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Slootdempingen 

Met Provincie Utrecht, RUD Utrecht, gem. Woerden 

7 verschillende regelingen! 

Waterwet/Keur 

Verordening Natuur en Landschap 

Wet natuurbescherming 

Wabo/bestemmingsplan 

Besluit bodemkwaliteit 

Ontgrondingenwet 

Wet milieubeheer    
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Wat hebben we gedaan? 

Kennis gedeeld over elkaars regels 

6 formulieren gecombineerd tot 1 e-formulier 

Afspraken over ontvangst en doorsturen 

Legalisatietoets voor 4 locaties 

Gezamenlijk toezichtsbezoek 

Gezamenlijk verzoek aanvullende gegevens 

Afstemmen vergunningen 
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Wat hebben we gedaan? 

4 casussen geselecteerd (luchtfoto’s) 

Legalisatietoets uitgevoerd 

 

   

Conclusie provincie: niet vergunbaar voor VNL (lengtesloot) 

Conclusie gemeente: niet aanlegvergunningplichtig < 110 meter breed 

Conclusie HDSR: meldingsplichtig; compensatie verplicht 

   

Legalisatietoets 
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Wat hebben we geleerd? 

Er zijn heel veel regels en het is ingewikkeld 

Je bent er niet met 1 loket! 

Aanvragers moeten > 3 vragenbomen doorlopen 

 

Integrale besluitvorming begint met afstemmen regels 
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Welke regels zijn er voor het aanleggen van een inrit?  

Regels in bestemmingsplan  

over in- en uitritten 

dempen van watergangen 

Regels in  APV over uitweg 

Regels in Verordening Natuur en Landschap (VNL) 

Regels over aansluiten op provinciale weg 

Regels in de Keur over dam met duiker 

? 

Zou het eenvoudiger kunnen?  
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Bijvoorbeeld met doelgerichte digitale regelgeving 

Waarom zijn deze regels er? 
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Effect op ecologie als 

gevolg van duiker 



veilige dijken  ●  droge voeten  ●  schoon water 

Effect op doorstroming als 

gevolg van duiker 
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Effect op bergingscapaciteit 

als gevolg van duiker 
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Een manier om af te stemmen? 

Waterschappen gebruiken deze methode 

Consistente, complete, doelgerichte regels 

Toepasbaar maken regelgeving eenvoudig 

Gebruik maken van geografische informatie 

 (‘prik op de kaart’) 

Regels zijn inzichtelijk! 
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Basisprincipes voor 

waterschappen 

Basisprincipes voor 

waterschappen 

In relatie ontwikkelen van: 

• Digitaal 

• Doelen 

• Sturingsfilosofie 

• Activiteiten 

• Werkingsgebieden 

• Beslistabellen 

• Juridische regels 

• Toepasbare regels 
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Beslistabellen Beslistabellen 

Om regelgeving te structureren 

 

1. Het onderwerp 

2. De criteria 

3. De inhoudelijke afwegingen 

4. De plichten 
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Beslistabellen (2) Beslistabellen (2) 

• Één van toepassing voor specifiek onderwerp 

• Meervoudige toepassing voor totale inrichting 

• Alles volledig uitgeschreven met één interpretatie (ja of nee) 
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Zelf aan de slag met de regels voor een inrit!  
Regels in bestemmingsplan  

over in- en uitritten 

dempen van watergangen 

Regels in  APV over uitweg 

Regels in Verordening Natuur en Landschap (VNL) 

Regels over aansluiten op provinciale weg 

Regels in de Keur over dam met duiker 

? 

Zou het gezamenlijk eenvoudiger kunnen?  
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Werksessie Werksessie 

• Lege beslistabellen, vullen. 

• Achterhalen van overlap op elkaars regelgeving op één locatie 

 

• Relevante regelgeving gemeente, waterschap en provincie 

• Aan de slag! In gemengde groepjes voor activiteiten: 

o Dam met duiker 

o Oprit aanleggen 

o Dempen 


