WW 1. Verwijderen objecten
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en/of artikel 5.4 van de keur,
voor het verwijderen van een object uit een waterstaatswerk, bijbehorende beschermingszone en/of uit een
wegberm voor zover het:
een object in een oppervlaktewaterlichaam en/of bijbehorende beschermingszone betreft dat:
1. gelegen is op en/of aansluit op percelen waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
2. geen onderdeel uitmaakt van een onderhoudsroute;
3. geen peilscheidend, waterkerend of peilregulerende functie heeft;
4. niet gelegen is in een aangewezen vaarweg;
een object in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone betreft dat:
5. gelegen is op en/of aansluit op percelen waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
6. geen onderdeel uitmaakt van een onderhoudsroute;
7. geen (gedeeltelijke) grond- of waterkerende functie heeft;
8. in geval van een kabel en/of leiding niet dieper ligt dan 1,20 m beneden maaiveld;
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9. een oppervlak heeft van maximaal 10 m in/op de waterkering;
10. in de waterkering niet dieper dan 0,60 m beneden maaiveld is gefundeerd;
11. in de beschermingszone niet dieper dan 1,00 m beneden maaiveld is gefundeerd;
een object in een wegberm betreft dat:
12. gelegen is op en/of aansluit op percelen waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
13. geen onderdeel uitmaakt van een onderhoudsroute;
14. geen (gedeeltelijke) grond- of waterkerende functie heeft;
15. niet gelegen is onder een 45-graden lijn gemeten vanuit de zijkant wegverharding (zie tekening
‘Werkzaamheden bij wegen’);
een kabel/leiding onder een weg gelegen op een waterkering betreft;
16. gelegen is op en/of aansluit op percelen waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
17. die niet dieper dan 1,20 m onder maaiveld is gelegen, en;
18. die de weg haaks kruist.
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
voor zover het een oppervlaktewaterlichaam betreft:
1. verwijdert het object volledig uit het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone, inclusief
bijbehorende werken;
2. draagt er zorg voor dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.
3. brengt het oppervlaktewaterlichaam na verwijdering van het object terug op de afmetingen conform
het naastgelegen profiel;
4. verlegt eventuele vrijkomende kabels en leidingen conform de algemene regel ‘WW 3. Kabels en
leidingen’;
5. beschermt taluds op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking;

6.
7.

damt het oppervlaktewaterlichaam, indien nodig, niet eerder af dan na overleg met de toezichthouder
van het waterschap;
verwijdert bestaande kabels en/of leidingen die uit gebruik zijn of worden genomen volledig;

voor zover het een waterkering betreft:
8. verwijdert het object uit de primaire waterkering niet in periode 15 oktober tot 1 april;
9. verwijdert het object in open ontgraving;
10. voert de activiteiten aaneengesloten uit en houdt de uitvoeringsduur zo kort mogelijk;
11. dicht zowel voor het einde van de dagelijkse werktijd als na de voltooiing van het werk de ontgraving
op de waterkering met de uitkomende grond tot een proctordichtheid van 98%;
12. hindert bij het verwijderen van het object de afwatering van de waterkering en het omliggende terrein
niet;
13. verwijdert het object volledig uit de waterkering en/of beschermingszone, inclusief bijbehorende
werken;
14. verwijdert funderingspalen van bouwwerken tot 1,00 m onder maaiveld;
15. herstelt na verwijdering van het object direct het maaiveld of dijktalud waarbij een minimale kleilaag
van 1,00 m blijft gehandhaafd of wordt aangebracht. De volgende klei moet worden toegepast:
a. voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen
25%-37%, en
b. voor het binnentalud: klein met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een lutumpercentage
tussen 15%-25%;
16. vergraaft niet meer grond dan nodig is;
17. verwijdert bij het rooien van beplanting de boomstronken en wortels uit de bodem tot een maximale
diepte van 1,00 m onder maaiveld;
18. voert gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- en/of struikresten af;
19. sluit het te herstellen talud aan overeenkomend aan de aangrenzende taluds;
20. zaait de bodem, direct nadat deze is aangevuld, als volgt in:

Beweid
Niet beweid

Type graszaadmengsel
D1
D2

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

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

21. 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;
voor zover het een weg of wegberm betreft:
22. verwijdert het object inclusief bijbehorende werken volledig uit de wegberm;
23. verwijdert de kabel/leiding volledig uit de weg;
24. dicht ontstane gaten en herstelt de wegberm;
25. zaagt een sleuf voor een wegkruising in asfalt te allen tijde op klinkermaat;
26. zorgt ervoor dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft;
27. brengt ter plaatse van verwijderde wegverharding een klinkverharding aan;
28. herstelt een sleuf als volgt:
a. voor wegfunderingsmateriaal geschikt puingranulaat ter dikte van 0,35 meter;
a. zand tot 0,40 meter beneden het wegdek;
b. klinkerbestrating als tijdelijk wegdek;
29. voorziet een sleuf in het wegdek 12 maanden na afronding van de werkzaamheden van een nieuwe
asfaltlaag, in overleg met en op aanwijzen van de toezichthouder. De aan te brengen asfaltlaag moet
vloeiend in het bestaande wegdek verlopen en de waterafvoer mag door het nieuwe asfalt niet
worden belemmerd;
30. dicht en verhardt elk opgebroken gedeelte telkens voor zonsondergang;
31. brengt een duidelijke tegelverharding in de berm van de weg aan rondom een afsluiter, pomp- of
inspectieput en dergelijke en onderhoudt de juiste hoogteligging ten opzichte van het maaiveld om
maaischade te voorkomen;

32. Zorgt ervoor dat de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door

(waarschuwings)borden
33. moet bij wegafzettingen en/of omleidingsroute voldoen aan de CROW-publicatie 96b (zie tekening

‘Werkzaamheden bij wegen’). Het plan moet ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd;
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;
b. het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden;
c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven: locatie,
afmetingen van het te verwijderen object (inclusief fundering), 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, op grond van
deze algemene regel, meldingplichtige activiteiten wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in
deze algemene regel.
2. Indien voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct voor
inwerkingtreding van deze algemene regel:
a. een watervergunning krachtens de Keur Waterschap Rivierneland 2009 in werking was of,
b. een vergunning krachtens de Wegenverordening Waterschap Rivierenland 2011 in werking
was,
worden de voorschriften van de (water)vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur.
3. Indien voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel, direct
voor inwerkingtreding van deze algemene regel een (water)vergunning 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. Indien de activiteiten niet voldoen aan de algemene regel, dan geldt de vergunningplicht waarbij de
activiteiten worden getoetst aan de beleidsregels.
Op grond van artikel 5.4, derde lid, van de keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur enig werk
aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, of onder de weg. Op grond van
artikel 5.5, derde lid, van de keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden.
Begripsbepaling
De begrippen die zijn gedefinieerd in de keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene
regels.
Risico’s

Het verwijderen van een object uit een oppervlaktewaterlichaam heeft een positief effect op de
waterhuishouding, met name omdat daardoor de doorstroming van het water verbetert. Het verwijderen van
een object van een waterkering is positief voor de stabiliteit en het onderhoud van de waterkering. Het belang
van het waterschap bij het verwijderen van een object is er in gelegen dat ingravingen tot een minimum
worden beperkt en het oppervlaktewaterlichaam, weg en/of de waterkering in goede staat wordt hersteld. De
risico’s bij het verwijderen van een object zijn zo gering dat kan worden volstaan met een algemene regel.
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.

