WK 3. Tijdelijke objecten en handmatig eenvoudig demontabele objecten
Wijziging algemene regel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Artikel 1. Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de keur, voor
het plaatsen en behouden van een tijdelijk object en/of handmatig eenvoudig demontabel object, voor zover:
1. een tijdelijk object zonder fundering wordt geplaatst op bestaand maaiveld op de waterkering of in de
beschermingszone, maar tegelijkertijd niet op dijktaluds en niet in een oppervlaktewaterlichaam en/of
bijbehorende beschermingszones, en;
2. een handmatig eenvoudig demontabel object in de beschermingszone van een waterkering wordt
geplaatst, maar tegelijkertijd niet in een oppervlaktewaterlichaam en/of bijbehorende
beschermingszones, en;
3. bij een handmatig eenvoudig demontabel object geen grondroeringen plaatsvinden dieper dan 0,30 m
onder maaiveld, en;
4. bij een handmatig eenvoudig demontabele object geen gestorte fundering wordt toegepast;
Artikel 2. Voorwaarden
Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:
1. graaft het te plaatsen object (met uitzondering van de fundering) niet in;
2. voorkomt verlaging of verhoging van het huidige maaiveld anders dan de natuurlijke
achtergrondzettingen ter plaatse;
3. brengt een stellaag aan die qua gewicht niet minder is dan dat van de verwijderde bovenlaag;
4. houdt doorgaande onderhoudsroutes vrij van objecten.
5. 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. Melding
1. Degene die een eenvoudig demontabel object plaatst 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 (inclusief eventuele 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 een watervergunning krachtens de Keur Waterschap

3.

Rivierenland 2009 in werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de keur.
Indien 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. Indien 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:
Handmatig eenvoudig
demontabel object:

Tijdelijk object:

- niet-kapitaal intensief object, realisatiekosten max 5.000 euro
- geen gestorte of geslagen fundering
- oppervlak max 18 m²
- geen gemetselde of geïsoleerde wanden
- geen pannendak
Voorbeelden zijn een kippenhok, fietsenrek, blokhut-tuinhuisje.
Een object dat op bestaand maaiveld wordt geplaatst zonder fundering.
Voorbeelden zijn een container, kliko, bloempotten, terrasmeubilair.

Risico’s
Het plaatsen van tijdelijke objecten op het waterstaatswerk of de bijbehorende beschermingszone betreft
vanuit waterstaatkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk waaraan weinig
waterhuishoudkundige risico’s zijn verbonden. Aan realiseren van eenvoudig demontabele objecten in de
beschermingszone van de waterkering zijn ook weinig risico’s verbonden. Omdat deze objecten verplaatsbaar
of eenvoudig demontabel zijn, kunnen deze worden verwijderd of verplaatst indien dit noodzakelijk is,
bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud of dijkverbetering. De relevante waterstaatkundige
belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van 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.

