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Artikel 1
Begripsbepalingen
a. Kabel: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.
b. Leiding: buis, geschikt voor het transport van vloeistoffen of gassen.
c. Vaarweg: doorgaande regionale scheepvaartweg.
d. Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzend maaiveld.
e. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing.
Artikel 2
Criteria
Vrijstelling wordt verleend van het verbod in artikel 3.1. van de Keur voor het aanleggen, behouden of
verwijderen van:
a. een kruisende kabel of leiding onder een oppervlaktewaterlichaam zonder waterkering of onder
een bijbehorende duiker of beschermingszone;
b. een kabel of leiding in een beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam zonder
waterkering.
Artikel 3
Voorschriften
Degene of zijn rechtsopvolger, die een kabel of leiding aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in
artikel 2:
a. legt een kabel of leiding minimaal 0,5 meter boven een duiker, die is gelegen onder een
openbare weg en in alle andere gevallen minimaal 1 meter onder de duiker. Uitzonderingen
hierop zijn duikers in dammen van watergangen parallel langs openbare wegen;
b. houdt onderstaande diepteligging tussen kabel of leiding en de vaste waterbodem en het talud
aan:
Bij een waterlijn:
Vereiste diepteligging ten opzichte van vaste
waterbodem en vereiste afstand tot talud:
kleiner dan 3 meter
minimaal 1,5 meter
tussen 3 en 10 meter
minimaal 2 meter
breder dan 10 meter
minimaal 2,5 meter
in een vaarweg
minimaal 3 meter
c. legt een kabel of leiding minimaal 0,80 meter onder een onderhoudspad of een
beschermingszone;
d. legt een kruisende kabel of leiding op minimaal 10,0 meter buiten een brug en/of
remmingswerken;
e. damt een te kruisen oppervlaktewaterlichaam niet af, tenzij het bestuur daarvoor in bijzondere
omstandigheden toestemming heeft gegeven;
f. beïnvloedt tijdens het aanleggen of verwijderen de stabiliteit van een talud of van een
onderhoudspad niet negatief;
g. legt een langsliggende kabel of leiding in een wegberm van een openbare weg zo dicht mogelijk
tegen de wegverharding en minimaal 1,5 meter vanaf de insteek en in alle andere gevallen
minimaal 3,5 meter van de insteek;
h. houdt de afmetingen van de sleuf en werkputten zo klein mogelijk;
i. vult direct na het aanleggen de ontgraving aan en verdicht deze, zodanig dat geen verzakkingen
optreden;
j. belemmert de aan- en afvoer van water niet;
k. plaatst een afsluiter, een kathodisch beschermingspaaltje of een ander obstakel buiten een
beschermingszone;
l.
voldoet aan de geldende Standaard RAW bepalingen en aan de geldende NEN normen 3650
(deel 1 t/m/5), NEN 3651 en NPR 3659.
m. zorgt voor een onbelemmerde doorgang van het onderhoudsmaterieel over het onderhoudspad;
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treft, in geval van breuk of lekkage van een leiding, maatregelen om verdergaande lekkage te
voorkomen;
herstelt direct en volledig de gevolgen van een opbarsting;
herstelt schade aan een kabel of leiding, die door onderhoudswerkzaamheden van het
waterschap is ontstaan;
meldt een calamiteit tijdens de werkzaamheden of met een kabel of leiding onmiddellijk aan het
bestuur;
onderhoudt een aangebrachte kabel of leiding en de bijkomende werken;
verwijdert een kabel of leiding, die buiten gebruik wordt gesteld en brengt een waterstaatswerk
terug op de afmetingen conform het oorspronkelijke profiel;
wijzigt of verwijdert een kabel of leiding 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 kabel of leiding aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2, meldt dit tenminste
10 werkdagen van tevoren aan het bestuur. In geval van schouwsloten is een melding niet nodig.
b. Indien de werkzaamheden, als genoemd onder a, niet binnen één jaar worden uitgevoerd, vervalt
de melding.
TOELICHTING
Motivering
Het kruisen van een oppervlaktewaterlichaam c.a. met een kabel of leiding of ligging ervan in een
beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam kan risico’s met zich brengen voor de
instandhouding daarvan of bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Het blijft daarom van
belang, dat er eisen aan worden gesteld.
Andere wetgeving
Bij aanleg of verwijdering van een kabel of leiding onder een schouwsloot of in een beschermingszone
langs een oppervlaktewaterlichaam, dus in particuliere grond, is toestemming nodig van de eigenaar.
Daarbij kan ook worden gecheckt of er ter plaatse drainagemiddelen aanwezig zijn.
