Bijlage 1: Algemene voorschriften wegen
Voorschriften algemeen.
1. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan het vrijgestelde
moet worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van het waterschap te worden gerealiseerd.
2. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor
de grondaanvullingen) worden toegepast.
3. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd
door en op kosten van de houder van de vrijstelling. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te
worden bijgeleverd door de houder van de vrijstelling en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse ‘achtergrondwaarde 2000’ (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met
instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder
voorwaarden van afgeweken worden.
4. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan. In overleg met het waterschap is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
5. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponeerd. Overtollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.
6. De houder van de vrijstelling dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maatregelen en
voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met de CROW-publicatie “Beleid,
proces en basisinformatie – Werk in Uitvoering 96a/96b”. De houder van de vrijstelling moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
7. De houder van de vrijstelling draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in
de vorm van een Romeinse II.
8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de houder van de vrijstelling aansprakelijk voor de
veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
9. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
10. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die
het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die de
tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt.
11. Indien de houder van de vrijstelling het werk waarvoor de vrijstelling geldt definitief wil verwijderen, dan dient hier tijdig en schriftelijk melding van te worden gedaan aan het waterschap. Het
werk mag niet eerder worden verwijderd dan na schriftelijke instemming (onder het stellen van
nadere voorschriften) van het waterschap.
12. Indien in het wegenbelang werken opgeruimd, verplaatst e.d. moeten worden, kan dit op kosten
van de vrijstelllinghouder worden gedaan.
13. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van derden (o.a. bij
klicmeldingen).
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