
 
 
 
 
3.  Het aanleggen, verwijderen of behouden van kabels en leidingen ten 

behoeve van huisaansluitingen en het maken van las- of aansluitgaten  
Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van kabels en leidingen in 
eco-bermen. Een overzicht van de eco-bermen is aangegeven in Bijlage 1. 
 
Kader 
Het is verboden om zonder vergunning op grond van artikel 4 onder c van de 
Wegenverordening kabels en leidingen aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen en 
las- of aansluitgaten te maken boven, op, in of onder de weg.  
 
Artikel 5 lid 3 van de Wegenverordening geeft het bestuur de mogelijkheid voor het 
verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 5 algemene regels te geven welke 
kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht.  
 
Toelichting van de algemene regel 
Het belang van het hoogheemraadschap bij het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van 
kabels en leidingen en het maken van las- of aansluitgaten betreft het bevorderen van 
het veilige gebruik en het optimaal functioneren van een weg. Hierbij is het minimaal 
verstoren van de verkeersstroom een voorwaarde. Dit kan onder andere worden bereikt 
door het aantal aansluitingen en daarmee mogelijke gevaarpunten te verminderen of te 
concentreren. Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen en het 
maken van las- of aansluitgaten betreft vanuit verkeerstechnisch oogpunt echter een 
relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante verkeerstechnische belangen 
kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene 
regel. Op de aanvulling van sleuven is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Dat 
betekent dat de aanvulling van sleuven met schone grond dient te worden uitgevoerd. Er 
is een aantal bermen aangewezen die op ecologische wijze beheerd worden, de 
zogenaamde eco-bermen. Door verschraling van de bodem en het tegengaan van 
vervuiling wordt voor deze bermen een meer soortenrijke planten- en dierenpopulatie 
nagestreefd. In eco-bermen mogen geen kabels en leidingen worden aangelegd. 
 
Toetsingscriteria en voorwaarden 
Voor het aanbrengen, wijzigen, verwijderen of behouden van kabels en leidingen en het 
maken van las- of aansluitgaten is geen vergunning volgens artikel 4 onder b van de 
Wegenverordening vereist, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1. de kabels en leidingen moeten zoveel mogelijk buiten de verharding worden gelegd; 
2. de sleuf moet worden gegraven op minimaal 30 cm uit de kant van de weg; 
3. er mag niet worden gewerkt binnen het profiel dat ligt onder de lijn die een hoek van 

45 graden maakt met de zijkant van de wegverharding; 
4. kruisingen met de rijbaanverharding moeten rechthoekig gebeuren; 
5. de dekking boven de kabels en leidingen moet voor CAI 0,60 meter, telecom 0,60 

meter, elektra LS / MS 0,65 meter, gas 0,80 meter en voor water 1,00 meter 
bedragen; 

6. de kabels en leidingen moeten bij bomen, uitwegen, wegenverhardingen en 
kunstwerken zoveel mogelijk via een persboring respectievelijk via een gestuurde 
boring worden gelegd, respectievelijk verlegd; bij de aanleg van de kabels of 
leidingen onder de weg welke ligt op een waterkering moet de kruising met de weg 
worden gemaakt met een open ontgraving; 

7. de kabel- of leidingsleuf in asfalt moet altijd op klinkermaat worden ingezaagd; 
8. elk opgebroken gedeelte moet telkens voor zonsondergang zijn gedicht en verhard; 



9. wanneer met de uitvoering van een werk is gestart moet het werk onafgebroken en 
met spoed worden voortgezet; 

10. verzakkingen van bermen, verhardingen, sloottaluds, oevers enz. die het gevolg zijn 
van de uitgevoerde werken, moeten gedurende een jaar na uitvoering door de kabel- 
en leidingbeheerder en op zijn kosten worden bijgewerkt. Het profiel van de te graven 
sleuven voor het leggen, verleggen of herstellen van kabels en leidingen moet zo 
klein mogelijk worden gehouden. Voordat met graafwerkzaamheden in wegbermen 
wordt gestart moet de berm worden gemaaid en maaisel worden afgevoerd; 

