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waterschapScheldestromen

Algemene Regel Wegen 'plaatsen van palen met verwijzingsborden'

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 7, lid 1 a, juncto artikel 9 sub a, van de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de Keur) verboden is om zonder ontheffing van het bestuur op,
respectievelijk in wegen;
palen te plaatsen o f t e hebben binnen een afstand van 1,80 meter uit een verkeersbaan, niet zijnde
een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad;
overwegende dat het plaatsen van palen met verwijzingsborden langs wegen regelmatig voorkomt
en dat het wegenbelang daarbij voldoende w o r d t gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 Waterschapswet en artikel 15 van de Keur;
BESLUIT
vast te stellen de Algemene Regel Wegen 'plaatsen van palen met verwijzingsborden'.
Geen ontheffing krachtens artikel 7, lid 1 a, juncto artikel 9, sub a is vereist voor het plaatsen van
palen met verwijzingsborden, indien w o r d t voldaan aan de volgende voorwaarden en voorschriften:
Voorwaarden
Degene die palen met verwijzingsborden als bedoeld in artikel 7, lid 1 a, juncto lid 9, sub a van de
Keur plaatst zorgt ervoor dat:
»

de afmeting, uiting en locatie van het verwijzingsbord voldoet aan de bepalingen van de Landschapsverordening 2 0 0 1 ;

»

de afmeting en kleurstelling van het verwijzingsbord voldoet aan de Richtlijn toeristische bewegwijzering (zie bijlage 2);

«

de nieuw te plaatsen paal goed vaststaat in de grond;

«

het geplaatste goed wordt onderhouden, waarbij schade aan bord of paal direct w o r d t hersteld;

»

door het geplaatste, bermwerkzaamheden niet worden belemmerd (zie voorschrift 4);

»

de verwijzingsborden bij plaatsing van een nieuwe paal, zoveel mogelijk op 1 paal worden gecombineerd, of de verwijzingsborden plaatst op een reeds geplaatste paal;

»

geen RVV 1990 bord plaatst (bebording op basis van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990);

«

de uitzichtstroken conform bijlage 3 in acht worden genomen;

«

voorafgaand aan plaatsing van een verwijzingsbord altijd overleg met de opzichter plaats vindt
(zie bijlage 4);

»

er een klicmelding wordt gedaan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Voorschriften
Degenen die palen met verwijzingsborden als bedoeld in artikel 7, lid 1 a, juncto artikel 9, sub a, van
de Keur plaatst voldoet aan de volgende voorschriften:
1.

de afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is;

2.

minimale plaatsing van de paal in de grond is 60 cm;

3.

de verwijzingsborden dienen te worden geplaatst op een afstand van minimaal 1 meter uit de
zijkant van de wegverharding bij een hoofdrijbaan (verkeersbaan) en minimaal 60 cm uit de zijkant van de verharding van een fietspad;

4.

rondom het verwijzingsbord dient de locatie minimaal 1 meter vrij te worden gehouden, zodat
het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd;

5.

na het plaatsen van het verwijzingsbord dient het gat met de uitgekomen grond of met aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht;

6.

na het verwijderen van een paal met verwijzingsbord dient het gat met de aangekomen grond of
met aanvullingsmateriaal te worden aangevuld. Aangevuld dient dan te worden in lagen van
maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaatst te vinden door middel van
stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen
dienen de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug te
komen;

7.

daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende
graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid
met graszaad;

8.

het is toegestaan om maximaal op 3 locaties palen met een verwijzingsbord te plaatsen of
maximaal 3 verwijzingsborden op reeds bestaande palen te plaatsen.

Toelichting:
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze
Algemene Regel.
In deze Algemene Regel wordt onder het plaatsen van palen met verwijzingsborden verstaan: het
plaatsen van nieuwe palen met een verwijzingsbord en/of het plaatsen van (een) verwijzingsbord(en)
op reeds bestaande palen, niet zijnde borden in de zin van RVV 1990.
Wanneer het waterschap niet tevreden is met de locatie van het geplaatste en dit zonder overleg
met de opzichter heeft plaatsgevonden, kan de eigenaar/vrijstellinghouder door het waterschap
worden gesommeerd deze te verplaatsen of te verwijderen. Met name als een locatie het onderhoud
van de wegberm en/of sloot bemoeilijkt of de nieuw geplaatste palen en verwijzingsborden niet voldoende zijn geclusterd.
Als er niet of niet meer w o r d t voldaan aan de in deze Algemene Regel genoemde voorwaarden en
voorschriften kan de eigenaar/vrijstellinghouder worden aangeschreven om alsnog een Keur ontheffing bij het waterschap aan te vragen, voor het hebben van palen binnen een afstand van 1.80 meter
uit de verkeersbaan.

Toepassingsgebied
De Algemene Regel is van kracht voor de bij het waterschap in beheer zijnde openbare wegen en
geldt niet voor wegen op en nabij waterkeringen (duinen en dijken) in beheer bij het waterschap.

Meldplicht

Voor deze vrijgestelde werkzaamheden geldt geen meldplicht.

Bijlagen
Bijlage 1: Algemene voorschriften
Bijlage 2: Verwijsbord conform Richtlijn toeristische bewegwijzering
Bijlage 3: Uitzichtstroken
Bijlage 4: Nadere informatie opzichters

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 oktober 2016.

Het dagelijks bestuur
van Waterschap Scheldestromen

dr. A.P.M.A. Vonck
secretaris directeur
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