Schouw
Zijn alle wateren voldoende onderhouden?
Veelgestelde vragen
Waar kan ik zien wie de onderhoudsplichtige is van een water?
De onderhoudsplicht van een water is vastgelegd in de legger oppervlaktewateren van Rijnland. Op www.rijnland.net/legger
kunt u meer informatie over de legger lezen.
Ik heb een schouwbrief ontvangen, wat nu?
Bij de schouw controleert Rijnland of het onderhoud aan een water goed is uitgevoerd. Kennelijk
was dat bij u niet het geval. Het kan om de volgende overtredingen gaan:
 het niet/onvoldoende verwijderen van waterplanten;
 het niet/onvoldoende schoonmaken van duikers;
 het niet/onvoldoende ophalen van (ingetrapte/ingezakte) kanten;
 het niet/onvoldoende verwijderen van waterplanten en/of begroeiing nabij drainagelopen/duikers/hekken;
 het niet/onvoldoende verwijderen van overhangende begroeiing die het onderhoud belemmert;
 het niet/onvoldoende verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, in het water
hangende takken, gezonken voorwerpen, en dergelijke;
 het niet/onvoldoende verwijderen van bagger;
 het niet/onvoldoende maaien van de kanten.
Ik krijg een brief, maar ik gebruik het land niet. Hoe kan dat?
Rijnland benadert voor het onderhoud van een water altijd de (aangrenzende) eigenaar. Dit is niet
altijd de gebruiker. Ook als u uw land verpacht, zal Rijnland toch de eigenaar benaderen. De eigenaar
is bekend bij het Kadaster. De schouwaanschrijving is voor de gebruiker/pachter wel belangrijke
informatie. Daarom dient u de gebruiker/pachter zelf op de hoogte te brengen van deze brief.
Ik heb het onderhoud uitgevoerd en heb toch een brief ontvangen; hoe kan dat?
Dat kan, bijvoorbeeld in de volgende situaties:
 het onderhoud is (te) vroeg in het seizoen uitgevoerd, waterplanten zijn weer gaan groeien;
 het onderhoud is wel uitgevoerd maar was onvoldoende;
 het onderhoud is uitgevoerd na de schouw. In de brief staat op welke datum de schouw
was.
Tijdens de herschouw wordt opnieuw beoordeeld of het onderhoud goed is uitgevoerd. De startdatum van de herschouw staat in
de brief.
Ik ben niet in staat het onderhoud op tijd uit te voeren; kan ik uitstel krijgen?
Alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen verlenen we uitstel. Neem contact op met de
schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, bij voorkeur per e-mail: schouw@rijnland.net of op
telefoonnummer: 071-3063590.
Ik ben ten onrechte aangeschreven; wat moet ik doen?
Als u denkt dat de aanschrijving onterecht was, dan neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de
schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving via telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail:
schouw@rijnland.net of op telefoonnummer: 071-3063590.
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In mijn koopcontract staat niets over onderhoud aan een water; ben ik dat dan toch
verplicht?
De onderhoudsplicht van een water ligt vaak bij de (aangrenzende) eigenaar van het perceel. Dat
staat niet altijd in het koopcontract. De gegevens in de legger oppervlaktewateren van Rijnland zijn maatgevend.
Ik wil een water ecologisch beheren en heb een waarschuwingsbrief gekregen; wat moet ik
doen?
Ecologisch beheer houdt in dat bij het onderhoud rekening wordt gehouden met kansen voor planten
en dieren. Tijdens het onderhoud kan dat op verschillende manieren. Gedacht kan worden aan de
frequentie van onderhoud, de onderhoudsperiode, gefaseerd uitvoeren van onderhoud en het soort
materieel dat wordt gebruikt. Begroeiing in het water biedt een schuilplaats voor dieren. Maar een te
grote hoeveelheid waterplanten is slecht voor de waterdoorvoer en -berging. Het is toegestaan om in
sommige wateren een deel van de begroeiing te laten staan. Zie hiervoor de link naar de onderhoudseisen
watergangen. Wilt u méér, dan kunt u daarvoor een vrijstelling aanvragen op onze website: www.rijnland.net.
Klik op ‘Uw loket’.
Ik ben aangeschreven voor mijn vijver of greppel; hoe kan dat?
Als een vijver of zelf gegraven water in verbinding staat met het watersysteem, heeft u een
onderhoudsverplichting.
Wat is een aankondiging bestuursdwang?
In een aankondiging bestuursdwang kondigt Rijnland het voornemen aan bestuursdwang toe te passen.
Dat gebeurt als er geen einde is gemaakt aan de overtreding(en).
Wat is toepassen van bestuursdwang?
Bij het toepassen van bestuursdwang voert Rijnland de nagelaten onderhoudswerkzaamheden zelf uit
op kosten van de onderhoudsplichtige. Rijnland heeft die bevoegdheid op grond van de
Waterschapswet.
Kan het waterschap tegen betaling het onderhoud voor mij uitvoeren?
Nee, de onderhoudsplicht van een water berust bij u als (aangrenzende) eigenaar van een
perceel. Indien u om welke reden niet zelf in staat bent om het onderhoud uit te voeren
kunt u hiervoor een loonwerker of hovenier inschakelen.
Welke kosten worden bij toepassing van bestuursdwang in rekening gebracht?
De Algemene wet bestuursrecht zegt dat de kosten, die verbonden zijn aan die toepassing
bestuursdwang, in rekening worden gebracht. Dat zijn niet alleen de kosten van de uitvoerende
aannemer maar ook administratiekosten en de kosten van extra toezicht.
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Ik heb mijn perceel verkocht, ben ik dan toch verantwoordelijk voor het onderhoud?
Als de overdracht en het passeren van de akte voor de schouwdatum hebben plaatsgevonden, dan is de
nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op
met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, bij voorkeur per e-mail: schouw@rijnland.net
of op telefoonnummer: 071-3063590. Is het bovenstaande niet het geval, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ik ben verhuisd, dan ben ik toch niet verantwoordelijk voor het onderhoud?
Wanneer u op de schouwdatum nog eigenaar was van het perceel, dan bent u verantwoordelijk voor
het onderhoud.
Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt.
Dan is het schoonmaken van de sloot toch zijn verantwoordelijkheid?
U moet dit zelf met uw buurman oplossen. Rijnland staat hier buiten. Beide eigenaren van een
aangrenzende perceel langs een sloot blijven verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het
onderhoud van de watergang.
Waarom heb ik vooraf geen bericht gekregen? Dan had ik op tijd de sloot kunnen schoonmaken
en waarom belt een schouwvoerder niet even aan om mij daarop te wijzen?
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van een sloot gedurende het hele jaar. Dit geldt zeker
op het moment dat de schouw wordt uitgevoerd. De schouw wordt aangekondigd in de huis-aan-huisbladen
en op de website van Rijnland. Het gebied van Rijnland bestaat uit vele watergangen, het is daarom onmogelijk om
iedereen persoonlijk te benaderen.
Ze maken de sloten schoon en gooien alles op de kant. Waarom wordt dit niet afgevoerd?
Als eigenaar van het aangrenzende perceel heeft u ontvangstplicht van het slootvuil. U bent zelf
verantwoordelijk voor het verwerken of afvoeren van dit slootvuil.
Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de schouwcoördinatie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, bij
voorkeur per e-mail: schouw@rijnland.net of op telefoonnummer: 071-3063590.

