WT 15. Frontmuren bij dammen met duikers
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

20170338
65

27-06-2017

omschrijving wijziging:
Meldingsplicht vervallen; taalgebruik vereenvoudigd

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de keur, voor het plaatsen en
behouden van frontmuren bij dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. voorziet de uiteinden van de duiker van frontmuren van rotvrij materiaal
2. plaatst de frontmuren op een voldoende sterke fundatie;
3. verankert de frontmuren van de dam met duiker onderling;
4. vult de dam, tussen de frontmuren, aan met schone grond of zand;
5. bouwt de frontmuur rondom de duikerbuis waarbij het doorstroomprofiel van de duiker niet wordt
verkleind en de duikerbuis maximaal 0,10 m voorbij de frontmuur mag uitsteken.
6. maakt voor het maken van de frontmuren geen gebruik van uitlogende materialen;
Artikel 3. Overgangsrecht
1. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor op grond van
deze algemene regel meldingplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als
bedoeld in deze algemene regel.
2. Als voor de werkzaamheden 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 Voorwaarden van de watervergunning gelijkgesteld
met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur.
3. Als voor het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de 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 gebruik te maken van
een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de
functie, 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 waterschap algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.
Risico’s
Frontmuren worden aan de uiteinden van dammen met duikers geplaatst, waarna de ruimte tussen de
frontmuren wordt opgevuld met grond, zodat de breedte van de dam met duiker optimaal kan worden benut
bij de ontsluiting van een perceel. Het belang van het waterschap bestaat er voornamelijk uit dat er bij het
aanbrengen van de frontmuren geen materialen in het water terecht (kunnen) komen en dat het gebruikte
materiaal geen negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Frontmuren zijn eenvoudige constructies die de
waterhuishouding niet méér negatief beïnvloeden dan de dammen met duikers waar ze worden geplaatst. De
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het
stellen van een algemene regel. Als de activiteiten niet voldoen aan de algemene regel, dan gelden de
beleidsregels.

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
.

