WK 4. Klein onderhoud aan wegen en het plaatsen van verkeersborden
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27 juni 2017

omschrijving wijziging:
Meldingsplicht vervallen; taalgebruik vereenvoudigd; criteria
aangescherpt

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het uitvoeren
van klein onderhoud aan wegen en het plaatsen van verkeersborden ( en vergelijkbare bebording) in de
wegberm op een waterkering en/of in een beschermingszone, voor zover:
1. deze activiteiten niet worden uitgevoerd in een oppervlaktewaterlichaam en/of bijbehorende
beschermingszones, en;
2. het roven en aanvullen betreft van een berm langs een weg, en/of;
3. het herstellen van een wegdek of het vervangen van de asfalttoplaag betreft en/of;
4. het plaatsen van verkeersborden betreft die nodig zijn ten behoeve van de verkeersveiligheid, en/of;
5. de (verkeers)borden niet in het dijktalud worden geplaatst.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. voert alle materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden af;
2. gebruikt het dijktalud niet als opslagplaats voor materiaal of materieel;
3. voorziet palen van verkeersborden niet van een betonnen voet;
4. slaat of drukt de palen in de grond tot een maximale diepte van 0,90 m;
5. vult de wegberm aan met uit de werkzaamheden voortgekomen grond;
6. zaait de aangevulde grond als volgt in met een graszaadmengsel:

Beweid
Niet beweid

Type graszaadmengsel
D1
D2

Inzaai (kg/ha)
100-150
100-150

Doorzaai (kg/ha)
50-75
50-75

7. treft, wanneer op 15 oktober op de waterkering en haar bijbehorende beschermingszones geen
grasmat aanwezig is, of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt,
op aanzegging van het waterschap, alle maatregelen om een adequate erosiebestendige waterkering
te garanderen;
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 2014 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 3.2, 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:
Verkeersborden:
Vergelijkbare bebording
Roven van een berm:
Klein onderhoud weg:

Borden die voldoen aan bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Reflectorpalen, verkeersspiegels, routeborden niet zijnde reclame
Verwijderen van de bovenlaag van de wegberm ter verbetering van de
afwatering van de weg.
Herstel van schade aan toplaag of vervangen van toplaag van weg. Een
wegreconstructie valt onder groot onderhoud.

Risico’s
Op veel waterkeringen zijn wegen aanwezig waaraan kleinschalig onderhoud moet worden gepleegd
(waaronder ook het roven en aanvullen van bermen). Daarnaast is voor de verkeersveiligheid het plaatsen van
verkeersborden noodzakelijk. De impact van deze werken op de waterkering zijn kleinschalig en de relevante
waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een
algemene regel. De algemene regel is van toepassing op de wegen waar het waterschap zelf geen
wegbeheerder is, op basis van de keur geldt geen vergunningplicht voor het waterschap. De algemene regel is
hiermee bedoeld voor overige wegbeheerders zoals gemeenten. 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

