18 Inlaatconstructies (overige doeleinden)
18.1 Inleiding
Een inlaatconstructie heeft als doel water vanuit de boezem of een ander peilvak in te
laten in een lager gelegen peilvak. Veel van deze constructies worden gebruikt om een
hoogwatervoorziening van voldoende water te voorzien. Deze zijn in het hoofdstuk over
peilafwijkingen al behandeld. Niet alle inlaatconstructies zijn in gebruik voor een hoogwatervoorziening. Zo worden inlaatconstructies onder andere gebruikt om sloten door te
spoelen en gietwater of drinkwater aan te voeren. Dit hoofdstuk heeft betrekking op alle
inlaatconstructies die losstaan van een hoogwatervoorziening.
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18.2 Algemene motivering
Vraag 1:
Wordt een nieuwe inlaat aangelegd in een waterkering
(kaart 13)?
nee

ja

Vraag 2:
Komt het ingelaten water
in het oppervlaktewater?

ja

Zie hoofdstuk 15 over Kabels
en leidingen en ga door in
dit schema.

Vergunningplicht, zie
beleidsregel

nee
Regels uit dit hoofdstuk
zijn niet van toepassing.

Toelichting vraag 1
Wanneer een inlaat in de kering wordt aangebracht, moet ook hoofdstuk 20 over grondverzet worden geraadpleegd.
Toelichting vraag 2
Wanneer het ingelaten water in een watergang komt, wordt dit water door Rijnland teruggepompt naar de boezem. Op deze manier wordt in veel gevallen water rondgepompt.
Dit rondpompen heeft twee nadelen. Ten eerste wordt een deel van de pompcapaciteit
gebruikt voor dit rondpompen. In perioden van neerslag kan deze capaciteit dus niet
worden gebruikt voor het op peil houden van de polder. De kans op wateroverlast neemt
hierdoor toe. Ten tweede kost het rondpompen van water onnodig veel energie. Verder
kan het inlaten van water de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Deze nadelen zijn voor
Rijnland aanleiding om zeer terughoudend te zijn met het toestaan van deze inlaatconstructies. Daarom geldt er in gevallen dat het ingelaten water in een watergang komt,
een vergunningplicht.
Er zijn echter gevallen waarin het ingelaten water niet in een watergang komt. Een goed
voorbeeld is een drinkplaats voor vee in een stal, waar de inlaat alleen water levert op
het moment dat het vee drinkt. In deze gevallen geeft dit hoofdstuk geen aanvullende
regels.
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18.3 Beleidsregel
Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op het aanbrengen van een inlaatconstructie,
wanneer:
a.
het geen hoogwatervoorziening betreft, en;
b.
het ingelaten water in een watergang komt.
Artikel 2: Toetsing inlaat
Een nieuwe inlaatconstructie is slechts toegestaan, wanneer het aanvoeren van water
redelijkerwijs niet op een andere wijze mogelijk is en er geen ontoelaatbare verslechtering van de waterkwaliteit ontstaat.
Artikel 3: Eisen in de vergunning
In de vergunning worden, indien van toepassing, in ieder geval eisen opgenomen met
betrekking tot:
a.
de constructie van de inlaat, en;
b.
de locatie van de inlaat, en;
c.
het gebruik van de inlaat.

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen van een inlaatconstructie, wanneer:

het geen hoogwatervoorziening betreft, en

het ingelaten water in een watergang komt.
Deze handeling is op grond van artikel 3.3, lid 1, sub k van de keur zonder vergunning
verboden. In deze beleidsregel is aangegeven hoe Rijnland de aanvraag om een vergunning zal toetsen en welke eisen in de vergunning worden opgenomen.
Toelichting artikel 2: Toetsing inlaatconstructie
Rijnland is, zoals eerder aangegeven, zeer terughoudend met het toestaan van een
nieuwe inlaatconstructie. Slechts wanneer er onder de lokale omstandigheden een noodzaak bestaat tot het inlaten van water, zal Rijnland een vergunning verlenen. Deze noodzaak kan bestaan uit: een tekort aan drink- of gietwater of problemen met de waterkwaliteit door stilstaand water. Een eventuele verslechtering van de waterkwaliteit kan echter
aanleiding zijn om een vergunning te weigeren.
Toelichting artikel 3: Eisen in de vergunning
In de vergunning neemt Rijnland eisen op die nodig zijn om het functioneren van het
watersysteem te borgen.
De toelaatbaarheid van de inlaatconstructie wordt per situatie beoordeeld. Het is daarom
belangrijk dat de inlaatconstructie wordt aangelegd op de locatie waarvoor de toelaatbaarheid is getoetst. Daarnaast is het belangrijk dat de inlaat op de juiste wijze is uitgevoerd en wordt gebruikt.
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