9. Het tijdelijk plaatsen van (bouw)materialen in de wegberm
Kader
Het is verboden om zonder vergunning op grond van artikel 4 onder c van de
Wegenverordening enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen
boven, op, in, of onder de weg. Het tijdelijk plaatsen van (bouw)materialen in de berm
valt hieronder.
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 tijdelijk plaatsen van (bouw)materialen in de
berm betreft het bevorderen van het veilige gebruik en het optimaal functioneren van
een weg. Hierbij is het minimaal verstoren van de verkeersstroom een voorwaarde. Het
is soms niet mogelijk om bouwmaterialen op eigen terrein op te slaan. Het tijdelijk
plaatsen van (bouw)materialen in de berm komt regelmatig voor. De relevante
verkeerstechnische belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door
het stellen van een algemene regel.
Toetsingscriteria en voorwaarden
Voor tijdelijk plaatsen van (bouw)materialen in de berm is geen vergunning volgens
artikel 4 onder c van de Wegenverordening vereist indien wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. op het weggedeelte waar de (bouw)materialen worden geplaatst is de geldende
maximum snelheid niet hoger dan 60 km/uur;
2. op het eigen perceel van de melder is geen ruimte om de (bouw)materialen op te
slaan;
3. de (bouw)materialen moeten zichtbaar en herkenbaar in de berm worden geplaatst
zodanig dat er geen gevaar of hinder voor de overige weggebruikers ontstaat;
4. de (bouw)materialen worden zover mogelijk van de voor het verkeer bestemde
rijbaan geplaatst doch op een afstand van minimaal 0,50 meter uit de kant van de
rijbaan;
5. aan beide kanten van het bouwmateriaal moet een zogenoemd geleidebaken worden
geplaatst (zie bijlage 5);
6. na het gereedkomen van de werkzaamheden moet de wegberm weer in
oorspronkelijke staat worden hersteld en zo nodig ingezaaid met een
graszaadmengsel;
7. het aanbrengen van (bouw)materialen 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 aangegeven de plaats waar het bouwmateriaal en de geleidebakens worden
geplaatst, de aard en de afmetingen van het bouwmateriaal. Ook moet worden
aangegeven hoe lang de (bouw)materialen in de berm worden geplaatst;
9. de uitvoering van de toegestane werken dient binnen 4 weken na dagtekening van
deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de
melding gebruik te maken;

10. 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;
11. alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven
aanwijzingen welke dienen ter bescherming van verkeerstechnische belangen,
moeten onmiddellijk worden opgevolgd;
12. 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.
Met welke regels van het hoogheemraadschap hebt u nog meer te maken?
U wilt (bouw)materialen plaatsen maar kunt niet voldoen aan één of meer van de
voorwaarden uit de algemene regel? Dan toetsen wij uw aanvraag aan de overige regels
van de Wegenverordening. Misschien kunt u dan toch een vergunning krijgen.
Wilt u (bouw)materialen plaatsen op een waterkering of vlak langs 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.
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.

