Algemene regel 23 Keur
Het houden van vee in de kernzone van de primaire 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 houden van vee in de kernzone van de primaire
waterkering. Voor het hoogheemraadschap is het van belang dat er door het vee geen
schade ontstaat aan de bekleding/talud van de waterkering.
Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij
daarvoor een watervergunning aanvragen.
Voorwaarden
Geen watervergunning volgens artikel 3.1, eerste lid onder c van de Keur is vereist voor
beweiding met vee in de kernzone van de primaire waterkering als wordt aan de
volgende voorwaarden:
a. beweiden met schapen is op de gehele waterkering toegestaan;
b. beweiden met andere dieren dan schapen vindt slechts plaats vanaf 0,5 meter uit
de (beneden) binnenteenlijn;
c. het vee (en eventuele afrastering) worden direct verwijderd indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- en onderhoud of anderszins in het
belang is van de zorg voor de waterkering;
d. het vee (inclusief schapen) wordt niet gestald op de waterkering;
e. het aantal dieren en/of de begrazingsduur worden aangepast aan de groeisnelheid
van het gras;
f. de beweiding wordt gestaakt als het gras korter is dan 2 cm;
g. zo nodig wordt de waterkering hersteld met erosiebestendige klei en ingezaaid
met een dijkenmengsel;
h. niet afgegraasde vegetatie wordt gemaaid;
i. schade aan de waterkering wordt voorkomen door bijvoorbeeld
drinkgelegenheden regelmatig te verplaatsen.
Het houden van vee in de kernzone van de primaire waterkering hoeft niet te worden
gemeld bij het hoogheemraadschap.
Toelichting bij deze Algemene regel
Vee kan een negatief effect hebben op de waterkering doordat dieren de kade kunnen
vertrappen en de oever kunnen beschadigen. Vee mag niet leiden tot vertrapping van het
talud, kale plekken, looppaadjes etc. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden,
kunnen deze negatieve effecten worden beheerst en voorkomen.
U vindt via deze link of het om een primaire waterkering gaat:
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterkeringen-1/leggerswaterkeringen.
U kunt hiervoor ook contact opnemen met het team Advies& Vergunningverlening van
het hoogheemraadschap.

