
 
 

 
Algemene regel 7 Keur 

 

Het aanbrengen van een brug over oppervlaktewaterlichamen met de functie  

hoofdwatergang 

 

Met deze algemene regel hoeft geen watervergunning meer te worden aangevraagd voor 

bepaalde activiteiten of werken die in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard zijn 

verboden. 

 

Deze algemene regel is bedoeld voor het aanbrengen van een brug over 

oppervlaktewaterlichamen met de functie hoofdwatergang.  

 

Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij 

daarvoor een watervergunning aanvragen. 

 

Voorwaarden voor het aanbrengen van een brug over oppervlaktewater- 

lichamen met de functie hoofdwatergang 

 

Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a 

van de Keur is vereist voor het hebben en aanbrengen van een brug over 

oppervlaktewaterlichamen met de functie hoofdwatergang, als voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 

 

a. de aan te brengen brug dient ter ontsluiting van een perceel met een maximum 

van 1 brug per perceel; 

b. de minimale afstand tussen het schouwpeil en de onderkant van een brug in de 

Krimpenerwaard en in de polder Esse- Gans- en Blaardorp in Schieland bedraagt 

0,65 meter en de minimale afstand tussen het schouwpeil en de onderkant van 

een brug in het overige deel van Schieland bedraagt 1 meter; 

c. de minimale doorvaartbreedte van een brug in de Krimpenerwaard bedraagt 2 

meter. Deze minimale doorvaartbreedte geldt voor de hoofdwatergangen in de 

Krimpenerwaard zoals aangegeven op tekening 1 Algemene regel bruggen 

Krimpenerwaard (zie bijlage); 

d. bij bruggen over watergangen in Schieland worden geen steunpunten of 

landhoofden in het water aangebracht; 

e. de minimale waterdiepte onder een brug komt overeen met de diepte van de 

betreffende watergang zoals in de legger van watergangen is opgenomen; 

f. brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten; 

g. op de oeverlijn onder de brug en 2,00 meter ter weerszijden van de brug wordt 

een deugdelijke (grond)kering aangebracht zodat geen materialen in het water 

kunnen geraken. Het te gebruiken materiaal voor de brug mag geen negatieve 

gevolgen hebben voor de waterkwaliteit; 

h. de doorstroming van het water wordt door de brug niet verstoord. Daartoe wordt 

drijvend vuil e.d. regelmatig door de melder/eigenaar van de brug verwijderd; 

i. bruggen worden niet binnen een afstand van 10 meter van een ander kunstwerk 

(bijvoorbeeld een brug, dam met duiker of stuw) aangebracht; 

j. de oppervlakte te dempen water voor de aanleg van de eventuele landhoofden in 

de Krimpenerwaard is niet groter dan 60 m². Bij een groter te dempen oppervlak 

dient het verlies aan waterberging in zijn geheel te worden gecompenseerd; 



  

k. wanneer bruggen dienen ter ontsluiting naar de openbare weg dient hiervoor 

toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder; 

l. het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en tot 5,00 meter ter 

weerszijden van de brug wordt door en op kosten van de houder van de brug 

gedaan (ook als deze verplichting zich buiten de eigen perceelgrenzen uitstrekt). 

 

Melding 

 

Degene die een brug aanbrengt over oppervlaktewaterlichamen met de functie 

hoofdwatergang, meldt dit bij het bestuur van het hoogheemraadschap waarbij in ieder 

geval de volgende gegevens dienen te worden verstrekt: 

 

a. de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldplichtige, 

en indien aanwezig, het e-mailadres; 

b. een omschrijving van de voorgenomen handeling, de locatie en de wijzigingen ten 

opzichte van de bestaande situatie; 

c. de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd; 

d. bij de melding wordt een situatietekening of foto gevoegd waarop duidelijk de 

locatie van het uit te voeren werk, de aard van de werkzaamheden, de 

afmetingen van het object en dwarsprofielen ten opzichte van het 

waterstaatswerk staan afgebeeld; 

e. indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander dan de melder: zijn 

of haar naam, adres, woonplaats en telefoonnummer; 

f. indien de melding wordt gedaan door een gemachtigde: zijn of haar naam, adres, 

e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer; 

g. indien bij de werkzaamheden meerdere eigenaren direct betrokken zijn dient bij 

de melding een schriftelijke toestemming van de betreffende eigena(a)r(en) te 

worden gevoegd.  

 

De melding wordt schriftelijk minimaal twee weken en maximaal 1 jaar vóór de aanvang 

van de werkzaamheden, ingediend bij het bestuur. Indien de uitvoering van de 

toegestane werken binnen 1 jaar na dagtekening van deze melding niet is gestart, 

vervalt het recht om van de melding gebruik te maken. 

 

Werkzaamheden overeenkomstig melding 

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de in de melding opgegeven 

gegevens. 

2. Alle wijzigingen, zowel tijdens of na de uitvoering, moeten schriftelijk aan het 

hoogheemraadschap worden voorgelegd. Het hoogheemraadschap kan verlangen dat 

voor een wijziging een nieuwe melding of een vergunningaanvraag wordt ingediend. 

3. Alle ambtenaren van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de 

uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot de plaatsen, 

waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste 

inlichtingen door of namens de melder verstrekt. 

 

 

 

 



  

Onderhoud 

De onder de algemene regels aangebrachte werken met toebehoren (zoals dammen, 

duikers, beschoeiing, stuwen, en meetapparatuur als peilbuizen) dienen in goede staat te 

worden onderhouden zodat ze blijvend voldoen aan de in de melding opgegeven 

gegevens. Beschadigingen en verzakkingen worden direct hersteld. De in de keur 

genoemde onderhoudsverplichtingen zijn van toepassing op de werken.  

 

Toelichting van de algemene regel 

 

Het doel van het beleid is het beschermen van de functie van het oppervlaktewater-

lichaam als onderdeel van het totale watersysteem. Belangrijke aspecten daarbij zijn het 

in stand houden en waarborgen van de normale onderhoudsmogelijkheden, het 

waarborgen van de functie van bepaalde wateren en het waarborgen van de wateraan- 

en afvoer. 

Tegen bruggen over wateren als perceelsontsluiting of wegverbinding bestaat uit 

waterhuishoudkundig oogpunt over het algemeen geen bezwaar. Een brug heeft daarom 

als ontsluitingsmiddel de voorkeur boven een dam met duiker. In principe moeten 

pijlers/ondersteuningsconstructies in het natte profiel zoveel mogelijk worden geweerd, 

wegens nadelige effecten met betrekking tot opstuwing, onderhoud, drijvend vuil. Het 

gaat hier om bruggen welke worden toegepast in de hoofdwatergangen.  

In watergangen waar het onderhoud varend wordt uitgevoerd moeten bruggen geen 

obstakel vormen voor de onderhoudsvaartuigen. Dit houdt in dat de onderkant van het 

brugdek minimaal 0,65 meter boven het hoogst vastgestelde peil in het meest recent 

vastgestelde peilbesluit wordt aangelegd. Door andere overheden worden mogelijk 

zwaardere eisen gesteld aan de doorvaarthoogte, bijvoorbeeld bij bruggen in een 

kanoroute. De doorvaartbreedte varieert tussen 2,00 meter en 10,00 meter.  


