
Sloten, Oevers en Dijken op Orde
Oplossen keurovertredingen. U heeft een vergunning ontvangen.

Bewaar

exemplaar





Wat betekent deze vergunning voor nu?
Het waterschap is begin 2016 gestart met het project 

Sloten, Oevers en Dijken op Orde. In dit project werkt 

het waterschap samen met bewoners, bedrijven, 

agrariërs en gemeenten aan het oplossen van ‘oude’ 

Keurovertredingen die ontstaan zijn vóór 2013. 

Eind 2018 moeten alle sloten, oevers, en dijken 

weer op orde zijn. Particulieren en bedrijven met 

situaties die geen grote negatieve gevolgen hebben 

voor sloten, oevers en dijken komen in aanmerking 

voor een vergunning. In deze folder leest u wat deze 

vergunning betekent voor nu en voor later. 

Schriftelijke afspraken

U heeft een vergunning verkregen voor de huidige situatie 

op uw perceel. De vergunning regelt dat het waterschap en 

u samen schriftelijke afspraken hebben voor hetgeen nu 

op uw perceel staat. Hiermee is hetgeen nu op uw perceel 

staat niet meer in strijd met de regels van de Keur en dus 

gelegaliseerd.

Achterin deze folder leest u wat de Keur is en wanneer u 

ermee te maken krijgt.



Het feit dat u nu een vergunning heeft verkregen betekent 

niet dat u in de toekomst alles mag doen op uw perceel 

zonder toestemming van het waterschap. Als u later iets 

nieuws wilt bouwen of de huidige inrichting van uw 

perceel bij een sloot wilt veranderen, heeft u waarschijnlijk 

opnieuw een watervergunning nodig. 

Watervergunning

Voor bijna alle werkzaamheden die u aan of bij het water 

wilt uitvoeren heeft u een watervergunning nodig. Het kan 

ook zijn dat een melding onder de Algemene regels van 

de Keur volstaat als u aan bepaalde regels voldoet. In dat 

geval hoeft u geen watervergunning aan te vragen. U kunt 

dit gemakkelijk vooraf nagaan op www.brabantsedelta.nl 

onder het kopje ‘Regels en vergunningen’.

Voorbeelden van activiteiten in en nabij het water 

waarvoor u toestemming moet hebben van het waterschap:

•	 Beschoeiing aanbrengen; 

•	 Dempen van een sloot;

•	 Een dam aanleggen of een brug maken;

•	 Hekwerk plaatsen in of langs de sloot;

•	 Permanente en tijdelijke objecten aanbrengen 

in of langs de sloot;

•	 Poel graven;

•	 Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken maken.

Wat betekent deze vergunning voor later?



Wonen aan water, wat betekent dit?
Het is belangrijk dat water in sloten goed kan doorstromen. 

Zeker als het veel en hard regent. Dit betekent dat 

er niets in deze sloten mag liggen dat het water zou 

kunnen ophouden. Onderhoud aan sloten is daarom heel 

belangrijk. 

Enkele tips:

•	 Verander niets aan de oorspronkelijke vorm en stroom 

van het water;

•	 Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en 

belemmeringen voor onderhoud;

•	 Herstel oevers en taluds (schuine gedeelte tussen water 

en oever) waar nodig.

Let op: deze lijst is niet volledig. 

Kijk op www.brabantsedelta.nl onder het kopje ‘Regels en 

vergunningen’.

De Brabantse waterschappen Aa en Maas, de Dommel en 

Brabantse Delta hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde 

regels voor het gebruik van grond aan het water. U kunt 

daarom ook de website www.brabantkeur.nl raadplegen.



U verkoopt uw woning?
Bewaar de verleende vergunning van het waterschap 

en deze folder bij de papieren van uw woning zoals de 

leveringsakte, de hypotheekakte, aanvraag en toekenning 

van vergunningen en het plan van de architect.

Gaat u uw woning verkopen? Breng de koper dan op de 

hoogte van de vergunning en deze folder. Zo weet de 

nieuwe eigenaar van uw woning dat er voor bepaalde 

activiteiten een watervergunning is verleend en dat hij 

voor nieuwe activiteiten mogelijk toestemming van het 

waterschap nodig heeft.

Meer informatie over vergunningen

Het waterschap heeft regels om te voorkomen dat onder 

andere oevers beschadigen. Ook zijn er regels voor 

het onderhoud van waterlopen om de waterafvoer te 

garanderen. Na een stevige regenbui moet het water snel 

afgevoerd kunnen worden om droge voeten te houden 

en West-Brabant te beschermen tegen overstromingen en 

wateroverlast. Deze regels worden aangeduid als de Keur. 

Wilt u weten wat wel en niet mag en of u een vergunning 

moet aanvragen als u iets wilt bouwen of veranderen langs 

het water?  Kijk op www.brabantsedelta.nl onder het kopje 

‘Regels en vergunningen’. 

Vragen?

E vergunningen@brabantsedelta.nl 

T +31 76 564 1000 en vraag naar de afdeling Vergunningen



Het waterschap stelt regels op om te voorkomen dat 

dijken en oevers beschadigen. Ook zijn er regels voor 

het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere 

waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater 

te waarborgen. Dat is noodzakelijk om West-Brabant te 

beschermen tegen overstromingen. Deze regels worden 

aangeduid als de Keur.

Wanneer heeft u met de Keur te maken? 

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een 

waterkering (zoals een dijk) heeft u waarschijnlijk een 

watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Meer informatie

Wilt u weten wat wel en niet mag en of u een vergunning 

moet aanvragen?  Kijk op www.brabantsedelta.nl onder het 

kopje ‘Regels en vergunningen’.

Wat is de Keur?



Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ  Breda

T 076 564 10 00

info@brabantsedelta.nl

www.brabantsedelta.nl

www.facebook.com/brabantsedelta

www.twitter.com/brabantsedelta

www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert 

rioolwater en regelt de hoogte van het water in West- en Midden-Brabant. 

Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, 

bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Hierbij 

houden we rekening met de belangen van de buitenwereld en bereiden 

ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
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Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.


