waterschapScheldestromen

Algemene regel grondroeringen in stranden
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1, lid 5, sub a en lid 6, sub a van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om zonder vergunning
van het bestuur werkzaamheden, waaronder graafwerk, te verrichten;
overwegende dat het verrichten van grondroeringen in stranden gelegen binnen het waterstaatwerk en/of binnen de beschermingszone A regelmatig voorkomt en dat de waterstaatkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel grondroeringen in stranden.
Geen vergunning krachtens het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, sub a en lid 6, sub a van de keur
is vereist voor het spitten, graven of op andere wijze grondroeringen verrichten in stranden
gelegen binnen een waterstaatwerk en/of de beschermingszone A indien wordt voldaan aan de
volgende voorschriften.
Voorschriften
1. Grondroeringen die een volume hebben van meer dan 3 kubieke meter mogen uitsluitend worden uitgevoerd op een afstand van meer dan 5 meter van paalhoofden, stenen
bermen, bestortingen, glooiingen en de duinvoet.
2. De grondroeringen mogen geen volume hebben van meer dan 5 kubieke meter.
3. Bij bestortingen en glooiingen en binnen een afstand van 20 meter uit de as van paalhoofden en stenen bermen mogen geen palen door middel van spuiten op het strand
worden aangebracht.
Deze algemene regel geldt voor alle primaire w a t e r k e r ^ ^ ^ ^ t e r t e b e e r s g e b i e d .
Vastgesteld in de vergadering van het dageliiks/^estuur van 9 mei 2 0 ^ V J ^
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Algemene regel beplantingen bij leggerwateren
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat het op grond van artikel 4.1 lid 3 sub b van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (verder: de keur) verboden is zonder vergunning van het bestuur
gebruik te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater onder andere door
daarop, daarboven of daarover opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden;
overwegende dat het aanbrengen van beplantingen op de onderhoudsstroken van leggerwateren regelmatig voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de keur

besluit:
vast te stellen de volgende algemene regel beplantingen bij leggerwateren:
Geen vergunning krachtens artikel 4.1 lid 3 sub b van de keur inzake opgaande (hout-)
beplantingen is vereist voor het plaatsen en behouden van opgaande (hout) beplantingen indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
A. Bij een bovenbreedte van een leggerwater van minder dan 14 meter:
1. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter.
2. In afwijking van voorschrift 1 kan een enkele bomenrij worden aangebracht, waarbij
een afstand tot de insteek wordt aangehouden van minimaal 1 meter. De onderlinge
afstand tussen de bomen is minimaal 12 meter. Achter deze bomenrij wordt een strook
van minimaal 5 meter vrij gehouden van obstakels. Deze strook en de ruimte tussen de
bomen dienen toegankelijk te zijn en toegankelijk te worden gehouden ten behoeve
van het blijvend uitvoeren van machinaal onderhoud aan het leggerwater.
3. Het onderhoud aan de beplanting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar
en/of belanghebbende; uitgroeiende takken worden op eerste aanzegging van het waterschap teruggesnoeid tot op een afstand van 0,50 meter vanaf de stam.
4. Het vrijkomende snoeihout wordt onmiddellijk door en op kosten van de eigenaar
en/of belanghebbende opgeruimd.
5. Dode, afstervende, (gedeeltelijk) omgewaaide, zwaar beschadigde en gerooide bomen
worden door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende verwijderd inclusief
de wortelresten.

6. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater dienen onmiddellijk aan het waterschap
te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende te
worden hersteld.
7. Indien de eigenaar en/of de belanghebbende bovenstaande voorschriften niet nakomt
kan het waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende uitvoeren.
B. Bij een bovenbreedte van een leggerwater van meer dan 14 meter:
1. Er kan een enkele bomenrij bestaande uit knotbomen worden aangebracht waarbij een
afstand tot de insteek wordt aangehouden van minimaal 1 meter.
2. De onderlinge afstand tussen de knotbomen is minimaal 12 meter. Achter deze bomenrij wordt een strook van minimaal 7 meter vrij gehouden van obstakels. Deze strook en
de ruimte tussen de knotbomen dienen toegankelijk te zijn en toegankelijk te worden
gehouden ten behoeve van het blijvend uitvoeren van machinaal onderhoud aan het
leggerwater.
3. Voorschriften A3 tot en met A7 zijn van overeenkom

