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1. Inleiding
Verbodsbepalingen en ontheffingverlening Keur Wegen Waterschap Scheldestromen
2011
Waterschap Scheldestromen is beheerder van een groot aantal buiten de bebouwde kom
gelegen wegen. Het overgrote deel van deze wegen en daarbij behorende bermen is bij
het waterschap in eigendom.
De regels met betrekking tot het beheer van waterschapswegen zijn vastgelegd in de
Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 (hierna Keur).
In hoofdstuk III (Beheerbepalingen) zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking
tot uiteenlopende activiteiten in, op, bij, boven of langs wegen.
Ingevolge artikel 13 van de Keur kan het dagelijks bestuur van het waterschap, op
verzoek van een belanghebbende, ontheffing verlenen van deze verbodsbepalingen.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
In deze beleidsnotitie zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de
ontheffingverlening van verbodsbepalingen in de Keur betreffende:
- Beplanting op en langs wegen;
- Masten, palen, afrasteringen, terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen op in,
boven en langs wegen;
- Bebouwing op en langs wegen;
- Kabels en leidingen in, op, langs en boven wegen;
- Ontsluiting van percelen en uitwegen;
Overigens gelden op grond van artikel 13 lid 1 Keur de verbodsbepalingen uit deze
verordening niet voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het
bestuur ten behoeve van het aan het waterschap op grond van artikel 2 Waterschapswet
opgedragen taken.
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2. Beplanting op en langs wegen.
2.1. Verbodsbepalingen op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
Ingevolge de begripsomschrijvingen in artikel 2 sub d van genoemde Keur wordt onder
beplanting verstaan - opgaande gewassen bestaande uit bomen of struiken.
Een belanghebbende kan, afhankelijk van de gevraagde ontheffing, worden geconfronteerd
met de volgende verbodsbepalingen uit de Keur:
a.

Verbod om op een weg beplanting aan te brengen of de op een weg aanwezige
beplanting te snoeien of te verwijderen.
Zie artikel 5 lid 1 Keur en de in de Keur opgenomen toelichting met betrekking tot
deze verbodsbepaling.

b. Verbod om uitstekende delen van beplanting tot boven of in een weg te laten
reiken.
Zie artikel 7 lid 2 sub d Keur en de in de Keur opgenomen toelichting met betrekking
tot deze verbodsbepaling (zie ook artikel 4 lid 2 Keur).
c.

Verbod om beplantingen en andere vegetatie op een weg te bemesten of met
chemische stoffen te behandelen, dan wel de vegetatie op bermen en in
bermsloten te maaien.
Zie artikel 8 lid 1 sub e Keur en de in de Keur opgenomen toelichting met betrekking
tot deze verbodsbepaling.

d. Verbod om binnen 7 meter uit de buiteninsteek van niet legger bermsloten
beplanting aan te brengen.
Zie artikel 9 sub b Keur en de in de Keur opgenomen toelichting met betrekking tot
deze verbodsbepaling.
e. Verbod om op en langs wegen beplanting hoger dan 0,75 meter te hebben of aan te
brengen binnen uitzichtstroken.
Zie artikel 11 Keur en de in de Keur opgenomen toelichting met betrekking tot deze
verbodsbepaling.
Ingevolge artikel 11 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor hoog opgesnoeide bomen
langs wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 60 km/u of lager.

2.2. Beleiduitgangspunten
a.

Verbod om op een weg beplanting aan te brengen of de op een weg aanwezige
beplanting te snoeien of te verwijderen.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan, op grond van het algemeen belang, van
deze verbodsbepaling ontheffing worden verleend.
Onder algemeen belang valt in ieder geval landinrichting of het maken van nieuwe
werken.
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b. Verbod om uitstekende delen van beplanting tot boven of in een weg te laten
reiken.
Van deze verbodsbepaling wordt geen ontheffing verleend.
c.

Verbod om beplantingen en andere vegetatie op een weg te bemesten of met
chemische stoffen te behandelen, dan wel de vegetatie op bermen en in
bermsloten te maaien.
Van deze verbodsbepaling wordt geen ontheffing verleend.

