5.3 Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard
Wijziging beleidsregel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Kader
Keur
Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en 3:
1. Het is 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.
2. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen, te vervangen of
te verwijderen.
3. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen(met
inbegrip van de daarin gelegen en daartoe ten dienste staande kunstwerken) aan te leggen of te graven
met als bedoeling deze te verbinden met bestaande waterstaatswerken.
Hieronder worden ook werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard verstaan.
Verklaring van een aantal begrippen
Met werkzaamheden in boezemgebieden worden activiteiten bedoeld die verlies van het waterbergende vermogen
van de boezemgebieden tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld bebouwing of ophoging van het terrein. Vanwege de
belangrijke waterbergende functie van boezemgebieden moet het verlies aan waterberging ten gevolge van de
werkzaamheden volledig worden gecompenseerd.
Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel?
Boezemgebieden zijn de gebieden in de Alblasserwaard die liggen tussen de boezemkades.
Deze beleidsregel gaat over die plaatsen in het boezemgebied, waar het maaiveld ligt tussen het vastgestelde
boezempeil en het vastgestelde maximale peil plus 0,25 meter. Het vastgestelde maximale peil is het peil in
boezemgebieden, wanneer, door een hogere afvoer van water, een beroep moet worden gedaan op het
waterbergend vermogen.
Raakvlakken met ander beleid
Deze beleidsregel komt voor wat betreft de compensatieverplichting overeen met de beleidsregel voor
werkzaamheden in het winterbed van de Linge, de Korne, Oude Zederik en het Merwedekanaal. Ze zijn verschillend
op het punt van de versnelde afvoer van hemelwater door de uitbreiding van het verhard oppervlak: in de
boezemgebieden van de Alblasserwaard hoeft daarvoor niet extra te worden gecompenseerd.
Voor het aanbrengen van objecten zoals bijvoorbeeld (sier)bestrating, vlonders en tuinhekjes/hekwerken binnen 1
meter uit de insteek van de Giessen, Alblas en Graafstroom is er een algemene regel (zie bijlage 1: WT 17).

Doel van het beleid
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van de boezemgebieden als onderdeel van het
totale watersysteem. In dit geval gaat het om instandhouding van de belangrijke waterbergende functie van de
boezemgebieden.
De boezemgebieden hebben een zeer belangrijke waterbergende functie. Als de oppervlaktewaterlichamen en
riviertjes buiten hun oevers treden, wordt het water geborgen in de boezem. De boezem is dus een noodvoorziening
die zijn functie altijd moet behouden. Op die manier wordt voorkomen dat de rivieren en oppervlaktewaterlichamen

overstromen en daarbij grote schade aanrichten in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende
manieren in gebruik zijn.
Bij bouwen in het boezemgebied wordt rekening gehouden met de berging die daadwerkelijk wordt weggenomen.
De ingenomen kubieke meters worden om die reden bepaald binnen het boezempeil en het vastgestelde maximale
peil plus 0,25 meter.
Voor werkzaamheden onder het maaiveld is ook een vergunning nodig. Omdat daarbij geen waterbergingsverlies
optreedt, is daarvoor geen compensatie nodig.

Toetsingscriteria
1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.
Daarnaast gelden de volgende bijzondere criteria.

2. Elke afname van de bergingscapaciteit tussen het boezempeil en het vastgestelde maximale peil plus
0,25 meter, zoals het dempen van oppervlaktewaterlichamen, het wijzigen van het profiel van
oppervlaktewaterlichamen, het ophogen van het maaiveld, het plegen van nieuwbouw, uitbreiding van
bestaande bouwwerken, of overige werken, moet tussen die twee peilen voor 100% worden
gecompenseerd. Compensatie moet plaatsvinden binnen hetzelfde boezemgebied.

3. Voor open constructies, zoals carports, is de compensatieplicht 10%. Ook hier wordt gerekend tussen het
boezempeil en het vastgestelde maximale peil plus 0,25 meter.

4. Bij het compenseren van ingenomen ruimtebeslag geldt een algemene vrijstelling van de compensatieplicht
3

van 5 m per perceel.

5. Bouwwerken/constructies zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, uitbreidingen bestaande bouw, tuinhuisjes en
zwembaden, mogen zich niet binnen 1 meter uit de insteek/damwand van het oppervlaktewaterlichaam
bevinden.

6. Botenliften mogen niet buiten de insteek, dus niet in het water, worden aangelegd. Deze moeten op de
oever worden geplaatst.