Toelichting bij algemene regel beplantingen
Deze algemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het aanbrengen van beplanting op de onderhoudsstrook van een leggerwater. In deze algemene regel wordt met opgaande (hout) beplantingen bedoeld: bomen, struiken en andere opgaande houtige beplantingen.
Uitgangspunt daarbij is dat door het aanbrengen van de beplanting de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet bemoeilijkt mag worden en er voldoende ruimte blijft voor de
ontvangst van maaisel en baggerspecie. Immers ook bij beplanting langs een leggerwater blijft
de ontvangstplicht van maaisel en baggerspecie, zoals geregeld in artikel 5.23 lid 2 van de
Waterwet, van kracht. Bepalend bij de vraag of beplanting kan worden toegestaan is o.a. de
bovenbreedte van het leggerwater, deze wordt gemeten tussen de in het veld aanwezige insteken. Aaneengesloten beplantingen langs een leggerwater met een bovenbreedte van meer
dan 14 meter is gelet op de inzet van groter materieel voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet mogelijk.
Ook bij een enkele bomenrij dient een onderhoudsstrook achter deze beplanting vrij te worden gehouden ten behoeve van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De minimale
breedte van deze onderhoudsstrook is afhankelijk van de bovenbreedte van het leggerwater.
Bij leggerwateren met een bovenbreedte van meer dan 14 meter is zoals reeds aangegeven de
inzet van groter materieel noodzakelijk
Het aanbrengen van beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren
zijn, is niet vergunningsplichtig. Voor beplantingen op wegbermen van langs openbare wegen
gelegen leggerwateren is in artikel 17 lid 7 van de keur geregeld dat slecht een afstand van 1
meter vanuit de insteek in acht dient te worden genomen, mits aan de andere zijde van dit
leggerwater geen obstakels aanwezig zijn.
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Algemene regel bebouwingen bij leggerwateren
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat op grond van artikel 4.1 lid 3 sub b van de Keur watersysteem waterschap
Scheldestromen 2011 (verder: de keur) verboden is zonder vergunning van het bestuur gebruik
te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater onder andere door daarop,
daarboven, daarover of daaronder bouwwerken te plaatsen of te behouden;
overwegende dat het plaatsen en behouden van een bouwwerk op onderhoudsstroken van
leggerwateren regelmatig voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige
belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de keur

besluit:
vast te stellen de volgende algemene regel bebouwingen bij leggerwateren:
Geen vergunning krachtens artikel 4.1 lid 3 sub b van de keur inzake het plaatsen van bouwwerken is vereist voor het plaatsen en behouden van bouwwerken op onderhoudsstroken naast
leggerwateren met een bovenbreedte van minder 8 meter indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
1. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter, deze
strook wordt obstakelvrij gehouden.
2. Het onderhoud aan het bouwwerk wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar
en /of gebruiker.
3. De stabiliteit van de sloottaluds dient zowel tijdens als na het aanbrengen van het
bouwwerk gewaarborgd te blijven.
4. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater dienen onmiddellijk aan het waterschap
te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of gebruiker te worden
hersteld.
5. Indien de eigenaar en/of gebruiker bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het
waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende-uitvoeren.
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Toelichting bij algemene regel bebouwing
Deze algemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het realiseren van een bouwwerk op de onderhoudsstrook van een leggerwater. In deze algemene regel wordt met een
bouwwerk bedoeld alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren, met uitzondering van afrasteringen.
Uitgangspunt daarbij is dat door het plaatsen van het bouwwerk de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet bemoeilijkt mag worden en er voldoende ruimte blijft voor de ontvangst van maaisel en baggerspecie. Immers ook bij een bouwwerk nabij een leggerwater
blijft de ontvangstplicht van maaisel en baggerspecie, zoals geregeld in artikel 5.23 lid 2 van
de Waterwet van kracht.
Bepalend bij de vraag of bebouwing kan worden toegestaan is o.a. de bovenbreedte van het
leggerwater, deze wordt gemeten tussen de in het veld aanwezige insteken. Het plaatsen van
een bouwwerk langs een leggerwater met een bovenbreedte van meer dan 8 meter is, mede
gelet op de duurzaamheid van bouwwerken en de eventuele kosten van verplaatsen of verwijderen, niet toegestaan.
Het aanbrengen van werken langs oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren zijn, is
niet vergunningsplichtig.
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Algemene regel vistuigen
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1 lid 5 sub b en c en lid 6 sub b van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszone A
door vistuigen te plaatsen;
overwegende dat vrijstelling van de vergunningplicht kan worden gegeven om bij een waterstaatswerk en in de beschermingszone A vistuigen te plaatsen als de waterstaatkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel vistuigen.
Geen vergunning krachtens artikel 4.1, lid 5, sub c en lid 6, sub b van de keur is vereist voor
het plaatsen van vistuigen op een waterstaatswerk of in een beschermingszone A, indien
wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
Voorschriften
1. De aspirant-visser meldt zijn voornemen tot het plaatsen van fuiken op het strand tenminste één week van tevoren schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail aan bij het waterschap.
2. Binnen een afstand van 20 meter uit waterstaatswerken, waaronder hoofden, nollen,
bestortingen en teenconstructies, mogen geen vistuigen worden opgesteld.
3. In de periode tussen 1 maart en 1 november daaropvolgend - het strand- en peilseizoen
- mogen geen vistuigen op de stranden aanwezig zijn.
4. Er mag met niet meer dan één vistuig per 100 meter strand worden gevist.
5. Per melder zijn maximaal twee vistuigen toegestaan.
6. De vistuigen mogen niet groter zijn dan 5 meter in lengte- en/of breedterichting.
7. De vistuigen mogen geen hinder opleveren tijdens het verrichten van peilwerkzaamheden.
8. De vistuigen moeten zodanig worden gemarkeerd dat deze bij hoog water zichtbaar
zijn.
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Toepassingsgebied
Deze algemene regel geldt niet voor installaties voor hang^uUwuj^en-hetzaad (met behulp van mosselzaadinstallaties).
Vastgesteld in de vergadering van het dagelij