d. Verbod om beplanting aan te brengen binnen 7 meter uit de buiteninsteek van niet
legger bermsloten.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend.
e. Verbod om op en langs wegen beplanting hoger dan 0,75 meter te hebben of aan te
brengen binnen uitzichtstroken.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend.
Ingevolge artikel 11 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor hoog opgesnoeide bomen
langs wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 60 km/u of lager.
Voorschriften
De Voorschriften Ontheffingen Wegen (Corsa 2012023986), behorend bij de ontheffing,
dienen in acht te worden genomen.
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3. Masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden,
spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen op, in, boven en langs wegen.
3.1. Verbodsbepalingen op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
Een belanghebbende kan, afhankelijk van de gevraagde ontheffing, worden geconfronteerd
met de volgende verbodsbepalingen uit de Keur:
a. Verbod om masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden,
spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen op of in wegen te plaatsen of te hebben.
Zie artikel 7 lid 1 sub a Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepaling.
Vrijheid van meningsuiting
Ingevolge artikel 7 lid 3 Keur geldt deze verbodsbepaling niet voor middelen, gebruikt
voor het openbaren van gedachten of gevoelens, zoals bedoeld in artikel 7 Grondwet,
mits ze niet zijn aan te merken als handelsreclame.
Het bestuur kan nadere regels stellen aan plaats, omvang, vormgeving of constructie,
een en ander ter bescherming van de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de
weg.
b. Verbod om op terreinen langs wegen objecten sub a aan te brengen of te hebben
binnen 1,80 meter uit een verkeersbaan of binnen 0,60 meter uit een fiets- of
ander pad.
Zie artikel 9 sub a Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepaling.
c. Verbod op en langs wegen buiten de bebouwde kom, ter plaatse van kruisingen,
aansluitingen, uitwegen en bochten, bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen,
terreinafscheidingen en andere uitzichtbelemmerende voorwerpen te hebben,
maken of aan te brengen, die hoger zijn dan 0,75 meter.
Zie artikel 11 Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze verbodsbepaling.
Ingevolge artikel 11 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor:
- uitzichtbelemmerende voorwerpen die lager zijn dan 0,75 meter
- hoog opgesnoeide bomen langs wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 60
km/u of lager.

3.2. Beleiduitgangspunten
a. Verbod om masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden,
spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen op of in wegen te plaatsen of te hebben.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor:
Objecten ten behoeve van het algemeen belang
Het object dient een functie te hebben in het kader van het algemeen belang, zoals
afrasteringen, verkeerstekens, routeverwijzingen, markeringen van kabels en leidingen,
aanduidingen van toeristische attracties, etc.
Geen gevaarlijke materialen
Het object mag niet zijn vervaardigd uit gevaarzettende materialen zoals prikkeldraad
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of schrikdraad, zodat bij een aanrijding schade en/of letsel wordt beperkt.
Plaatsing
De uitvoering van het object en de stabiliteit ervan na plaatsing is zodanig, dat het
risico voor het verkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.
Aandachtspunt
Bebording dient te voldoen aan de bepalingen genoemd in de Landschapsverordening
Zeeland.

b. Verbod om op terreinen langs wegen objecten sub a aan te brengen of te hebben
binnen 1,80 meter uit een verkeersbaan of binnen 0,60 meter uit een fiets- of
ander pad.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor:
Objecten ten behoeve van het algemeen belang
Het object dient een functie te hebben in het kader van het algemeen belang, zoals
afrasteringen, verkeerstekens, routeverwijzingen, markeringen van kabels en leidingen,
aanduidingen van toeristische attracties, etc.
Geen gevaarlijke materialen
Het object mag niet zijn vervaardigd uit gevaarzettende materialen zoals prikkeldraad
of schrikdraad, zodat bij een aanrijding schade en/of letsel wordt beperkt.
Plaatsing
De uitvoering van het object en de stabiliteit ervan na plaatsing is zodanig, dat het
risico voor het verkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.
Aandachtspunt
Bebording dient te voldoen aan de bepalingen genoemd in de Landschapsverordening
Zeeland.

c. Verbod op en langs wegen buiten de bebouwde kom, ter plaatse van kruisingen,
aansluitingen, uitwegen en bochten, bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen,
terreinafscheidingen en andere uitzichtbelemmerende voorwerpen te hebben,
maken of aan te brengen, die hoger zijn dan 0,75 meter.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor terreinafscheidingen die hoger zijn dan 0,75 meter maar het
uitzicht niet belemmeren.
Ingevolge artikel 11 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor:
- uitzichtbelemmerende voorwerpen die lager zijn dan 0,75 meter
- hoog opgesnoeide bomen langs wegen waarop een maximumsnelheid geldt van
60 km/u of minder.
Voorschriften
De Voorschriften Ontheffingen Wegen (Corsa 2012023986), behorend bij de ontheffing,
dienen in acht te worden genomen.
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4. Bebouwing op en langs wegen.
4.1. Verbodsbepalingen op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
Een belanghebbende kan, afhankelijk van de gevraagde ontheffing, worden geconfronteerd
met de volgende verbodsbepalingen uit de Keur:
a. Verbod op het maken en hebben van bouwwerken en andere voorwerpen die tot
boven een weg reiken.
Zie artikel 7 lid 2 sub a en b Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepaling.
b. Verbod op het maken, hebben en aanbrengen van uitzichtbelemmerende
voorwerpen hoger dan 0,75 meter langs wegen.
Zie 11 lid 1 Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze verbodsbepaling.
Ingevolge artikel 11 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor:
- uitzichtbelemmerende voorwerpen die lager zijn dan 0,75 meter
- hoog opgesnoeide bomen langs wegen waarop een maximumsnelheid geldt van
60 km/u of lager.
c. Verbod op het maken en hebben van bouwwerken binnen een afstand van 20 meter
uit de as van de hoofdverkeersbaan.
Zie artikel 12 Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze verbodsbepaling.
Ingevolge artikel 12 lid 2 Keur geldt dit verbod niet voor interne verbouwingen en
vernieuwingen van ondergeschikte betekenis waardoor het bebouwde oppervlakte niet
wordt vergroot of de uitbreiding vanaf de weg gezien achter de bestaande bebouwing
plaatsvindt.