11. na het einde van de werkdag moeten de sleuven/gaten worden gedicht en de 
verkeersmaatregelen worden weggedraaid, tenzij de maatregelen voor de veiligheid 
van het verkeer noodzakelijk blijven; 

12. de verontreinigde weg moet direct worden gereinigd; 
13. de materialen afkomstig uit de ontgravingen moeten direct worden afgevoerd; 
14. bij het graven in de berm moeten de graszoden en de uitkomende grond afzonderlijk 

worden gehouden. De aanvulling van de sleuf moet geschieden in lagen van ten 
hoogste 10 cm dikte, welke ieder afzonderlijk goed en vast met een pneumatische 
stamper moeten worden aangestampt. De eventueel ontbrekende materialen 
benodigd om het oorspronkelijke profiel te verkrijgen, moeten door en voor rekening 
van de vergunninghouder worden bijgeleverd. Deze materialen mogen niet 
verontreinigd zijn. De aangevulde sleuf moet opnieuw geheel worden afgedekt met 
graszoden of ingezaaid met graszaad bermmengsel; 

15. de aanvulling van de sleuf in de wegverharding moet geschieden in lagen van ten 
hoogste 20 cm welke ieder afzonderlijk met een trilplaat c.q pneumatische stamper 
moeten worden verdicht. Er moet een nieuwe fundering van hoogovenslakken worden 
aangebracht van minimaal 40 cm na verdichting. Tijdelijk moet de sleuf worden 
gedicht met betonklinkers, waarna de sleuf regelmatig moet worden gecontroleerd op 
zettingen en zonodig moet worden opgehaald. Na zetting van de sleuf c.q. 
reparatiegat moet deze worden afgedekt met een nieuwe asfaltlaag. Het asfalt moet 
worden aangebracht door een in het asfaltwerk gespecialiseerd bedrijf; 

16. bij wegen met een mesh-track wapening moet de wapening na zetting van de sleuf 
aan alle zijden van de sleuf c.q. gat  over een breedte van 25 cm worden 
vrijgemaakt. Daarna moet over de volle lengte en breedte van de ontgraving inclusief 
de gemaakte overlap een nieuwe mesh-track wapening worden aangebracht; 

17. de aan te brengen asfaltlaag moet vloeiend in het bestaan de wegdek verlopen en de 
waterafvoer mag door het nieuwe asfalt niet worden belemmerd; 

18. de berm moet ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en las,- of 
aansluitgaten of handholes mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een 
maximum van 1,00 m bij 2,00 m; 

19. de van de werken overgebleven grond, puin en andere materialen moeten van de 
weg worden afgevoerd. Binnen het wegprofiel mogen geen bouwstoffen worden 
opgeslagen; 

20. indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk is dat wegmeubilair 
tijdelijk moet worden verwijderd, moet het wegmeubilair op de oorspronkelijke 
plaats worden teruggezet. De locatie van het wegmeubilair moet, voordat tot 
verwijdering wordt overgegaan, in het terrein worden gemarkeerd; 

21. de kabel en leidingbeheerder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen 
te nemen teneinde te voorkomen dat Schieland en de Krimpenerwaard, dan wel 
derden, tengevolge van de uitvoering van de werken schade lijden; 

22. het verkeer moet zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. 
De werkzaamheden moeten duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door 
(waar schuwings)borden; 

23. de te gebruiken wegafzettingen moeten voldoen aan de CROW-publicatie 96b (zie 
bijlage 4). Bij de melding moet een plan worden overgelegd waaruit blijkt hoe 
hieraan invulling wordt gegeven; 

24. als een weg volledig afgesloten wordt moet een omleidingroute worden ingesteld. 
Deze route moet worden goedgekeurd door het hoogheemraadschap. 