J.A. de Visser,
"secretaris-directeur

stuur van 9 mei 20/1

pelaars,
jkgraaf

en van mossel-
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Algemene regel rijden met dieren op een waterstaatswerk
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1, lid 5, sub e van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder, buiten openbare wegen met dieren te rijden;
overwegende dat het rijden met dieren op een waterstaatswerk regelmatig voorkomt en de
waterstaatkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel rijden met dieren op een waterstaatswerk.
Geen vergunning krachtens artikel 4.1, lid 5, sub e van de keur is vereist voor het rijden met
dieren op de dijk- en duinovergangen van het waterschap, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
Voorschriften
1. Voor overgangen waarvan het eigendom bij derden berust, dient toestemming van de
eigenaar te worden verkregen, tenzij nadrukkelijk bij de overgang staat aangegeven
dat het berijden ervan met dieren is toegestaan.
2. Ten aanzien van het berijden met dieren op overgangen en stranden worden tevens
beperkingen opgelegd door de algemene plaatselijke verordeningen van de kustgemeenten. Deze beperkingen zijn onverkort van kracht op de overgangen die in het beheer zijn bij het waterschap.
3. Het is niet toegestaan zich met een dier buiten de verharde en of afgerasterde paden
of overgangen te bevinden.
4. De ruiter is verplicht de mest van zijn rijdier van de overgang te verwijderen.
Toepassingsgebied
De algemene regel is uitsluitend van kracht op dijk-/duinove£g4rigen in het beheersgebied van
het waterschap die rechtstreeks leiden naar s t r a n d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^
vastgesteld in de vergadering van het dagelij
r. drs. j.A. de Vi
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Algemene regel onttrekkingen grondwater
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat het wenselijk is met betrekking tot onttrekkingen als bedoeld in artikel 4.10,
lid 2, sub b t / m d en lid 3, en artikel 4.11 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen
2011 (verder: de keur), in de hierna genoemd gevallen eisen te stellen aan de melding en de
uitvoering van de onttrekkingen teneinde de waterhuishoudkundige belangen te waarborgen
door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de keur;
besluit:
vast te stellen de volgende algemene regels onttrekkingen grondwater:
1.

Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in artikel 4.10, lid 2 sub b t / m d onder 2 onderdeel a en lid 3 van de keur, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m per uur, is verplicht:
a. de inrichting waarmee grondwater onttrokken wordt tenminste 4 weken voor aanleg en
ingebruikstelling op te geven aan het bestuur;
b. de freatische grondwaterstand en/of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket
niet verder te verlagen dan maximaal 0,50 m beneden het gewenste ontgravingsniveau;
c. de onttrekking zodanig uit te voeren dat het risico voor verzilting zoveel mogelijk wordt
beperkt;
d. op zo kort mogelijk afstand van het op dat moment diepste punt van de ontgraving
en/of sleuf een grondwaterstandsmeetpunt in te richten;
e. tenminste éénmaal het chloridegehalte vast te stellen van het grondwater dat wordt
opgepompt;
f. de onttrokken hoeveelheid grondwater, per pompput, cluster onttrekkingsfilters en/of
bemalingstreng, te meten met behulp van een (water)meter die op deugdelijke wijze is
gemonteerd en de meetresultaten wekelijks te registreren op een meetstaat;
g. onder opgave van datum, op de meetstaat aantekening te houden van voorvallen die
van invloed zijn op de meting;
h. binnen 4 weken na beëindiging van de onttrekking aan het bestuur opgave te doen van
de onttrokken hoeveelheden onder vermelding van het chloridegehalte als bedoeld onder e.
3

2.

Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in artikel 4.10, lid 2, sub d onder 2 onderdeel
b, van de keur, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m
per uur en/of meer dan 1.000 m per maand is verplicht:
a. de inrichting waarmee grondwater wordt onttrokken tenminste 4 weken voor aanleg en
in gebruikstelling op te geven aan het bestuur;
b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater te limiteren tot maximaal 800 m per jaar per
hectare van het perceel (of de percelen) waarbinnen de inrichting is geplaatst;
3

3

3

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
3.

de hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt te meten met behulp van een (watermeter die op deugdelijke wijze is gemonteerd of door middel van vermenigvuldiging
van de door het bestuur vast te stellen volumestroom met de gemeten tijd dat de inrichting in werking is;
de onttrokken hoeveelheid grondwater, per inrichting en per beregening, bij te houden
op een door het bestuur te verstrekken dan wel goed te keuren meetstaat en deze tenminste 5 jaar beschikbaar te houden;
in het eerste jaar van het in gebruik nemen van de inrichting, tenminste éénmaal het
chloridegehalte vast te stellen van het grondwater dat wordt opgepompt en het bepaalde gehalte schriftelijk mee te delen aan het bestuur;
medewerking te verlenen aan het van waterschapswege regelmatig (eens per 2 a 3 jaar)
kunnen vaststellen van het chloridegehalte van het grondwater dat wordt opgepompt;
jaarlijks aan het bestuur opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater;
het onttrekkingsmiddel zodanig in te richten dat deze bestaat uit een horizontale bron
op een diepte van ten hoogste 6 m beneden het maaiveld en een lengte van maximaal
100 m (geldt niet in de gebieden waar de zoetwaterbei reikt tot aan de geohydrologische basis);
het onttrekkingsmiddel aan te leggen op minimaal 25 m uit aanwezige waterlopen, minimaal 200 m afstand uit andere onttrekkingsmiddelen;
het onttrekkingsmiddel aan te leggen op minimaal 50 m afstand uit percelen van derden
belanghebbenden.

Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in artikel 4.11, lid 1, van de keur, waarbij de
pompcapaciteit 5 m per uur of meer bedraagt, of waarmee, per jaar of in totaal, meer dan
12.000 m grondwater wordt onttrokken of water wordt geïnfiltreerd, is verplicht:
a. de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten met behulp van een (water)meter die
op deugdelijke wijze is gemonteerd en de meetresultaten wekelijks te registreren op
een meetstaat;
b. onder opgave van datum, op de meetstaat aantekening te houden van voorvallen die
van invloed zijn op de meting;
c. binnen 4 weken na beëindiging van de onttrekking aan het bestuur opgave te doen van
de onttrokken hoeveelheden.
3

3

4.

Het bestuur kan vergunning verlenen van het bepaalde in lid 2, onder j van deze algemene
regel, indien er geen noemenswaardige risico bestaat voor nadelige gevolgen voor het aangrenzende perceel.

5.

Het bestuur kan het onttrekken van grondwater door middel van een inrichting, als bedoeld
in lid 1 en/of lid 2 van deze algemene regel, verbieden als door de onttrekking nadelige effecten (dreigen te) ontstaan voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen of voor
de aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

6.

Het bestuur stelt een formulier vast op basis waarvan de in het eerste en tweede lid van
deze algemene regel genoemde onttrekkingen ingeschreven zullen worden in het (landelijk)
grondwaterregister.

7.

Houders van inrichtingen als genoemd in lid 1 en 2 van deze algemene regel zenden dit formulier tenminste 4 weken voor de aanleg en het in gebruikstellen van de inrichting volledig
ingevuld, ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen aan het bestuur.

estek in de vergadering van het dagelij
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Algemene regel lozingswerken

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat op grond van artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 verboden werken over, in of onder een leggerwater te hebben,
te leggen, aan te brengen, te veranderen of op te ruimen en ingevolge sub f werktuigen,
werken, wateren, greppels, buizen of andere middelen te hebben, te leggen, aan te brengen of te wijzigen, waardoor water of andere vloeistoffen op een leggerwater kunnen worden gebracht;
overwegende dat het hebben, leggen, aanbrengen, veranderen of opruimen van een lozingswerk vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend
werk is in een leggerwater. De relevante waterhuishoudkundige belangen ten aanzien van
het lozingswerk kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene
regels;
gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de Keur watersysteem
waterschap Scheldestromen 2011

besluit:

vast te stellen de volgende algemene regel lozingswerken:
Geen vergunning krachtens artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur watersysteem waterschap
Scheldestromen 2011 inzake lozingswerken is vereist voor het hebben, leggen, aanbrengen
veranderen of opruimen van werken over, in of onder een leggerwater of het hebben, leggen, aanbrengen of wijzigen van werktuigen, werken, wateren, greppels, buizen of andere
middelen, waardoor water of andere vloeistoffen op een leggerwater kunnen worden gebracht indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
Lozingswerken (algemeen)
1. Het lozingswerk en de hiervoor aan te brengen taludbescherming mag niet buiten de
bestaande taludlijn van het ontvangende leggerwater uitsteken.
2. Direct onder de uitmonding dient tot in de waterlijn een taludbescherming te worden
aangebracht.
3. In afwijking van het eerste voorschrift dient er in het geval er in het leggerwater een
verticale oeverbeschoeiing of -voorziening aanwezig is en de eindbuis van het lozingswerk komt op of onder de bovenzijde van deze voorziening, dan dient deze buis 10 cm

