
WE 2. Borden en verkeersspiegels 

 

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 plaatsen en houden van 

borden en/of spiegels langs wegen voor zover: 

1. deze niet wordt geplaatst in een waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam en bijbehorende 

beschermingszones, en;  

2. deze zich in zijn geheel buiten zone B vallen, zoals aangegeven op de afbeelding van wegen behorende 

bij de keur, en; 

3. het tijdelijke borden betreft ten behoeve van een aankondiging van een evenement en de 

daaraan verbonden  verkeersmaatregelen, of; 

4. het toeristische of overige bewegwijzeringsborden betreft, die voldoen aan de Richtlijn 

bewegwijzering 2014, publicatie 322 van het CROW. Dit geldt voor locatie, vormgeving, 

maatvoering en kleurstelling of; 

5. het verkeersspiegels betreft die de verkeersveiligheid bevorderen. 

 

Artikel 2. Voorwaarden  

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel: 

1. zorgt dat deze geen hinder veroorzaken voor weggebruikers en dat de borden in goede staat van 

onderhoud worden gehouden; 

1. mag in geval van een bord ten behoeve van een evenement geen groter bord plaatsen dan 1 bij 1 

meter; 

2. houdt rekening met de eventuele ligging van kabels en leidingen. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar de website van het kadaster (www.kadaster.nl/klick) 

3. verwijdert borden met een tijdelijk doel (zoals bij evenementen en campagnes) direct na het vervallen 

van dit doel; 

4. toeristische en/of bewegwijzeringsborden mogen niet worden geplaats op wegmeubilair; 

5. onderhoudt de berm in een strook van 1 meter rondom het bord of spiegel; 

6. kan geen schade aan het bord of spiegel verhalen bij het waterschap; 

7. is zelf verantwoordelijk voor de juiste afstelling van de verkeersspiegel en kan geen schade verhalen 

ten gevolge van de plaats, afstelling en/of gebruik van de verkeersspiegel. 

 

Artikel 3. Melding 

1. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt dit tenminste 

twee 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;  

a. het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden; 

b. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie, 

afmetingen van de activiteit ten opzichte van de waterkering, legenda en noordpijl;  

c. beschrijving van het soort bord of spiegel.   

3. Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, meldt de aanvang 

van de activiteiten 2 werkdagen van te voren bij de toezichthouder (startmelding).  

4. 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 enig werk aan te brengen, te 

houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in of onder de weg. Het plaatsen van borden en spiegels 

vallen onder deze vergunningsplicht.  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. 

Wegmeubilair: geleiderail, lantaarnpalen, prullenbakken, kasten voor 

nutsvoorzieningen e.d. 

Mottoborden: borden bedoeld om de weggebruiker verkeersrelevante informatie 

te verschaffen alsmede, om aandacht te schenken aan veilig 

verkeersgedrag. Een voorbeeld hiervan is: 'Bob jij of Bob ik?'. 

 

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 objecten zoals borden en spiegels die zich in de berm van de weg bevinden. Het gaat bijvoorbeeld om 

borden ten behoeve van evenementen, mottoborden, toeristische en wegbewijzeringsborden. Dit soort borden 

komt veel voor. Indien deze voldoen aan de criteria kunnen deze borden en spiegels onder algemene 

voorschriften worden toegestaan. 

Daarom heeft het waterschap algemene regels gemaakt waaraan moet worden voldaan. Als u één van de 

hiervoor genoemde borden en verkeersspiegels wilt aanbrengen en u voldoet aan de voorwaarden die hierin 

staan, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende. 

 

De noodzaak van borden in relatie tot evenementen is vastgelegd in de Algemene regel 1 “Het houden van 

evenementen”.  

De noodzaak van mottoborden wordt in eerste instantie bepaald door de organisatie die deze belangen 

behartigt en daarover voorlichting geeft. 

De noodzaak van toeristische of overige bewegwijzeringsborden is gewaarborgd als die voldoen aan de Richtlijn 

bewegwijzering 2014, publicatie 322 van het CROW. De noodzaak van een verkeersspiegel wordt in eerste 

instantie door de gebruiker bepaald. Het is een afweging in het kader van zijn eigen verkeersveiligheid. De 

overige relevante wegen- en verkeerstechnische belangen kunnen 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 het plaatsen van het bord of spiegel. Om deze reden 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. 


