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MELDINGSFORMULIER  
dam met duiker, dempen en graven 
 
Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.  
 

 

1. Gegevens melder (opdrachtgever) 

Uw projectnummer :   

Naam  :   

Contactpersoon (bij bedrijf) :   

Adres/postbus  :   

Postcode :   

Plaats :   

Telefoon  :   

E-mailadres :   

 

2. Gegevens gemachtigde 

Naam  :   

Contactpersoon (bij bedrijf) :   

Adres/postbus :   

Postcode :   

Plaats :   

Telefoon  :   

E-mailadres :   

 

3. Keuze activiteiten in oppervlaktewaterlichamen    meerdere keuzes mogelijk

☐  dam met duiker ☐  dempen  ☐  graven 

   

Wijze van uitvoering :   

 
☐  De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel 

(zie pagina 2 en verder van dit meldingsformulier. Voldoet uw activiteit niet aan een van de genoemde criteria 
dan is deze mogelijk vergunningplichtig. Neem hiervoor contact op met het waterschap) 

 
☐  Bij deze melding zijn de benodigde bijlagen toegevoegd  

(zie pagina 2 en verder van dit meldingsformulier voor de bijlagen die moeten worden toegevoegd) 

 

4. Uitvoeringsperiode activiteiten 

Begindatum (dd/mm/jjjj) :    Einddatum (dd/mm/jjjj) :   

 

5. Locatie activiteiten 

Straat en huisnummer :   

Plaats, gemeente of 

omschrijving 
:   

Kadastraal perceel : gemeente:    

  sectie:   nummers:   
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6. Ondertekening 

Ik verklaar hierbij: 

- kennis te hebben genomen van de bij dit formulier behorende algemene regel(s); 

- dat de activiteiten voldoen aan de betreffende algemene regel(s); 

- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

Plaats :  Datum :   

 

Handtekening opdrachtgever  

Handtekening gemachtigde 

 

 

 

 
 

Criteria algemene regels 

WT 7. Dam met duiker 
Algemene regel voor het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van een dam met duiker 

in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover: 

 
1. dit plaatsvindt in een secundaire watergang met een breedte op de waterlijn smaller dan 

2,50 m;  
2. deze activiteiten niet in duin- en/of strandgebied worden uitgevoerd;   
3. deze wordt aangelegd op minimaal 10,00 m van een bestaand ondersteunend kunstwerk;  
4. deze wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten; 
5. deze bedoeld is als de eerste perceelontsluiting en aansluit op eigendom van de 

initiatiefnemer of rechthebbende; 
6. in de nieuwe situatie de volledige duiker voldoet aan de volgende maatvoering:  
 

Onderdeel Criteria 

Type duiker rond 

Maximale totale duikerlengte 
Particulier gebruik 10,00 m 

Bedrijfsmatig gebruik 12,00 m 

Minimale inwendige diameter duiker 
Landelijk gebied 0,50 m 

Stedelijk gebied 0,60 m 

Hoeveelheid lucht in de duiker t.o.v. hoogst vigerend peil 
Droge sloot 2/3  

Watervoerende sloot 1/3  

Uitsteken van de duiker buiten de dam 0,10 m 

 
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, 

afmetingen van de activiteit, diameter en de materiaalkeuze van de duiker is 

aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl. 
 

WT 8. Dempen  
Algemene regel voor het dempen van een oppervlaktewaterlichaam voor zover: 
 

1. dit niet plaatsvindt in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;  
2. het een secundair oppervlaktewaterlichaam betreft tot en met 4,50 m waterbreedte;  
3. het geen oppervlaktewaterlichaam betreft met een natuurvriendelijke oever en/of specifieke 

natuurdoeleinden;  
4. het wateroppervlak van de demping tenminste gelijkwaardig wordt gecompenseerd, waarbij:  

a. een bestaand secundair oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed met tenminste 0,20 m 
op de waterlijn en/of het graven van een nieuw secundair oppervlaktewater;  

b. deze compensatie binnen hetzelfde peilgebied plaatsvindt. 
5. door de demping: 

a. een oppervlaktewaterlichaam niet wordt afgesloten van het watersysteem; 
b. de doorstroming niet ontoelaatbaar wordt belemmerd; 

c. geen nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd; 
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6. de demping wordt aangelegd op minimaal 10,00 m afstand van een ondersteunend 
kunstwerk;  