buiten deze taludvoorziening te eindigen.
4. Het lozingswerk moet in goede staat worden aangebracht en onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van het lozingswerk en/of
het talud en/of taludbescherming direct worden hersteld door en op kosten van de
houder van het lozingswerk.
5. Indien de eigenaar en/of gebruiker bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het
waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende houder van het lozingsmiddel uitvoeren.
6. De eigenaar en/of de gebruiker van het lozingswerk is zelf verantwoordelijk voor het in
stand houden en het vrij laten afstromen van het te lozen water in het watersysteem.
7. Indien het lozingswerk geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd en
dient het talud in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
Hemelwaterafvoeren
8. De diameter van de afvoerleiding van een hemelwaterafvoer mag niet groter zijn dan
125 mm en dient van een constructie te worden voorzien die het talud tegen uitspoeling beschermt.
9. De onderkant van de afvoerleiding van een hemelwaterafvoer dient maximaal 20 cm
boven het ter plaatse optredende reguliere peil in de zomerperiode te worden aangelegd.
Drainages
10. De onderkant van de eindbuis van drainage en taludbescherming dient minimaal 30 cm
boven de vaste bodem van een waterloop te worden aangelegd.
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Toelichting
Het hebben, leggen, aanbrengen, veranderen of opruimen van een lozingswerk is onder het
stellen van algemene regels toegestaan. De algemene regels zijn gericht op het plaatsen,
de constructie, het gebruik en het onderhoud van het lozingswerk. Doel van deze algemene
regel is de instandhouding van de taluds van de leggerwateren. Uitspoeling van taluds
dient te worden voorkomen. Uitspoeling veroorzaakt niet alleen een verzwakking van het
talud maar ook kan uitgespoelde grond een stagnatie in de waterafvoer tot gevolg hebben.
Daarnaast speelt een efficiënte onderhoudsuitvoering aan de waterlopen een belangrijke
rol. Wanneer de eindbuizen schuin met de taludhelling worden afgewerkt en de taludbescherming iets verdiept in het talud wordt aangebracht, kunnen de machines ongehinderd
maaiwerk verrichten zonder dat schade aan de lozingswerken ontstaat.
Het aanbrengen van een lozingswerk heeft geen invloed op het gehanteerde onderhoudsregime.
De hoogte van de uitmonding van drainage en overige lozingswerken, in het talud van een
waterloop, is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer; het waterschap adviseert
hierbij rekening te houden met het peilregime en peilfluctuaties van het oppervlaktewater. De initiatiefnemer kan zich op de hoogte stellen van de vigerende peilen alsmede van
eventuele in voorbereiding zijnde peilbesluiten.
Buizen die groter zijn dan 125 mm voor hemelwaterafvoeren vallen niet onder deze algemene regel omdat daarmee grotere hoeveelheden worden geloosd welke andere voorzieningen vereisen aan het lozingswerk en taludbescherming.

waterscha;

Scheldestromen

Algemene regel kruisingen lagedrukleidingen en kabels met regionale waterkeringen

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1, lid 5, sub a en b en lid 6, sub a en b van de
Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om zonder
vergunning in een waterstaatswerk en in de beschermingszone A werkzaamheden te verrichten
en werken als kabels en leidingen te brengen, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen, of op te
ruimen;
overwegende dat vrijstelling van de vergunningplicht kan worden gegeven voor het brengen,
hebben, vernieuwen, wijzigen of opruimen van kabels en leidingen met een diameter kleiner
dan 100 millimeter en een druk lager of gelijk aan 4 bar in een waterstaatswerk en/of in de
beschermingszone A van een regionale waterkering als de waterstaatkundige belangen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel kruisingen lagedrukleidingen en kabels met regionale waterkeringen:
Geen vergunning krachtens het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, sub a en b en lid 6, sub a en b
van de keur, is vereist voor het brengen, hebben, vernieuwen, wijzigen, of opruimen van kabels en leidingen in een waterstaatswerk en/of de bijbehorende beschermingszone van een
regionale waterkering mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
Voorschriften
1. Meldplicht. Van het leggen van een kabel of een leiding die voldoet aan de voorschriften van deze algemene regel wordt, tenminste 3 weken voor de uitvoering van de
werkzaamheden, schriftelijk, per fax of per email melding gedaan aan het waterschap.
De melding dient vergezeld te gaan van een tekening waarop het tracé van de kabel
en/of leiding staat aangegeven in bovenaanzicht en dwarsdoorsnede. Indien de melding
het leggen van een leiding betreft, dienen tevens de volgende leidinggegevens te worden opgegeven:
- de maximale werkdruk;
- het te transporteren medium;
- het materiaal van de leiding;
- de wanddikte;
- de plaats van afsluiters;
- de diepteligging;
- de verwachte tijdsduur van de werken;
- de wijze van uitvoering ter plaatse van de keurzones.

2. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de melding gevoegde
tekening.
3. In afwijking van het tweede voorschrift kan voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden
aan aanwezige huisaansluitingen, dan wel het maken van nieuwe huisaansluitingen
worden volstaan met een melding aan de opzichter.
4. Kabels en leidingen vallen, voor zover ze binnen de keurzones komen te liggen, onder
de voorwaarden van de NEN-normen 3650, 3651 en 3652.
5. Tussen 1 oktober en 1 april van het jaar daaropvolgend mogen geen ingravingen in de
waterkering plaatsvinden of aanwezig zijn tenzij daarvoor toestemming van de opzichter is verkregen. Tussen 1 april en 1 oktober daaropvolgend mogen geen ingravingen
aanwezig zijn langer dan 5 aaneengesloten werkdagen.
6. Drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden wordt daarvan melding gemaakt
bij de opzichter.
7. Kruisingen van leidingen dienen zoveel mogelijk in de waterkering te worden geconcentreerd met inachtneming van de veiligheidsafstanden onderling overeenkomstig het
gestelde in de NEN-normen.
8. Het kruisen van de waterkering gebeurt éénmalig. Het met dezelfde kabel of leiding
kruisen van de ene kant naar de andere kant van de dijk en weer terug is niet toegestaan.
9. Het leidinggedeelte dat in de waterkering wordt gelegd dient één klasse zwaarder te
worden uitgevoerd dan voor de veldstrekking van de leiding nodig is.
10. Ingravingen moeten zo kort mogelijk voor het leggen van de kabel of leiding worden
aangebracht en mogen niet groter worden gemaakt dan voor het leggen van de kabel
of leiding strikt noodzakelijk is.
11. De uitkomende grondsoorten dienen gescheiden te worden opgeslagen en in de oorspronkelijke volgorde weer te worden aangevuld. Er mogen geen verontreinigingen in
de aanvulgrond voorkomen.
12. De graszoden boven de te graven sleuf dienen vooraf te worden gestoken en opzij gezet. De sleuf dient onmiddellijk na het leggen van de kabel of leiding te worden aangevuld, elke grondsoort in tenminste twee lagen. De verschillende grondlagen dienen op
deugdelijke wijze te worden verdicht en daarna te worden belegd met de eerder gestoken zoden. Indien de zoden niet meer geschikt zijn wordt de kale oppervlakte ingezaaid met graszaad type "Dijkmengsel D1 of D2".
13. De kabel en of leiding wordt op een diepte van minimaal 0,60 m gelegd, tenzij door de
opzichter anders wordt bepaald.
14. Een leiding die een regionale waterkering kruist en waarvan de onderkant is gelegen
onder het grenspeil (invloed Oosterschelde) plus 0,50 m (invloed Noordzee en Westerschelde) moet worden voorzien van een kleikist in de kruin van de dijk.
De kleikist moet:
a. een lengte hebben van 1,00 m gemeten in de lengterichting van de leiding;

b.
c.
d.
e.

met de bovenkant gelijk liggen met het omringende maaiveld;
een breedte hebben gelijk aan de diameter van de leiding plus 2 x 1,00 meter;
reiken tot 0,50 m onder de onderkant van de leiding;
bestaan uit klei met meer dan 40% afslibbare delen kleiner dan 0,016 millimeter
met een zandgehalte < 35% en een humusgehalte van <8%;
f. aangevuld en verdicht worden in lagen met een dikte van ten hoogste 0,25 meter;
g. in het midden van de kleikist zijn voorzien van een kunststof kwelscherm middel
van een klemband op de leiding wordt aangebracht. Het kwelscherm is vierkant
van vorm en heeft de grootte van de uitwendige diameter van de leiding plus 2
x 0,50 meter.
15. Indien een storing of breuk in de kabel ontstaat waardoor bij een leiding ontgronding
ontstaat of een kabel moet worden opgegraven, wordt het waterschap hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. Alle schade die door of als gevolg van dit voorval is ontstaan
wordt onverwijld hersteld, overeenkomstig het bepaalde in deze algemene regel.
16. Indien bij de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat de ligging van de kabel wordt
gewijzigd, wordt deze wijziging niet eerder aangebracht dan na mondeling overleg met
het waterschap.
17. Indien de kabel of de leiding niet overeenkomstig de bij de melding gevoegde tekening
is aangebracht, worden revisietekeningen aan het waterschap toegezonden.
18. Indien verkenmerken worden aangebracht worden deze in overleg met het waterschap
zodanig geplaatst dat het onderhoud (o.a. het maaien) van de waterkering ongehinderd
kan plaatsvinden.
19. De aangemelde werken moeten binnen zes maanden na datum van melding zijn aangevangen, met inachtneming van het bepaalde in voorschrift 5.
20. De oplevering van het werk of de beëindiging van de werkzaamheden wordt minstens
vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter medegedeeld. De opzichter wordt door de
kabel- of leidingbeheerder in de gelegenheid gesteld te controleren of de werken overeenkomstig de voorwaarden van deze algemene regel zijn uitgevoerd.
21. De kabel- of leidingbeheerder dient de aangevulde sleuf over de volle lengte en breedte, voor zover dat binnen de keurzone is, gedurende een jaar na het gereedkomen van
de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten en ten genoegen van het waterschap.
22. Na definitieve beëindiging van het gebruik van de kabel of leiding wordt deze door en
op kosten van de kabel- of leidingbeheerder uit de waterkering verwijderd. Voorafgaand aan de verwijdering wordt hiervan mededeling gedaan aan de opzichter.
23. Voor het verwijderen van kabels of leidingen zijn de voorschriften 10, 11 en 12, 20 en
21 van kracht.
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Toepassi ngsgebied
Niet onder deze algemene regel vallen:
gestuurde boringen (HDD-boringen);
kabels en leidingen die in langsrichting in een regionale waterkering worden gelegd;
mantelbuizen.
gesteld in de vergadering van het dageliMs; bestuur van 9 mei 20
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Algemene regel grondwallen bij leggerwateren
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat op grond van artikel 4.1 lid 3 sub b van de Keur watersysteem waterschap
Scheldestromen 2011 (verder: de keur) verboden is om op de onderhoudsstroken behorend bij
een leggerwater, werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden en de
hoogteligging van de gronden meer dan 0,25 meter beneden of boven het oorspronkelijke niveau te brengen, zoals een grondwal;
overwegende dat het aanbrengen van een grondwal op de onderhoudsstroken van leggerwateren regelmatig voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de keur

