
WK 7. Activiteiten in de buitenbeschermingszone 

 

Wijziging algemene regel:  

 

 

Zaaknr. Datum 

vastgesteld: 

omschrijving wijziging: 

   

   

   

 

Artikel 1. Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en/of artikel 5.4 van de keur, 

voor het uitvoeren van activiteiten in de volgens de waterkeringslegger aangewezen buitenbeschermingszone 

van de waterkering met uitzondering van: 

1. het verrichten van afgravingen, ontgrondingen en seismisch onderzoek, en; 

2. het aanbrengen van werken met een overdruk van 10 bar of meer, en; 

3. het hebben van explosief materiaal of het hebben van explosiegevaarlijke inrichtingen, en;  

4. het uitvoeren van diepe boringen voor bodemenergiesystemen (bijv. KWO-systemen).  

 

Artikel 2. Overgangsrecht 

Indien voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor inwerkingtreding van 

deze algemene regel: 

 a. een watervergunning krachtens de KeurWaterschap Rivierenland 2009 in werking was of,  

 b. een vergunning krachtens  artikel 2.2 van de Wegenverordening Waterschap Rivierenland 2011 in 

werking was, 

worden de voorschriften van de (water)vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in 

artikel 3.10, derde lid, van de keur. 

 

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. 

 

Op grond van artikel 5.4, derde lid, van de keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur enig werk 

aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, of onder de 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.  

 

Risico’s 

Het uitvoeren van activiteiten in de buitenbeschermingszone  van de waterkering met uitzondering van de in 

de criteria genoemde activiteiten, heeft een zeer gering effect op de waterhuishoudkundige, 

waterstaatkundige en wegenbelangen. Om deze reden is geen vergunning op grond van de keur vereist. 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 

Voor deze activiteit geldt geen meldingsplicht. 