25. voor aanvang van de werken moet worden nagegaan of er kabels, leidingen en/of 
kranen e.d. in de wegberm liggen. Voor nadere informatie zie de website van het 
kadaster (http://www.kadaster.nl/klic/); 

26. bij het leggen van kabels en leidingen langs of onder de openbare weg 
veroorzaakte schade aan het wegdek, de berm, of de beplanting moet direct op 
kosten van de melder worden hersteld. Dit geldt ook voor zettingen in 
wegbermen die binnen één jaar na uitvoering van de werkzaamheden ontstaan; 

27. als Schieland en de Krimpenerwaard het nodig vindt om tijdelijk 
verkeerstekens/verkeersborden te plaatsen of weg te halen, moet de melder de 
daarvoor gemaakte kosten betalen; 

28. gedurende 12 maanden na het gereedkomen van het werk moet de aangevulde 
sleuf, de opengebroken verharding en de geroerde berm van de weg door de 
melder worden onderhouden;  

29. degene die een kabel of leiding heeft aangebracht verwijdert de kabel of leiding 
als die buiten gebruik zijn gesteld; 

30.  degene die een kabel of leiding heeft aangebracht, wijzigt of verwijdert de kabel 
of leiding op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door 
het waterschap of anderszins in het belang van het wegbeheer; 

31. het aanbrengen, wijzigen, verwijderen of behouden van kabels en leidingen en 
het maken van las- of aansluitgaten dient twee weken voorafgaand aan de 
uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van het 
hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap toetst de melding aan de 
algemene regel; 

32. bij de melding als bedoeld onder 31 dient een situatietekening te worden 
gevoegd waarop de locatie van het uit te voeren werk duidelijk staat aangegeven 
alsmede het soort kabel of leiding en de diepte en de plek in de berm; 

33. de uitvoering van de toegestane werken dient binnen 12 maanden na 
dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt 
het recht om van de melding gebruik te maken; 

34. alle wijzigingen aan de omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als 
na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard 
worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard kan verlangen dat voor de 
wijziging een nieuwe melding of een vergunningaanvraag wordt ingediend; 

35. alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven 
aanwijzingen welke dienen ter bescherming van verkeerstechnische belangen, 
moeten onmiddellijk worden opgevolgd; 

36. aan ambtenaren van Schieland en de Krimpenerwaard die belast zijn met de 
controle op de uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang 
verleend tot alle plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij 
worden alle terzake gewenste inlichtingen door of namens de melder verstrekt; 

37. de kabel- en leidingbeheerder moet werkzaamheden in verband met storingen en 
andere voorvallen die direct ingrijpen noodzakelijk maken, direct via e-mail aan 
de wegbeheerder melden op het volgende telefoonnummer: 010-4537481. Deze 
werkzaamheden mogen zonder toestemming worden uitgevoerd. 

 
Met welke regels van het hoogheemraadschap hebt u nog meer te maken? 
 
U wilt kabels en/of leidingen aanleggen maar kunt niet voldoen aan één of meer van de 
voor- waarden uit de algemene regel? Dan toetsen wij uw aanvraag aan de overige 
regels van de Wegenverordening. Misschien kunt u dan toch een vergunning krijgen. 
 

http://www.kadaster.nl/klic/


Wilt u de kabels en/of leidingen aanleggen op of naast een waterkering of vlak langs of 
door een watergang? Dan hebt u ook te maken met de regels uit de Keur van het 
hoogheemraadschap. De aanleg dient dan te gebeuren in overleg met de met de 
afhandeling van de melding belaste medewerker van het team Publiekszaken van het 
hoogheemraadschap. Belt u voor meer informatie (010-4537300) of neem contact op via 
vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder. 
 
Slaat u materiaal op in de wegberm? Ook hiervoor hebt u vergunning van het 
hoogheemraadschap nodig. Maar als u zich houdt aan algemene regel 9, is ook hiervoor 
een melding voldoende.  
 
Overgangsrecht 
Een vergunning of deel van een vergunning verleend voor inwerkingtreding van deze 
algemene regel voor ingevolge deze algemene regel melding plichtige werkzaamheden, 
wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel. 
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