WE 1. Evenementen
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5.4 van de keur, voor het houden van
evenementen op wegen voor zover:
1. het evenement plaats vindt op een fiets- of voetpad of een weg waar een maximum snelheid geldt van
60 km per uur en;
2. geen andere evenementen of werkzaamheden plaatsvinden gedurende het evenement en;
3. het evenement niet langer duurt dan 7 dagen.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. zorgt zelf voor de overige benodigde toestemmingen (provincie, gemeente e.d.);
2. brengt geen schade toe aan de weg en stelt zelf van te voren vast of de weg(en) voor de activiteiten
geschikt zijn;
3. zorgt voor voldoende parkeerplaatsen om wildparkeren te voorkomen;
4. zorgt voor de uitvoering van een plan voor eventuele noodzakelijke omleidingen en andere
verkeersmaatregelen om de doorstroming van het verkeer te waarborgen en parkeerproblemen te
voorkomen. Dit plan is in overleg met de politie en het waterschap opgesteld en maakt deel uit van de
melding;
5. zorgt voor de benodigde borden en plaatst ook vlakbij het evenement een bord waarop de
verkeersmaatregelen worden aangekondigd en de reden daarvan;
6. informeert omwonenden en andere belanghebbenden per brief;
7. meldt dit vier dagen voor de aanvang van het evenement telefonisch of per e-mail aan het waterschap
(contactgegevens staan vermeldt in brief);
8. verwijdert de borden uiterlijk een dag na het einde van het evenement.
Artikel 3. Melding
1. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste
vier weken voor aanvang van de activiteiten aan het waterschap.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan via het Omgevingsloket Online of met behulp van het
daarvoor aangeboden meldingsformulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
a. naam, adres en telefoonnummer van meldingsplichtige, aannemer en/of uitvoerder;
b. het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden;
c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie, legenda
en noordpijl;
d. aard en karakter van de activiteit;
e. de datum aanvang en einde evenement met tijden;
f. een omleidingsroute en een bordenplan dat in overleg met de politie en het waterschap is
opgesteld.
3. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt de aanvang
van de activiteiten vier werkdagen van te voren bij de toezichthouder (startmelding).
4. De melding is geldig voor de duur van het evenement.
5. De uitvoering van de toegestane werken start binnen een jaar na dagtekening van de
instemmingsbrief van het waterschap. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming.

Artikel 4. Overgangsrecht
1. Een vergunning krachtens de Wegenverordening Waterschap Rivierenland 2011 verleend voor
inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige
werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.
2. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding
van deze algemene regel een vergunning krachtens de Wegenverordening Waterschap Rivierenland
2011 is aangevraagd of een melding is gedaan en nog niet op die aanvraag dan wel melding is beslist,
wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 5.4 van de keur is het verboden om zonder vergunning een weg te gebruiken in strijd met
het doel daarvan. Het houden van evenementen is in strijd met het doel van een weg. Op grond van artikel 5.5,
derde lid van de keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht
inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene
regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:
Evenement:

Een door een rechtspersoon georganiseerd evenement waarbij
tijdelijk de weg niet kan worden gebruikt waarvoor deze is bedoeld,
een veilige en doelmatige doorstroming van verkeer en toegang tot
aanliggende percelen.

Risico’s
In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde
kom. Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van
het verkeer.
Er zijn evenementen die volledig of voor een deel op de weg plaatsvinden. Het gaat om bijvoorbeeld
wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden, skeelertochten, braderieën, optochten en markten. Dit soort
evenementen komt regelmatig voor. Daarom heeft het waterschap regels gemaakt waaraan moet worden
voldaan. Als u één van de hiervoor genoemde evenementen wilt organiseren en u voldoet aan de voorwaarden
die hieronder staan, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.
Het houden van kortdurende evenementen kan worden toegestaan als aan een aantal voorschriften wordt
voldaan. Het instandhouden van de weg en het verkeersbelang kan in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de
weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan uitoefenen tijdens de voorbereidingen van het
evenement, het houden van het evenement zelf en het terugbrengen van de weg in de oorspronkelijke staat.
Daarom is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.
Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de
voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke
watervergunning.
Melding
De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online
(OLO) worden ingediend. Het OLO is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl. Het is ook mogelijk om de
melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar
gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: www.waterschaprivierenland.nl.

