
 
 
 
1.  Het aanbrengen, wijzigen, verwijderen of behouden van een uitweg naar de 

 openbare weg 
(In plaats van "uitweg" wordt ook wel de term "inrit of uitrit" gebruikt; het gaat 
feitelijk om  dezelfde situatie) 

 
Kader 
Het is verboden om zonder vergunning op grond van artikel 4 onder b van de 
Wegenverordening een uitweg aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.  
 
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 
een uitweg 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 een uitweg 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. 
 
Toetsingscriteria en voorwaarden 
Voor het aanbrengen, wijzigen, verwijderen of behouden van een uitweg is geen 
vergunning volgens artikel 4 onder b van de Wegenverordening vereist, indien wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1. de aan te brengen uitweg dient ter ontsluiting van een perceel met een maximum van 

één uitrit per (kadastraal) perceel; 
2. de uitweg heeft een maximale aansluitbreedte van 12,00 meter op de doorgaande 

rijbaan (uitritbreedte van 6 meter met 2 x 3 meter bochtstraal); 
3. de aansluiting van de uitweg moet worden gemaakt zonder hoogteverschil op de 

bestaande wegverharding waarbij er ook in de toekomst geen hoogteverschil 
ontstaat; 

4. binnen een afstand van 1,50 meter uit de kant van de rijbanen mogen geen 
beplantingen of andere obstakels worden aangebracht, welke het uitzicht op of van 
de uitweg kunnen belemmeren; 

5. de uitweg moet van een zodanige constructie zijn, dat de afwatering vanaf de 
openbare weg altijd ongehinderd kan plaatsvinden, dat deze niet kan verzakken en 
binnen het weggebied geen verzakkingen kunnen optreden; 

6. bij het verwijderen van een uitweg moet deze geheel worden verwijderd en moeten 
de rijbaan en de wegberm in oorspronkelijke staat worden hersteld; 

7. het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een uitweg 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; 

8. bij de melding als bedoeld onder 7 dient een situatietekening te worden gevoegd 
waarop de locatie van het uit te voeren werk duidelijk staat aangegeven, inclusief de 
afmetingen van de uitweg; 

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



10. minimaal één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet over deze 
waarschuwingsborden overleg worden gevoerd met de wegbeheerder tel. 010-
4537200; 

11. de te gebruiken wegafzetting moet voldoen aan de CROW-publicatie 96b; 
12. er mag alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang aan de aansluiting op de weg 

worden gewerkt. Bij het opbreken van een gedeelte van de weg om de uitweg aan te 
sluiten, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer 
dicht en verhard zijn; 

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

14. de werken dienen in goede staat te worden onderhouden. Dit betekent in ieder geval 
dat beschadigingen en/of verzakkingen direct dienen te worden hersteld, al dan niet 
op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf 
contact opgenomen te worden met de met het toezicht belaste ambtenaar van het 
hoogheemraadschap. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;  

15. indien met het maken van de uitweg schade is veroorzaakt aan het wegdek, de berm, 
of de beplanting dan moet dit direct op kosten van de melder worden hersteld. 

16. 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; 

17. degene die een uitweg heeft aangebracht, wijzigt of verwijdert de uitweg 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; 

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

19. 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; 

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

21. 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. 

 