besluit:
vast te stellen de volgende algemene regel grondwallen:
Geen vergunning krachtens artikel 4.1 lid 3 sub b van de keur inzake het plaatsen en behouden
van een grondwal is vereist voor het plaatsen en behouden van een grondwal op de onderhoudsstrook van een leggerwater met een bovenbreedte van minder dan 14 meter, indien
wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
1. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter. Op de
strook tussen de insteek en de grondwal bevinden zich geen obstakels
2. Het in stand houden van de grondwal en het onderhoud aan de grondwal wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende.
3. De stabiliteit van de sloottaluds dient zowel tijdens als na aanleg van de grondwal te
worden gewaarborgd.
4. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater en de daarbij behorende taluds dienen
onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of gebruiker te worden hersteld.
5. Indien de eigenaar en/of gebruiker bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het
waterschap de noodzakelijke maatregelen op
bende uitvoeren.
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Toelichting bij algemene regel grondwallen
Deze algemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het aanbrengen van een
grondwal op de onderhoudsstrook van een leggerwater. Onder een grondwal wordt in deze
regel verstaan: een door menselijke toedoen ontstane ophoging van grond. De functie van de
grondwal, zoals geluid- of zichtwerend is daarbij niet relevant.
Uitgangspunt daarbij is dat door het aanbrengen van de grondwal de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet bemoeilijkt mag worden en er voldoende ruimte blijft voor de ontvangst van maaisel en baggerspecie. Immers ook bij een grondwal langs een leggerwater blijft
de ontvangstplicht van maaisel en baggerspecie, zoals geregeld in artikel 5.23 lid 2 van de
Waterwet van kracht. Bepalend bij de vraag of een grondwal kan worden toegestaan is o.a. de
bovenbreedte van het leggerwater, deze wordt gemeten tussen de in het veld aanwezige insteken. Een grondwal langs een leggerwater met een bovenbreedte van meer dan 14 meter is
gelet op de inzet van groter materieel voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
niet toegestaan.
Het aanleggen van een grondwal langs oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren
zijn, is niet vergunningsplichtig.

waterschapScheldestromen

Algemene regel bebouwing regionale waterkeringen
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1, lid 5, sub a en b en lid 6, sub a en b van de
Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om gebruik
te maken van het waterstaatswerk en van de beschermingszone A door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten dan wel werken te plaatsen, te behouden dan wel te verwijderen;
overwegende dat vrijstelling van de vergunningplicht kan worden gegeven voor het plaatsen,
behouden dan wel verwijderen van bouwwerken in of op een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A van een regionale waterkering als de waterstaatkundige belangen voldoende
worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel bebouwing regionale waterkeringen.
Geen vergunning krachtens het bepaalde in artikel 4.1, lid 5 sub a en b en lid 6 sub a en b van
de keur is vereist voor het verrichten van werkzaamheden dan wel voor het plaatsen, behouden of verwijderen van werken in of op een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A
van een regionale waterkering, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
Voorschriften
1. Van een bouwactiviteit die voldoet aan de normen van deze algemene regel wordt ten
minste drie weken voor de start van de werkzaamheden schriftelijk, per email of per
fax melding gedaan aan het waterschap. De melding dient vergezeld te gaan van een
tekening waarop de situatie is aangegeven alsmede een doorsnede van de waterkering
met daarop aangegeven de plaats van het bouwwerk in breedterichting van de dijk.
2. Voor een interne verbouwing geldt geen meldplicht.
3. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de melding gevoegde
tekening.
4. Binnen een contour is het toegestaan:
op een waterstaatswerk te herbouwen, te verbouwen en aan te bouwen;
- in de beschermingszone A te herbouwen, te verbouwen en aan te bouwen.
5. Buiten een contour is het toegestaan:
- in of op een waterstaatswerk te verbouwen;

-

-

-

in de beschermingszone A te verbouwen;
in of op een waterstaatswerk aan te bouwen met een uitbreiding van het vloeroppervlak of volume met niet meer dan 20 % ten opzichte van de situatie op de datum
inwerkingtreding van het Besluit algemene regels voor de ruimtelijke ordening
2011 (verder Barro) mits de naar de dijk gerichte gevel van de aanbouw niet op kortere afstand van de dijkteen wordt aangebracht dan de gevellijn van het bestaande
bouwwerk;
in de beschermingszone A aan te bouwen met een uitbreiding van het vloeroppervlak of volume met niet meer dan 20 % ten opzichte van de situatie op de datum
van inwerkingtreding Barro, mits de naar de dijk gerichte gevel van de aanbouw
niet op kortere afstand van de dijkteen wordt aangebracht dan de gevellijn van het
bestaande bouwwerk;
in het waterstaatswerk en in de beschermingszone A te herbouwen.

