Algemene regel 13 Keur
Het aanleggen, hebben en verwijderen van niet-dijkkruisende kabels en
leidingen ten behoeve van huisaansluitingen en maken van las- of aansluitgaten
bij percelen binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering
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 aanleggen of hebben van niet-dijkkruisende
kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen en het maken van las- of
aansluitgaten bij percelen binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering.
Het belang van het hoogheemraadschap bij dergelijke werkzaamheden is beperkt omdat
in de meeste gevallen deze werkzaamheden een zeer gering effect hebben op de staat
van een waterkering.
Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij
daarvoor een watervergunning aanvragen.
Voorwaarden voor het aanleggen, hebben en verwijderen van nietdijkkruisende kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen en het
maken van las- of aansluitgaten bij percelen binnen de kern- en
beschermingszone van een waterkering
Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a
en d van de Keur is vereist voor het aanleggen en hebben of verwijderen van kabels en
leidingen ten behoeve van huisaansluitingen, het maken van las- of aansluitgaten en het
realiseren van korte omleggingen van het hoofdnet, als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. de kabel of leiding wordt rechtstreeks in een te graven sleuf gelegd, met een
maximale afdekking boven de kabel of leiding van 1 meter. Er wordt niet dieper
en breder uitgegraven dan strikt noodzakelijk is;
b. vrijvervalleidingen worden samengesteld uit buizen en hulpstukken van
hoogwaardig PVC (klasse 34 of SN8), PE40 SDR6, PE80 SDR13,6 of gelijkwaardig,
waarbij de leidingkoppelingen voorzien worden van rubberen afdichtingsringen;
c. andere leidingen dan vrijvervalleidingen hebben een maximale diameter van 110
millimeter en een maximale druk van 3 bar en worden uit 1 stuk uitgevoerd in
HDPE (PE80/100);
d. de kabel of leiding heeft een maximale tracélengte van 50 meter vanaf het aan te
sluiten object binnen de waterkeringszones en beschermingszones van de
waterkering;
e. las-, of aansluitgaten of handholes zijn niet groter dan strikt noodzakelijk met een
maximum van 1 meter bij 2 meter. Alle uit ontgravingen vrijkomend puin wordt
afgevoerd;
f. de sleuven in lagen van 20 cm worden goed verdicht. Grondaanvullingen mogen
alleen plaatsvinden met door het hoogheemraadschap goedgekeurde klei.
Eventueel ontstane lagen worden tot het oorspronkelijke maaiveld aangevuld;
g. direct na de voltooiing van de werkzaamheden wordt het oppervlak geheel in
overeenstemming met de omgeving afgewerkt en bekleed en wordt direct

voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of bezood of ingezaaid
met een rassenlijstmengsel dat is afgestemd op het type waterkering;
h. de werkzaamheden beperken zich tot maximaal 2 dagen;
i. voor kabels en leidingen die worden gelegd in de openbare weg wordt
toestemming gevraagd van de wegbeheerder;
j. wanneer door het hoogheemraadschap wordt bepaald dat verwijdering van een
buiten gebruik te stellen leiding onevenredige schade oplevert aan de
waterkering, dan mag de leiding blijven liggen indien deze volledig waterdicht
wordt vol geschuimd;
k. werkzaamheden in het buitentalud van de primaire waterkering vinden alleen
plaats in de periode van 15 april tot 1 oktober.

Buiten gebruik stellen van kabels en leidingen
Kabels en leidingen die niet worden verwijderd uit de waterkering blijven in beheer bij en
eigendom van de betreffende vergunninghouder of beheerder. Wanneer zich in de
toekomst een mogelijkheid voordoet om de kabels en leidingen te verwijderen, moet dit
alsnog door en op kosten van de vergunninghouder of beheerder direct worden
uitgevoerd.
Melding
Degene die niet dijkkruisende kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen
aanlegt of verwijdert en of las- of aansluitgaten bij percelen binnen de kern- en
beschermingszone van een waterkering aanlegt of verwijdert, 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 naam 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
Ten behoeve van aansluitingen van huispercelen op het gas-, water-, elektriciteits-, riool, of telecommunicatienetwerk, dienen kabels en/of leidingen aangebracht te worden.
Hierbij worden tevens regelmatig las- of aansluitgaten gemaakt. In de meeste gevallen
hebben dergelijke werkzaamheden een zeer gering effect op de staat van een
waterkering.

Het aanleggen en hebben van huisaansluitingen en het maken van las- of aansluitgaten
betreffen vanuit waterstaatkundig oogpunt relatief eenvoudig en veel voorkomend
werken. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

