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Artikel 1 Begripsbepalingen
a.
b.
c.

Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het
achterliggende perceel.
Natuurvriendelijke oever: oever, die naast een waterkerende functie ook bedoeld is om
ecologische functies te versterken.
De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing.

Artikel 2 Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 van de Keur, voor het aanleggen,
behouden of verwijderen van een steiger in of over een waterstaatswerk voor zover deze wordt
aangelegd, behouden of verwijderd:
a. in een oppervlaktewaterlichaam met een minimale breedte van 5 meter, gemeten op de waterlijn
bij winterpeil;
b. buiten een primaire waterkering;
c. buiten een natuurvriendelijke oever.

Artikel 3 Voorschriften
Degene of zijn rechtsopvolger, die een steiger aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2:
a. maakt een steiger in een oppervlaktewaterlichaam met een breedte tussen 5 en 10 meter, niet
breder dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewaterlichaam en in een breder
oppervlaktewaterlichaam, niet breder dan 1.50 meter; de breedte van het
oppervlaktewaterlichaam wordt daarbij gemeten op de waterlijn bij winterpeil en de breedte van
de steiger vanaf de grens van die waterlijn en het talud;
b. maakt een steiger niet langer dan 5 meter;
c. wijzigt de afmetingen van een oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger dan wel de
bestaande afmetingen, niet;
d. houdt minimaal 10 meter afstand tot een naastgelegen werk;
e. beschadigt een talud en een beschoeiing niet;
f.
belemmert de waterdoorvoer niet;
g. voorkomt beschadiging of verzakking van een steiger, die nadelige gevolgen kan hebben voor de
waterdoorvoer;
h. herstelt schade aan een steiger, die door onderhoudswerkzaamheden van het waterschap is
ontstaan;
i.
gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal;
j.
onderhoudt een steiger, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met
inbegrip van een strook van twee meter ernaast en verwijdert drijfvuil;
k. brengt een waterstaatswerk bij verwijdering van een steiger terug op de afmetingen conform het
oorspronkelijk profiel;
l.
wijzigt of verwijdert een steiger op aanzegging van het bestuur, indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het
belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.

Artikel 4 Melding
a. Degene, die een steiger aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2, meldt dat tenminste 10
werkdagen van tevoren aan het bestuur.
b. Indien de werkzaamheden, als genoemd onder a, niet binnen één jaar worden uitgevoerd, vervalt
de melding.
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TOELICHTING STEIGER
Motivering
Het aanleggen c.a. van een steiger heeft gevolgen voor de inrichting en het onderhoud van het
watersysteem. Door een steiger kan het talud van een waterstaatswerk b.v. moeilijker bereikbaar
worden of de stabiliteit van een waterstaatswerk worden aangetast. Ook de breedte van een vaarweg
wordt versmald. Het blijft daarom van belang dat er eisen worden gesteld.
Andere wetgeving
Bij het aanleggen en hebben van een steiger in of boven een waterstaatswerk is niet alleen deze
Algemene regel van toepassing. Zo mogen volgens artikel 6.2 van de Waterwet zonder vergunning
geen stoffen worden gebracht in een oppervlaktewaterlichaam. Het is dan ook niet toegestaan
uitlogend materiaal te gebruiken. Ter wille van de duidelijkheid is dit overgenomen in de voorschriften
van artikel 3.
Voor de bouw van een steiger is in sommige gevallen een vergunning van gemeente, provincie of Rijk
nodig. Ook kunnen andere overheden een beleid hebben voor ligplaatsen.
Gewezen moet verder worden op de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Volgens de
Flora- en faunawet mogen werken niet leiden tot verstoring of schade aan de natuur. In aangewezen
natuurgebieden moet rekening worden gehouden met de Natuurbeschermingswet. De provincie is
bevoegd gezag.
Het is aan te bevelen de gevolgen van genoemde wetgeving vooraf te checken bij de bevoegde
instantie.
Verder staan in hoofdstuk 7 van het Binnenvaartpolitiereglement bepalingen over het innemen van
een ligplaats met schepen. Ook die voorschriften moeten worden nageleefd.
Degene, die de opdracht verstrekt dan wel zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de naleving
van alle voorschriften.
Criteria
Volgens artikel 2 geldt deze Algemene regel voor wat betreft oppervlaktewaterlichamen alleen als
deze breder zijn dan 5 meter (gemeten op de waterlijn bij winterpeil). In smallere watergangen zijn
steigers te zeer een obstakel voor onderhoud vanaf het water met een maaiboot.
De aanleg van een steiger in primaire waterkeringen en langs natuurvriendelijke oevers moet van
geval tot geval worden afgewogen via vergunningverlening in verband met het belang en de mogelijk
nadelige gevolgen ervan voor die waterkeringen en de kwetsbaarheid van de natuur ter plaatse van
daarvoor ingerichte natuurvriendelijke oevers. Daar te plaatsen steigers vallen dan ook niet onder
deze Algemene regel.
Voorschriften
Om ervoor te zorgen, dat een steiger geen overlast veroorzaakt zijn enkele voorschriften nodig.
In artikel 3 zijn o.a. geregeld de maximale afmetingen (zie ter toelichting bijlage 1 bij deze Algemene
regel), de afstand tot andere werken, het voorkomen van beschadigingen en het gebruik van
deugdelijk materiaal. Dit om de instandhouding en het efficiënte gebruik van de waterstaatswerken te
waarborgen.
Bij noodzakelijke werkzaamheden door het waterschap moet degene, die een steiger heeft aangelegd
of zijn rechtsopvolger zorgen voor wijziging of verwijdering en eventuele herplaatsing ervan. In
principe is dat voor rekening van degene, die de steiger heeft aangelegd, tenzij dat aantoonbaar
onbillijk zou zijn.
Bij hem berust ook het onderhoud van een steiger en van de directe omgeving ervan, inclusief het
waterstaatswerk. Dit is immers niet meer goed toegankelijk voor onderhoud door het waterschap.
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Het waterschap is bereid over de toepassing van de voorschriften zo nodig of desgewenst advies
geven.
Melding
De aanleg of verwijdering van een steiger moet goed worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk dat het
waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Mede hierom is de meldplicht
in deze Algemene regel opgenomen. Een steiger wordt in het geografisch informatiesysteem van het
waterschap vastgelegd. Zie ook het onderdeel melding bij de toelichting bij alle algemene regels.

TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS
Vrijstelling van de vergunningplicht
In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden
en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning.
Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die
vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor
activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de
waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan
blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd.
Achtergrond
Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief
eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het
watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld.
De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene
regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten.
Begripsbepalingen
Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven
gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone,
oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en
overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen
hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich.
Melding
In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair
digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk
als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap
beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder
“vergunningen en meldingen”. Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap.
Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een
akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog
een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de
Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig
advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden
voorkomen.
Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen
deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop
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van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze
veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken.
Inwerkingtreding en overgangsregeling.
Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze
Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen.
Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven
bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats.
Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale| werken of werkzaamheden,
die in deze Algemene regels zijn opgenomen.
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