WT 10. Bomen
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27-06-2017

omschrijving wijziging:
Meldingsplicht vervallen, taalkundige aanpassingen, criteria
verduidelijkt; afstand tot insteek verminderd naar 0,5 meter

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor het aanplanten
en behouden van bomen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover:
1. deze niet worden geplant in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone, en;
2. in volgroeide vorm ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam, voldoet aan de bepalingen in
onderstaande tabel:

Type boom
Type water
Langs oppervlaktewaterlichamen met een B-status
Langs oppervlaktewaterlichamen met een A-status
of B-berm watergangen
Knotbomen langs
oppervlaktewater-lichamen
met een A- of B-status

Hoogte tussen
maaiveld en
onderzijde
kruin boom
5,00 m

Vrije
onderhoudsstrook

Afstand
tot de
insteek

n.v.t.

0,50 m

Afstand tot
andere
bomen of
objecten
n.v.t.

5,00 m

4,00 m *

0,50 m

10,00 m

2,00 m

4,00 m *

0,50 m

7,00 m

*5,00 m in het gebied van de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Alm en Biesbosch
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. verwijdert dode, zieke, of beschadigde bomen en de wortelresten conform algemene regel
‘WW1. Verwijderen objecten’;
2. wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de legger niet;
3. onderhoudt de (knot)bomen en snoeit de (knot)bomen op zodat er geen takken afhangen binnen 5,00
m boven maaiveld.
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:
Beplanting:
Kruin boom
Knotboom
Knotten
Insteek:

Bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.
Diameter van het bladerdak/kruin, horizontaal gemeten op het
breedste punt
Een boom die minstens 1 keer per 3 jaar wordt geknot.
Verwijderen van de kruin van een boom
Snijlijn van het bovenwatertalud van het oppervlaktewaterlichaam met
het aangrenzende maaiveld.

Risico’s
Het aanleggen en behouden van bomen 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. 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
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