WE 7. Uitweg naar openbare weg
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5.4 van de keur, voor het maken van een uitweg
naar de openbare weg voor zover:
1. de uitweg aansluit op een erftoegangsweg (maximum snelheid van 60 km per uur) en;
2. de uitweg zich niet bevindt op een waterkering of een A-water kruist en;
3. de uitweg de enige ontsluiting van het perceel is.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. zorgt dat de uitweg zodanig is gemaakt dat het voor de overige weggebruikers duidelijk is dat het een
uitweg is en geen zijweg of tak van een kruispunt;
2. past over een breedte van tenminste 1,00 m een andere verhardingssoort of kleur toe dan die van de
weg waarop de uitweg aansluit en maakt het verhardingsoppervlak van de uitweg niet breder dan
5,00 m, en;
3. maakt voor de volgende toepassingen de uitweg niet breder dan hieronder aangegeven:
a. uitweg bij woningen, ten behoeve van personenauto’s, niet breder dan 3,50 m;
b. uitweg bij bedrijven, ten behoeve van grote voertuigen (truck met oplegger), niet breder dan 4,50
m;
c. uitweg bij landbouwbedrijven en landbouwpercelen ten behoeve van landbouwvoertuigen, niet
breder dan 8,00 m.
4. maakt binnen een afstand van 1,50 m - haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg geen opstaande constructies (obstakels);
5. maakt de aansluiting op de openbare weg met een verbreding, vormgegeven door afgeschuinde
hoeken van 45 graden en 1,50 m lang;
6. sluit de uitweg zo aan op de openbare weg, dat de afwatering vanaf de openbare weg altijd
ongehinderd kan plaatsvinden;
7. legt de verharding van de uitweg aan onder een helling van 1:20 afwaterend van de weg;
8. sluit de uitweg zonder hoogteverschil aan op de bestaande wegverharding en zorgt dat er ook in de
toekomst geen hoogteverschil ontstaat;
9. houdt de aansluiting op de openbare weg schoon en in goede staat;
10. beschadigt, als er bomen in de wegberm staan, de boomwortels niet;
11. mag een boom eventueel verplaatsen in overleg met de eigenaar, als een boom de aanleg van de
uitweg belemmert. De aanwijzingen van het waterschap moeten daarbij worden opgevolgd;
12. kan een boom herplanten, indien de boom niet verplaatst kan worden. De aanwijzingen van het
waterschap moeten worden opgevolgd;
13. voor alle werkzaamheden aan bomen zoals het kappen, verplaatsen, stobbenfrezen en planten is
vooraf toestemming nodig van het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten daarbij
worden opgevolgd;
14. kan door het waterschap tot een financiële compensatie worden verplicht van € 150,00 per boom voor
het in stand houden van ons bomenareaal, als herplant niet mogelijk is;
15. zorgt ervoor dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft en zorgt ervoor dat
de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door (waarschuwings)borden;
16. voert minimaal één week voordat het werk aanvangt overleg met het Team Wegen, tel. (0344) 64 90
90 over deze waarschuwingsborden;
17. gebruikt wegafzettingen die voldoen aan de CROW-publicatie 96b;

18. werkt alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang aan de aansluiting op de weg. Als een gedeelte
van de weg moet worden opgebroken om de uitweg aan te sluiten, moet dat gedeelte in ieder geval
tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn;
19. gaat, voordat het werk begint, na of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm
liggen;
20. is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die met deze melding te maken hebben.
21. mag met de werkzaamheden geen schade of overlast voor anderen veroorzaken.
22. betaalt de gemaakte kosten als het waterschap het nodig vindt om tijdelijk
verkeerstekens/verkeersborden te plaatsen of weg te halen;
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 en
afmetingen van de uitweg, 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 vergunning krachtens de Wegenverordening Waterschap Rivierenland 2011 verleend voor
inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige
werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.
1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding
van deze algemene regel een vergunning krachtens de Wegenverordening Waterschap Rivierenland
2011 is aangevraagd of een melding is gedaan en nog niet op die aanvraag dan wel melding is beslist,
wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.
Toelichting
Kader
Op grond van artikel 5.4 van de keur is het verboden om zonder vergunning enig werk aan te brengen, te
houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in of onder de weg. Het maken van een uitweg die aansluit
op de openbare weg valt onder deze vergunningsplicht. Op grond van artikel 5.5, derde lid van de keur kan het
bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel
is hiervan gebruik gemaakt.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene
regels.
Perceel:

Uitweg:

Een woonperceel eventueel gecombineerd met een bedrijfsperceel,
waarop één of meerdere samenhangende activiteiten worden
uitgevoerd, waarbij ontsluiting op de openbare weg noodzakelijk is.
Een verharde aansluiting van een particulier perceel op de openbare
weg. Ook wel in-, op, af-, toe of uitrit genoemd.

Risico’s
In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde
kom. Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van
het verkeer.

Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid
voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg.
Om een (huis)perceel te kunnen gebruiken, is het nodig dat er een uitweg naar de openbare weg is. Het maken
van een uitweg komt veel voor. Daarom heeft het waterschap regels gemaakt waaraan een uitweg moet
voldoen.
Als u een uitweg wilt maken en u voldoet aan de voorwaarden die hierin staan, hoeft u geen vergunning aan te
vragen. Een melding is dan voldoende.
Deze algemene regel geldt niet als de uitweg op een waterkering ligt of een A-water kruist.
Voor de veiligheid van het verkeer en de staat van de weg is het van belang dat het waterschap toezicht kan
uitoefenen tijdens het planten van de heggen en struiken. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene
regel opgenomen.
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.