4.2. Beleiduitgangspunten
a. Verbod op het maken en hebben van bouwwerken en andere voorwerpen die tot
boven een weg reiken.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen die gebruikt worden
bij evenementen.
b. Verbod op het maken, hebben en aanbrengen van uitzichtbelemmerende
voorwerpen hoger dan 0,75 meter langs wegen.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor terreinafscheidingen die hoger zijn dan 0,75 meter maar het
uitzicht niet belemmeren.

c. Verbod op het maken en hebben van bouwwerken binnen een afstand van 20 meter
uit de as van de hoofdverkeersbaan.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend voor:
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Objecten en/of bouwwerken met een beperkte omvang
Hieronder vallen onder andere bankjes, (herdenkings)monumenten en kunstwerken.
Wijzigingen van een bestaand bouwwerk
Er dient sprake te zijn van een aan- of bijgebouw dat aansluit op een bestaand
bouwwerk, waarbij ten opzichte van de zijkant van de verkeersbaan tenminste de
afstand wordt aangehouden waarop de voorgevel van het bestaande bouwwerk is
gelegen.
Aandachtspunt
Voor het plaatsen van windmolens geldt dat de windturbines niet binnen 20 meter ten
opzichte van de as van de verkeersbaan geplaatst mogen worden en de tip van de
rotorbladen niet tot boven de verkeersbaan mag reiken.
Voorschriften
De Voorschriften Ontheffingen Wegen (Corsa 2012023986), behorend bij de ontheffing,
dienen in acht te worden genomen.
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5. Kabels en leidingen in, op, langs en boven wegen.
5.1. Verbodsbepalingen op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
Een belanghebbende kan, afhankelijk van de gevraagde ontheffing, worden geconfronteerd
met de volgende verbodsbepalingen uit de Keur:
a. Verbod om in een weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten.
Zie artikel 6 sub d Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepaling.
b. Verbod om in, op of boven een weg kabels en leidingen te leggen of te hebben.
Zie artikel 7 lid 1 sub b en 7 lid 2 sub c Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij
deze verbodsbepaling.

5.2. Beleiduitgangspunten
a. Verbod om in een weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten
b. Verbod om in, op of boven een weg kabels en leidingen te leggen of te hebben
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepalingen ontheffing
worden verleend voor ontgravingen ten behoeve van de aanleg van een kabel of leiding,
mits de ontgraving geen negatieve invloed heeft op de instandhouding van de weg en
geen nadelige consequenties heeft voor het veilige gebruik van de weg of indien sprake
is van een kabel boven de weg, geen nadelige consequenties heeft voor de veiligheid
van de weggebruikers.
Voorschriften
De Voorschriften Ontheffingen Wegen (Corsa 2012023986), behorend bij de ontheffing,
dienen in acht te worden genomen.

5.3. Gedoogplicht ingevolge de Wet op de telecommunicatievoorzieningen
Ingevolge de Wet op de telecommunicatievoorzieningen rust op het waterschap een
gedoogplicht met betrekking tot de aanleg van kabels en leidingen van
communicatiebedrijven (inclusief doorgifte radio- en televisiesignalen) in wegpercelen.
Het waterschap is echter bevoegd om met betrekking tot de uitvoering van deze activiteit
een ontheffing te verlenen waarin voorschriften worden gesteld ter bescherming van de
belangen die de Keur Wegen beoogt te beschermen.
Daarbij zullen de onder 5.2. weergegeven beleiduitgangspunten worden gehanteerd.
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6. Ontsluiting van percelen en uitwegen.
6.1. Verbodsbepalingen op grond van de Keur Wegen
Een belanghebbende kan, afhankelijk van de gevraagde ontheffing, geconfronteerd worden
met de volgende verbodsbepalingen uit de Keur:
a. Verbod om een weg op een bestaande weg aan te sluiten, de aard en afmetingen
van een weg te wijzigen of een bestaande uitweg te wijzigen.
Zie artikel 6 sub a, b en e Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepaling.
b. Verbod toegang tot een weg te hebben anders dan via een weg, een uitweg of
werken die tot uitweg dienen, danwel de uitweg voor een ander doel te gebruiken
dan tijdens het maken daarvan gebruikelijk was.
Zie artikel 8 lid 1 sub g en h Keur en de in de Keur opgenomen toelichting bij deze
verbodsbepalingen.

