WT 5. Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27-06-2017

omschrijving wijziging:
Meldingsplicht vervallen; taalgebruik vereenvoudigd;

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4, voor het versneld afvoeren van hemelwater
van nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
2
1. het totaal oppervlak aan nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied niet meer bedraagt dan 1.500 m
2
en in stedelijk gebied niet meer bedraagt dan 500 m , en;
2. de melder recht heeft op een éénmalige vrijstelling, en;
3. niet eerder door de melder gebruik is gemaakt van de éénmalige vrijstelling, en;
4. het geen deeluitbreiding betreft van een groter planologisch geheel/inrichting waarvoor reeds een
melding is gedaan op grond van deze algemene regel.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. brengt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam een uitstroomvoorziening aan als het
oppervlaktewaterlichaam waarin het hemelwater wordt geloosd, wordt onderhouden door het
waterschap, en;
2. hanteert principetekening 8: uitstroomvoorziening type A of principetekening 9: uitstroomvoorziening
type B als uitgangspunt voor de uitvoering, en;
3. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de voorziening, die nadelige gevolgen kunnen hebben
voor de waterdoorvoer.
Artikel 3. 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 20014 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 3.4 van de keur, is het verboden zonder watervergunning van het bestuur neerslag door
nieuw verhard oppervlak versneld tot afvoer te laten komen. 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:
Stedelijk gebied:
Landelijk gebied:

Gebied dat zich bevindt binnen de door de betrokken gemeente als
‘bebouwde kom’ aangewezen gebied.
Gebied buiten de bebouwde kom.

Risico’s
In het stedelijk gebied worden tussen de gemeente en het waterschap afspraken gemaakt over de realisatie
van de wateropgave en compensatie van toename verhard oppervlak. De compensaties van verhard oppervlak
zijn in het stedelijk gebied veelal moeilijk realiseerbaar. Bij plannen kleiner dan 500 m² is er vaak geen water
aanwezig en daarom worden deze ‘postzegelplannen’ vrijgesteld van compensatie. Het gemis aan waterberging
wordt daarmee eigenlijk toegevoegd aan de wateropgave van de betreffende kern.
In het landelijk gebied kan deze problematiek ook spelen maar is dan anders van aard. Toename van verhard
oppervlak leidt in het landelijk gebied over het algemeen niet direct tot problemen vanwege het lage
bebouwingsoppervlak. Het groter aandeel onverhard gebied heeft een groter bergend vermogen
(sponswerking van de bodem) en intensieve neerslag leidt minder vaak tot versnelde afvoer van water naar het
watersysteem. Vanwege de vertraagde afvoer en de veerkracht van het landelijk gebeid kunnen verharde
oppervlakken tot 1500 m² worden vrijgesteld van compensatieplicht. Hierbij wordt daar waar mogelijk
gestimuleerd de bebouwde oppervlakte niet aan te koppelen maar te infiltreren.
In beginsel is het niet wenselijk dat een belanghebbende meerdere malen op eenzelfde of samenhangende
percelen gebruik maakt van de vrijstelling. Er mag in die gevallen slechts eenmaal worden toegepast. Voor
verdere uitbreidingen geldt dan een compensatieplicht.
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