6. De voor een aanbouw benodigde ontgraving mag niet meer bedragen dan de gebruikelijke diepte voor een vorstvrije fundering met een maximum van 1 meter.
Toepassingsgebied
Deze algemene regel geldt niet voor kelders die onder een bestaand bouwwerk, nieuwbouw,
herbouw of aanbouw worden aangebracht.
Definities
> Nieuwbouw: het plaatsen van een nieuw bouwwerk of het uitbreiden van een bestaand
bouwwerk zodanig dat het vloeroppervlakte of volume van het bestaande bouwwerk
met meer dan 20% ten opzichte van de situatie op de datum van inwerkingtreding Barro.
> Aanbouw: het uitbreiden van een bestaande bouwwerk zodanig dat oppervlakte of volume met 20% of minder toeneemt ten opzichte van de situatie op de datum van inwerkingtreding Barro.
> Verbouw: het wijzigen van een bestaand bouwwerk zonder aanpassing van de inhoud
of de oppervlakte van het bouwwerk. De aanpassing vindt volledig plaats binnen de oppervlakte en inhoud van het bestaande bouwwerk.
> Herbouw: het opnieuw opbouwen van een bouwwerk in dezelfde vorm en afmeting en
op dezelfde plaats als het verwijderde bouwwerk.
> Contour: een gebied binnen het waterstaatswerk of de beschermingszone A van een
waterkering waarbinnen met vergunning nieuwbouw mogelijk is.
Deze algemene regel geldt voor alle regionale watejkej^^eftag
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Algemene regel strandhuisjes
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 4.1, lid 5, sub a, b en e en lid 6 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de keur) verboden is om zonder vergunning
van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A door
daarop met een rij- of voertuig te rijden, en door anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder, werkzaamheden te verrichten en
werken te plaatsen of te behouden;
overwegende dat het plaatsen, behouden dan wel verwijderen van strandhuisjes in of op een
waterstaatswerk en/of de beschermingszone A en het ten behoeve daarvan rijden op een waterstaatswerk regelmatig voorkomt en de waterstaatkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83, lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3, lid 1 van de keur;
besluit:
vast te stellen de algemene regel strandhuisjes.
Geen vergunning krachtens artikel 4.1, lid 5, sub a, b en e en lid 6 van de keur is vereist voor
het plaatsen, behouden of verwijderen van strandhuisjes op een waterstaatswerk en/of in de
beschermingszone A en het ten behoeve daarvan berijden van een waterstaatswerk, indien
wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
Voorschriften:
1. Op de overgangen mag niet worden geparkeerd buiten de daarvoor bedoelde vakken.
2. Het hek / de paal op de overgang moet direct gesloten worden (indien van toepassing).
3. Het inpandig vloeroppervlak van strandhuisjes mag niet meer bedragen dan 25 vierkante meter.
4. Strandhuisjes moeten demontabel zijn en mogen niet zijn opgebouwd uit steen of beton.
5. De afstand tot de duinvoet moet tenminste 2 meter bedragen.
6. De plaats van de duinvoet zal jaarlijks door of vanwege het waterschap worden vastgesteld.
7. Binnen een afstand van 20 meter uit de as van paalhoofden en stenen bermen mogen
geen strandhuisjes worden geplaatst. De afstand tot glooiingen en andere waterstaat-

kundige kunstwerken moet ten minste 2 meter bedragen.
8. Strandhuisjes mogen niet op het strand aanwezig zijn in de periode van 1 november tot
1 maart daaropvolgend.
9. De fundering wordt vóór 1 november verwijderd en blijft verwijderd tot 1 maart daaropvolgend.
10. De strandhuisjes moeten worden verwijderd voorafgaand aan de uitvoering van (onderhoudswerken aan de waterkering.
11. Na (onderhouds)werken mogen de strandhuisjes niet eerder worden her- of geplaatst
dan na toestemming van het waterschap.
12. Indien een strandhuisje door welke oorzaak dan ook is vernield, dient de eigenaar van
het strandhuisje de restanten ervan te verwijderen.
13. Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aangebracht
aan de strandhuisjes.
Toepassingsgebied
De algemene regel is uitsluitend van kracht voor de op de bijlage aangegeven stranden en bijbehorende overgangen. Het waterschap garandeert niet dat deze overgangen en eventuele parkeergelegenheden ook daadwerkelijk altijd kunnen worden gebruikt voor het vervoeren van
strandhuisjes.
Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks best
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