WK 1. Beplanting
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het aanbrengen
en behouden van beplanting voor zover deze:
1. niet in een oppervlaktewaterlichaam en/of bijbehorende beschermingszones wordt geplaatst, en;
2. in de beschermingszone van een waterkering wordt geplaatst, en;
3. in tuinen en parken wordt aangebracht waarvan het maaiveld 0,50 m boven leggerprofiel is gelegen,
en;
4. van nature lager blijft dan 5,00 m boven maaiveld.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. brengt geen voorzieningen aan voor beluchting, drainage of watervoorziening;
2. beperkt ingravingen tot een minimum en dicht deze aan het eind van elke werkdag met het
uitgekomen materiaal;
3. Voorkomt dat overhangend hout hinder of gevaarlijke situaties veroorzaakt;
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.
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 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. Indien 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. Indien 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. Indien 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. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:
Tuin:
Park:
Kruin van de waterkering:
Beplanting:
Voorzieningen voor
beluchting, drainage en
watertoevoer:
Diepwortelende planten:

Door particulieren aangelegde sierpercelen behorend bij een private
woning.
Openbaar terrein, beheerd door een gemeente met bomen en paden,
waar mensen komen om hun vrije tijd door te brengen.
Het ‘platte’ vlak tussen de kruinlijnen.
Bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.
Werken ten behoeve van beluchting, drainage en watertoevoer voor de
beplanting die in de waterkering worden aangebracht. Hiervan
uitgesloten zijn bovengrondse regelbare en afsluitbare
irrigatiesystemen.
Beplanting die dieper wortelt dan 1,00 meter beneden maaiveld.

Risico’s
Wijzigingen in de inrichting van gronden rondom de woning zijn in principe vergunningplichtig terwijl het
afwegingskader van de vergunning niet zal wijzigen. Voor waterkeringen waar bij vergunning is bepaald dat het
toelaatbaar is om een openbaar park of particuliere tuin in te richten is het niet effectief wijzigingen in de
vergunde situatie steeds weer bij vergunning te reguleren. Voor de stabiliteit van de waterkering is het van
belang dat aan deze werkzaamheden voorwaarden worden gesteld om bijvoorbeeld een eventuele
ontgrondingskuil door een ontwortelde boom zo klein mogelijk te houden. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
waterschap op basis van voorschriften, toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het
waterstaatswerk. 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.

