Rijnland
gehanteerde beleid dus recht doen aan deze belangen. Het is echter onmogelijk om in dit
peilbesluit alle belangen volledig tot zijn recht te doen komen. Het kan dus voorkomen
dat lokale belangen onevenredig worden geschaad met het door Rijnland gehanteerde
peil. Alleen wanneer belangen onevenredig worden geschaad, kan een vergunning voor
een nieuwe hoogwatervoorziening worden afgegeven. Met andere woorden: een
hoogwatervoorziening heeft slechts bestaansrecht wanneer belangen onevenredig
worden geschaad. De beoordeling van een eventuele onevenredige benadeling is een
maatwerkafweging, waarvoor in deze beleidsregel geen uitgangspunten zijn opgenomen.
Niet belemmeren van wateraanvoer en waterafvoer (b)
Om het peil te kunnen verhogen, is een wijziging van het watersysteem nodig. Eén van
de voornaamste wijzigingen is het plaatsen van stuwen en/of dammen, om het deel
waarin het peil wordt verlaagd te scheiden van de rest van het peilvak. Deze objecten
zorgen ervoor dat het water niet meer door het watersysteem kan stromen. Het is niet
acceptabel om een hoogwatervoorziening te realiseren, indien achterliggende of
aangrenzende gebieden daardoor niet meer voldoende kunnen worden voorzien van
water. Evenmin zijn hoogwatervoorzieningen 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.
Niet afwentelen overlast bij hevige neerslag (c)
Door een hoogwatervoorziening wordt het peil niet langer door Rijnland gerealiseerd.
Hierdoor heeft Rijnland geen directe invloed op het peil. Bij neerslag stroomt de neerslag
direct over de stuw en vindt binnen de hoogwatervoorziening geen berging van neerslag
meer plaats. Dit is onacceptabel, omdat in situaties met extreme neerslag de
wateroverlast wordt afgewenteld op de rest van het peilvak. Met andere woorden: binnen
de hoogwatervoorziening wordt zelfstandig gezorgd voor droge voeten, terwijl de buren
natte voeten krijgen. Voor kleinere oppervlakken zal dit probleem zich niet snel
voordoen. Bij grotere oppervlakken is dit probleem te voorkomen door de breedte waar
het water over een stuw de hoogwatervoorziening verlaat, smal te houden. Een
vergunning voor een hoogwatervoorziening wordt daarom alleen verleend wanneer
overlast niet wordt afgewenteld.
Toelichting artikel 4: Eisen in de vergunning
In de vergunning neemt Rijnland eisen op die nodig zijn om het functioneren van het
watersysteem te borgen. Zo kunnen in ieder geval eisen worden opgenomen over de
hieronder genoemde aspecten.
Peilregulerende (kunst)werken (a en b)
De toelaatbaarheid van de peilafwijking wordt per situatie beoordeeld. Het is daarom
belangrijk dat de peilregulerende (kunst)werken, zoals stuwen, en inlaatconstructies en
andere (kunst)werken die benodigd zijn voor het instandhouden van de peilafwijking
worden aangelegd op de locatie waarvoor de toelaatbaarheid is getoetst. Daarnaast is
het belangrijk dat deze (kunst)werken op de juiste wijze zijn uitgevoerd.
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Pompcapaciteit (c)
Bij een onderbemaling wordt water naar het omringende peilvak gepompt. Door de
pompcapaciteit te beperken worden nadelige effecten, zoals afwentelen van
wateroverlast en een toenemende kwel, geminimaliseerd. De pompcapaciteit wordt
voorgeschreven rekening houdend met bemalingsrichtlijnen.
Nieuw peil (d)
In de vergunning wordt voorgeschreven welk peil binnen de peilafwijking mag worden
gehanteerd. Hierbij wordt gezocht naar een peil waarin het onevenredige nadeel wordt
opgeheven.
Om bodemdaling, verzilting en verdroging zo veel mogelijk te beperken, wordt bij
onderbemalingen de peilafwijking zo klein mogelijk gehouden.
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