WT 1. Steigers en vlonders
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omschrijving wijziging:
criteria aangescherpt, taalgebruik vereenvoudigd

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het aanleggen en
behouden van een steiger en/of vlonder in een oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone, voor zover:
1.
2. het werk aansluit op eigendom van de initiatiefnemer of rechthebbende, en;
3. deze niet wordt aangelegd:
a. binnen een natuurvriendelijke oever;
b. in een oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden;
c. in een vaarweg, en;
4. deze wordt aangelegd en behouden in of aan een oppervlaktewaterlichaam met een minimale
waterbreedte van 7,00 m op zomerpeil, en;
5. de steiger niet langer dan 4,00 m wordt parallel aan het oppervlaktewaterlichaam en maximaal 1,00 m
het oppervlaktewaterlichaam overkraagt, en;
6. de vlonder wordt aangelegd langs oppervlaktewaterlichamen aan woonpercelen in stedelijk gebied
(bebouwde kom).
7. De vlonder of steiger wordt aangelegd op minimaal 10 meter vanaf een duiker of een stuw.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. hanteert principetekening 5: steiger/vlonder als uitgangspunt voor de uitvoering.
2. wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam niet;
3. draagt er zorg voor dat de activiteiten de water aan- en afvoer niet ontoelaatbaar belemmeren.
4. houdt het werk en 1,00 m rondom het werk in een goede staat van onderhoud;
5. brengt taludbescherming aan onder de steiger;
6. plaatst geen bouwwerk op de steiger m.u.v. een hekwerk van maximaal 1 meter hoog
7. legt de onderkant van de steiger en/of vlonder aan op minimaal 0,30 m ( in Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden: 20 cm) boven het hoogste gehanteerde peil.
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 de activiteit, waaronder locatie van de steiger ten opzichte van het
oppervlaktewaterlichaam en de perceelgrens, 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, activiteiten op
grond van deze algemene regel, 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:
Peil:
Steiger:
Vlonder:
Natuurvriendelijke oever:

Insteek:

In het peilbesluit vastgestelde waterstand.
Constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is
verankerd in het achterliggende perceel.
Constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam.
Hieronder vallen ook houten vloeren.
Oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om de afvoercapaciteit
van het oppervlaktewaterlichaam te verbeteren, maar ook om
landschappelijke en ecologische functies te versterken. Oever aangelegd
conform algemene regel ‘WT 11. Natuurvriendelijke oever’.
Snijlijn van het bovenwatertalud van het oppervlaktewaterlichaam met het
aangrenzende maaiveld.

Risico’s
Het aanleggen en behouden van een steiger, vlonder betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief
eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante
waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van
algemene regels. Om rondom de diverse waterstaatswerken doelmatig onderhoud te kunnen uitvoeren, moet
voldoende ruimte aanwezig zijn voor het materieel om te kunnen manoeuvreren. Door een minimale afstand
tot waterstaatswerken aan te houden, kan worden gegarandeerd dat de bestaande uitvoeringsmethode voor
onderhoud kan worden behouden. Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden
uitgevoerd. Door de risicovolle locaties, zoals gevoelige natuur, uit te sluiten van deze algemene regel kan het
aanleggen van steigers en vlonders onder voorwaarden worden toegestaan. 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
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.

