WT 12. Afrasteringen
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27-06-2017

omschrijving wijziging:
Afrastering langs B-wtg mag op insteek i.p.v. op een 1 meter;
Kleine tekstuele verbeteringen; overgangsrecht aangepast

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het plaatsen en
behouden van een afrastering langs een oppervlaktewaterlichaam, voor zover deze:
1. bij een A-water wordt geplaatst op minimaal 0,50 m en maximaal 1,00 m vanaf de insteek van het
oppervlaktewaterlichaam, en;
2. bij een B-water wordt geplaatst buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam (niet in talud)
3. wordt geplaatst ten behoeve van het keren van vee.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. plaatst de afrastering parallel aan het water, en;
2. zorgt ervoor dat de draden van een afrastering over onderhouds- en schouwpaden/stroken,
gemakkelijk met de hand verwijderd kunnen worden en zijn voorzien van geïsoleerde handgrepen, en;
3. maakt de afrastering niet hoger dan 1,00 m boven maaiveld, en;
4. realiseert de constructie zodanig dat deze eenvoudig te verwijderen is.
Artikel 3. Overgangsrecht
Als voor het uitvoeren van de activiteiten, bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor
inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens de Keur Waterschap Rivierenland 2014 in werking
was, worden de voorschriften van die 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. 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. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:
Afrastering:

Eenvoudige constructie bestaande uit houten palen met draad of gaas ten behoeve van
het keren van vee.

Risico’s
Afrasteringen kunnen enerzijds worden gezien als objecten die het doelmatig onderhoud aan
waterstaatswerken kunnen belemmeren, terwijl ze anderzijds, in de vorm van een veekering, juist voorkomen
dat het vee de gesteldheid van waterstaatswerken aantast. Wanneer aan de criteria en voorwaarden wordt
voldaan komt het doelmatig onderhoud niet in gevaar. Bovendien kunnen afrasteringen, Als nodig, vrij

eenvoudig worden verwijderd. Het plaatsen van een afrastering betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt 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. Het gebod van artikel
2.9 eerste lid van de keur geldt niet voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, gezien de aard en het
karakter van het gebied.
Melding
Voor deze activiteit geldt geen meldingsplicht.

