WT 9. Graven
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 graven,
verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:
1. dit niet plaatsvindt langs een weg van het waterschap en/of in een waterkering en/of bijbehorende
beschermingszone, en;
2. de verbreding in een oppervlaktewaterlichaam met een B-min en/of C-status plaatsvindt, en;
3. door het graven:
a. geen verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden, en;
b. geen nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam worden gecreëerd, en;
c. het oppervlaktewaterlichaam in verbinding staat met het watersysteem.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. sluit taluds van het nieuw te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam, en het bestaande
oppervlaktewater vloeiend op elkaar aan;
2. brengt bij nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam taluds aan met een helling niet steiler dan
1:1;
3. handhaaft bij verbreding van een watergang minimaal de bestaande taludhelling of flauwer;
4. beschermt taluds op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking;
5. plaatst in de beschermingszone van een aangrenzend oppervlaktewaterlichaam een dam met
duiker met een bovenbreedte van minimaal 5,00 m en voldoet aan de algemene regel ‘WT 7 Dam
met duiker’ indien het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een
oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij het waterschap;
6. verbreedt een bestaand oppervlaktewaterlichaam met tenminste 0,50 m;
7. houdt bij een volledig nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam de volgende maatvoering aan:
Waterbreedte
Tot 4,00 m
Vanaf 4,00 m

Minimale
bodembreedte
0,50 m
1,00 m

Minimale waterdiepte t.o.v. laagst vigerend
peil
0,50 m
1,00 m

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 het te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en eventuele dammen met
duikers, diameter en materiaalkeuze van de duiker, 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:
Peilgebied:
Duiker:

Gebied als aangewezen in een peilbesluit waarbinnen eenzelfde
waterstand wordt gehandhaafd.
Buis in gronddam gelegen in een oppervlaktewaterlichaam.

Risico’s
Het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit
geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Door de risicovolle
werkzaamheden, zoals het verbinden van verschillende peilgebieden, uit te sluiten van deze algemene regel
kan het graven en vergraven van water onder voorwaarden worden toegestaan.
Een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam kan uitsluitend de C-status krijgen. Voor het graven van een
nieuw oppervlaktewaterlichaam ter compensatie van versnelde afvoer vanaf nieuw verhard oppervlak of ter
compensatie van de demping van een oppervlaktewaterlichaam met een A- en/of B-status, moet een
watervergunning worden aangevraagd.
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.