Voor het aanvullen van sleuven e.d. met grond van elders is het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden aan voor o.a. de kwaliteit van toe te
passen bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het waterschap is bevoegd gezag voor
oppervlaktewaterlichamen en de gemeente voor toepassing op de landbodem. Werkzaamheden, die
onder het Besluit bodemkwaliteit vallen, moet 5 dagen van tevoren worden gemeld via
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Degene, die de werkzaamheden uitvoert of zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor naleving van
alle voorschriften.
De gedoogplicht uit de Telecommunicatiewet voor het laten liggen van buiten gebruik gestelde kabels
verhindert niet dat het waterschap hier eigen voorschriften mag stellen.
Criteria
Onder deze Algemene regel valt de kruising van alle soorten kabels en leidingen met
oppervlaktewaterlichamen, inclusief schouwsloten, voor zover er geen waterkering langs ligt en met in
begrip van de bijbehorende duikers, onderhoudspaden en beschermingszones.
Het in de lengte langs (een onderhoudspad van) een oppervlaktewaterlichaam zonder waterkering
leggen van een kabel of leiding valt eveneens onder deze Algemene regel.
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Langs liggende kabels of leidingen langs schouwsloten zijn volgens de Keur niet vergunningplichtig.
Voor de aanleg in een onderhoudspad blijft een vergunning nodig, die echter in beginsel niet wordt
verleend om het doelmatig gebruik van dat pad zoveel mogelijk te waarborgen.
Bij een waterkering is beoordeling van geval tot geval via een watervergunning altijd nodig gelet op de
risico’s voor de veiligheid. In bepaalde situaties, waarbij het achterliggende maaiveld gelijk of bijna
gelijk is aan de hoogte van de waterkering, kan het waterschap bepaalde werkzaamheden in de
waterkering onder een melding laten vallen.
Voorschriften
Met de aangegeven diepteligging wordt redelijkerwijs gewaarborgd, dat een kabel of leiding geen
obstakel is in dan wel een gevaar vormt voor de instandhouding en het gebruik van een
oppervlaktewaterlichaam c.a. dan wel voor een vaarweg. Ook is de diepte voldoende voor
baggerwerkzaamheden.
De werkzaamheden mogen geen nadelige invloed hebben op de waterhuishouding. Soms kan het niet
anders dan dat tijdelijk enige hinder ontstaat voor de normale wateraan- en afvoer. In overleg met het
waterschap moet dan worden bekeken in hoeverre dat mogelijk is.
De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat de onderhoudspaden goed berijdbaar blijven.
Bovengrondse obstakels binnen 5 meter uit de insteek van de waterschapswatergangen zijn niet
toegestaan in verband met de hinder die dat kan opleveren voor de onderhoudswerkzaamheden.
De Standaard RAW bevat een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor
het samenstellen van bouwcontracten voor grond-, water-, en wegenbouwwerken.
NEN 3650 geeft veiligheidseisen voor de aanleg van buisleidingsystemen ter bescherming van mens,
milieu en goederen.
NEN 3651 geeft aanvullende veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken.
NPR 3659 geeft de grondslagen voor de sterkteberekening van ondergrondse pijpleidingen.
Het verwijderen van een overbodig geworden kabel of leidingen is verplicht en moet door de exploitant
gedaan worden. Een niet meer gebruikte kabel of leiding brengt te veel risico’s met zich mee. Het kan
b.v. zijn dat de loze kabel of leiding wordt aangezien voor de echte, die even verder op blijkt te liggen
en waar dan geen rekening meer mee wordt gehouden bij baggerwerkzaamheden of taludherstel.
Bij noodzakelijke werkzaamheden door het waterschap moet degene, die een kabel of leiding heeft
aangelegd of zijn rechtsopvolger zorgen voor verlegging of verwijdering ervan. In principe is dat voor
rekening van degene, die de kabel- of leiding heeft aangelegd, tenzij dat aantoonbaar onbillijk zou zijn
of er een regeling voor schadevergoeding geldt of wordt overeengekomen.
Melding
Aangezien deze Algemene regel mede werken betreft, die bij het waterschap in eigendom, beheer en
onderhoud zijn, is het van belang dat het waterschap op de hoogte is van het uitvoeren van de
werkzaamheden
Een kabel of leiding onder een schouwsloot hoeft niet te worden gemeld. Daarbij zijn geen directe
waterschapsbelangen betrokken.
Het verwijderen van een kabel of leiding valt ook onder de meldingsplicht. 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.
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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
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.

