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1. Vrijstelling vergunningplicht
Onder ‘retentievoorziening’ wordt verstaan een voorziening die tot doel heeft
piekafvoeren van water tegen te gaan en wateroverlast te beperken door middel
van het tijdelijk opvangen en vasthouden van het water. Vaak worden deze
voorzieningen aangelegd bij rivieren en grotere beken in combinatie met de
aanleg van nevengeulen en uiterwaardverlagingen, om de hoeveelheid door de
rivier af te voeren water te verminderen. (Vgl. de grootschalige projecten in het
kader van de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier).
Ook worden, mede door de toepassing van de Kaderrichtlijn Water in of nabij
nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen retentievoorzieningen aangelegd
voor de afvoer en opvang van regenwater, waardoor aansluiting op het
rioolstelsel niet dan wel slechts gedeeltelijk nodig is.
Een en ander gaat, naast een materiële functiewijziging, gepaard met substantiële
hoeveelheden grondverzet. Ook zijn niet zelden belangen in het geding die
vragen om een zorgvuldige afweging en bescherming door middel van nadere
voorschriften. Hierdoor kan, gerelateerd aan locatie specifieke kenmerken,
maatwerk worden geleverd. Hierom is de wettelijke vergunningplicht voor de
aanleg van retentievoorzieningen uitdrukkelijk in stand gehouden.
De praktijk leert dat retentievoorzieningen in diverse vormen en hoedanigheden
(al dan niet in combinatie met andere functies) voorkomen en met verschillen in
omvang.
Zo gaat de aanleg of reconstructie van infrastructurele werken, in het bijzonder
van wegen, gepaard met de realisering van greppels en zgn. berm-, zak- of
infiltratiesloten, nodig voor de afvoer van afstromend hemelwater. Naast of in de
directe nabijheid van de weg, in de oksel van op- en afritten wordt een waterpartij
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gegraven, waarop het slotenstelsel uitmondt en waarin het water wordt
opgevangen. Van hieruit kan het water in de ondergrond infiltreren.
Deze werken zijn in juridische zin aan te merken als retentievoorzieningen en
vallen dus niet onder het begrip ‘infrastructurele werken’. Echter, deze
voorzieningen, zeker bij de aanleg of reconstructie van wegen, maken vanuit
technisch en functioneel opzicht onlosmakelijk onderdeel uit van het infrastructurele
werk en zijn te beschouwen als ‘wegvoorzieningen’. Het stelsel van sloten en
opvangbekkens is nodig voor een snelle en efficiënte afvoer en opvang van
regenwater dat valt op het weggedeelte of de wegverhardingen; een en ander
ten behoeve van de verkeersveiligheid.
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Geconstateerd kan worden dat de belangenafweging, voorafgaand aan een
ontgrondingsvergunning ten behoeve van de aanleg van retentievoorzieningen,
onderdeel uitmakend van een infrastructureel werk i.c. een weg niet of nauwelijks
afwijkt van die, betrokken bij de (openbare) besluitvormingsprocedure betreffende
de vaststelling van een bestemmingsplan ten behoeve van het wegtracé. Nut en
noodzaak om via de ontgrondingsvergunning aanvullende voorschriften op te
nemen, zijn niet aanwezig. De betrokken belangen worden voldoende beschermd
c.q. behartigd. Het verbod tot aanleg van retentievoorzieningen, gekoppeld aan
infrastructurele werken, zonder ontgrondingsvergunning wordt opgeheven.
Echter, bij een diepte van meer dan 3 m. beneden het maaiveld, blijft dit verbod
in stand.
2. Verbinden van voorschriften aan de acceptatie van een
melding
In de verordening wordt bepaald dat aan het besluit tot acceptatie van de
melding voorschriften kunnen worden verbonden met betrekking tot het tijdig
melden aan het college van de aanvang en beëindiging van de
ontgrondingsactiviteiten. De specifieke voorschriften kunnen hierdoor inspelen op
de aard en de omvang van de werkzaamheden. Om dezelfde reden wordt
voorgesteld dat aan de acceptatie een geldigheidsduur kan worden verbonden.
Dit komt de efficiency rondom de controle en toezicht op de desbetreffende
ontgrondingswerkzaamheden ten goede.
Handhaving
Het verbod tot het aanleggen van aan infrastructurele werken gekoppelde
retentievoorzieningen, dieper dan 3m., zonder ontgrondingsvergunning blijft in
stand. Handhaving van dit verbod vindt op dezelfde wijze plaats als met alle
ontgrondingswerkzaamheden, die dieper zijn dan 3 m. beneden het maaiveld.
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