WK 6. Interne verbouwingen en dakkapellen
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27 juni 2017

omschrijving wijziging:
Meldingsplicht vervallen; taalgebruik vereenvoudigd

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur,
het uitvoeren van interne verbouwingen in bestaande panden en het plaatsen van dakkapellen op bestaande
panden gelegen in een waterkering en/of beschermingszone voor zover:
1. er geen wijziging plaatsvindt van een kelder, fundering of vloerpeil, uitgezonderd aanvullingen van
kruipruimtes en vervanging van (houten) vloeren door plaatvloeren, en;
1. er geen volume-uitbreiding plaatsvindt, anders dan een eventuele dakkapel, en;
2. er geen grondroering plaatsvindt.
Artikel 2. Overgangsrecht
1. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor, op grond van
deze algemene regel, meldingplichtige activiteiten wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in
deze algemene regel.
2. Als voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor inwerkingtreding
van deze algemene regel een watervergunning krachtens de Keur Waterschap Rivierenland 2009 in
werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur.
3. Als voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd of een melding is
gedaan en nog niet op die aanvraag of melding is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een
melding als bedoeld in deze algemene regel.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de keur, is het verboden zonder watervergunning van het bestuur
gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in
overeenstemming met de waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te
vervangen, te verwijderen of te vervoeren. Op grond van artikel 3.10 van de keur kan het bestuur algemene
regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik
gemaakt. Als de activiteiten niet voldoen aan de algemene regel, dan geldt de vergunningplicht waarbij de
activiteiten worden getoetst aan de beleidsregels.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene
regels.
Risico’s
Bij een interne verbouwing van een pand vindt geen uitbreiding van dat pand plaats. Er is dan ook geen risico
dat het profiel van vrije ruimte wordt verkleind. Het risico met betrekking tot het functioneren van de
waterkering blijft daarnaast ook op een gelijk niveau.
Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden of het plaatsen van dakkapellen op een pand
in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering betreft een relatief eenvoudig en veel voorkomend
werk. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het
stellen van een algemene regel. Als de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of als het voorgenomen
werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan met het waterschap in overleg worden
getreden over een mogelijke watervergunning.

Melding
Voor deze activiteit geldt geen meldingsplicht