7. de eventuele duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten;  
8. bij toepassing van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de criteria 

in onderstaande tabel: 
 

Waterbreedte Maximale 
duikerlengte 

Minimale duikerdiameter Compensatie 

Landelijk 
gebied 

Stedelijk 
gebied 

Tot 2,50 m 12 m 0,50 m 0,60 m Tot 30 m² 

2,50 tot 3,00 m 12 m 0,80 m 0,90 m 30 tot 36 m² 

3,00 tot 3,50 m 12 m 1,00 m 1,00 m 36 tot 42 m² 

3,50 tot en met 4,50 m 12 m 1,25 m 1,25 m 42 tot 54 m² 

 
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, 

afmetingen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam en de te realiseren 

compensatie, diameter en materiaalkeuze van de eventuele duiker is aangegeven, 
voorzien van een legenda en noordpijl. 

 

WT 9. Graven 
Algemene regel voor het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam voor 
zover: 
1. dit niet plaatsvindt in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;  
2. de verbreding in een secundair oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt;  
3. door het graven: 

a. geen verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden, en 
b. geen nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam worden gecreëerd, en 

c. het oppervlaktewaterlichaam in verbinding staat met het watersysteem. 

 
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, 

afmetingen van het te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en eventuele 

dammen met duikers, diameter en materiaalkeuze van de duiker is aangegeven, 
voorzien van een legenda en noordpijl. 
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Toelichting en aandachtspunten 
 

1. Melding activiteiten 
Tenminste drie/vier weken voor aanvang van de activiteiten moet een melding worden 

gedaan bij het waterschap. U ontvangt van het waterschap een schriftelijke reactie op uw 
melding.  

2. Criteria 
De activiteiten dienen te voldoen aan de criteria van de betreffende algemene regel. Voldoen 
de activiteiten hier niet aan dan kan het waterschap de melding buiten behandeling laten. Er 
kan sprake zijn van een vergunningplicht, neemt u hiervoor contact op met de afdeling 
Vergunningverlening van het waterschap.  

3. Omschrijving activiteiten en wijze van uitvoering 
Voor een goede beoordeling van de melding (toetsing van de criteria) is het noodzakelijk een 
duidelijke omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering te geven.  

4. Bijlagen 
Voeg de benodigde bijlage(n) bij uw melding. Bij onduidelijke tekeningen of een onvolledige 

melding wordt deze niet in behandeling genomen. Welke bijlage moet worden bijgevoegd 
staat vermeld onder de criteria van elke activiteit.  

5. Gegevens gemachtigde 
De melding kan door een gemachtigde namens de opdrachtgever worden ingediend. Dit kan 
bijvoorbeeld een aannemer, een hoveniersbedrijf of een ingenieursbureau zijn. Zowel de 

gemachtigde als de opdrachtgever moeten het meldingsformulier ondertekenen. 
Communicatie wordt in eerste instantie via de gemachtigde gevoerd. 

6. Ondertekening 
Een meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende formulieren worden 
niet in behandeling genomen. 

7. Melding aanvang uitvoering 
De uitvoerder van de activiteiten meldt de aanvang van de activiteiten twee werkdagen van 
te voren via het Waterschapsloket (telefoon 0900 - 2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl).   

8. Geldigheidsduur instemming 
De uitvoering van de activiteiten moet binnen 1 jaar na dagtekening van de 

instemmingsbrief van het waterschap starten. Als dit niet het geval is, vervalt de 
instemming. 

9. Voorwaarden 
Na instemming van het waterschap dienen de activiteiten te worden uitgevoerd volgens de 
voorwaarden zoals genoemd in de algemene regels. De volledige versie van de algemene 

regels kunt u terugvinden op de website van het waterschap, www.wshd.nl.  

10. Verzenden melding 
Wij verzoeken u om dit meldingsformulier inclusief bijlage(n) te zenden aan:  

 

Waterschap Hollandse Delta 
Afdeling Vergunningverlening  
 
via:  
postadres: postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk  
e-mail: vergunningen@wshd.nl  

fax: 088 – 9743001 
 
 

annan
Markering
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