6.2. Beleiduitgangspunten
a. Verbod om een weg op een bestaande weg aan te sluiten, de aard en afmetingen
van een weg te wijzigen of een bestaande uitweg te wijzigen.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend.
Aandachtspunten
- Uiterste terughoudendheid bij een ontheffingsaanvraag voor een uitweg/dam op
wegen waar een snelheidsregime geldt van meer dan 60 km/u. - In beginsel dient de onderlinge afstand tussen ontsluitingen tenminste 100 meter te
bedragen.
- Ontsluitingen mogen verhard worden uitgevoerd.
- Bij de aanleg van een dam/uitweg rekening houden met Keur Watersysteem
Waterschap Scheldestromen.
- Het bepaalde in artikel 11 Keur (uitzichtstroken) dient te allen tijde te worden
toegepast.
b. Verbod toegang tot een weg te hebben anders dan via een weg, een uitweg of
werken die tot uitweg dienen, danwel de uitweg voor een ander doel te gebruiken
dan tijdens het maken daarvan gebruikelijk was.
Gelet op het bepaalde in artikel 13 Keur kan van deze verbodsbepaling ontheffing
worden verleend.
Voorschriften
De Voorschriften Ontheffingen Wegen (Corsa 2012023986), behorend bij de ontheffing,
dienen in acht te worden genomen.

11

7. Aandacht voor overige ontheffingen.
Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW)
Het komt regelmatig voor dat wedstrijden en evenementen zich (voor een deel) afspelen
op wegen in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap.
Op grond van artikel 10 lid 1 WVW is het verboden om op de weg een wedstrijd met
voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.
Op grond van artikel 148 WVW kan hiervoor een ontheffing worden verleend. Voor wegen
van het Rijk verleent het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontheffing, voor wegen
gelegen binnen twee of meer gemeenten verleent Gedeputeerde Staten van Zeeland een
ontheffing en voor wegen gelegen binnen één gemeente verleent het College van
Burgemeester en Wethouders ontheffing. Eventuele ontheffingsaanvragen aan waterschap
Scheldestromen dienen te worden doorgezonden aan het bevoegde gezag.
Waterschap Scheldestromen is niet bevoegd ontheffing van de WVW te verlenen voor het
houden van wegwedstrijden.
Onder omstandigheden dient voor het houden van wegwedstrijden/evenementen op
waterschapswegen privaatrechtelijke toestemming te worden gevraagd.
Zie ook ‘Nota beheer eigendommen 2011’ (Corsa 2011009338).

Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (hierna RVV)
In alle motorvoertuigen van Waterschap Scheldestromen ligt een ontheffing van het RVV.
Op grond van deze ontheffing hebben waterschapsmedewerkers, in het kader van de
uitvoering van hun werkzaamheden vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen
opgenomen in het RVV. Te denken valt aan vrijstelling van het bord ‘Verboden in te
rijden’. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld.
Ook derden, kunnen in het kader van de uitoefening van werkzaamheden/projecten een
ontheffing aanvragen. De categorie aanvragers moet ruim worden gezien, te denken valt aan
aannemers die betrokken zijn bij werken of projecten, maar ook busdiensten, artsen etc.
Ontheffing kan worden verleend voor het hele gebied, een deel van het gebied, maar ook
voor één bepaald werk, een project of zelfs voor één straat.
Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld.

Uitvoeringsplan opslag agrarische producten en overige materialen langs
waterschapswegen (Corsa 2012005983)
Op grond van artikel 8 lid 1 sub b is het verboden om land- en tuinbouwproducten in de
berm te deponeren of te hebben binnen 1.80 meter uit de dichtst bij gelegen
verkeersbaan.
In het ‘Uitvoeringsplan opslag agrarische producten en overige materialen langs
waterschapswegen’ is omschreven in welke situaties en onder welke voorwaarden de
tijdelijke opslag van agrarische producten of overige materialen in de berm kan worden
toegestaan.
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Opdooi
Waterschap Scheldestromen hanteert beleid voor opdooi. Als het na een periode van
strenge vorst gaat dooien kan de ondergrond van de weg doorweekt raken. Transporten
over doorweekte wegen kunnen die wegen beschadigen. Op grond van dit beleid kunnen in
een gebied wegen worden afgesloten. In sommige gevallen kan van dit verbod een
ontheffing worden verleend, met name als door het stopzetten van transporten de
gezondheid van mens of dier in gevaar komt. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden
worden gesteld.
Zie ook ‘Uitvoeringsplan Winterschade’ (Corsa 2011004794).
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