Algemene regel 11 Keur
Het plaatsen en hebben van een onttrekkings- of uitstroomvoorziening
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 plaatsen en hebben van een onttrekkings-of
uitstroomvoorziening voor het onttrekken van oppervlaktewater of het lozen van
hemelwater in oppervlaktewaterlichamen. Voor het hoogheemraadschap is het van
belang dat er een toets heeft plaatsgehad over de gevolgen van de onttrekking of lozing
voor de waterkwaliteit.
Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij
daarvoor een watervergunning aanvragen.
Voorwaarden voor het plaatsen en hebben van een onttrekkings- of
uitstroomvoorziening
Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a
van de Keur is vereist voor het plaatsen en hebben van een voorziening voor het lozen of
onttrekken van water in oppervlaktewaterlichamen, als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. de voorziening in het talud van het waterlichaam is afdoende gefundeerd en
verzonken in het talud en buiten het profiel van het waterlichaam aangebracht
overeenkomstig principetekening 1 (plaatsen uitstroom voorziening) of door
middel van een leiding;
b. de voorziening belemmert de (eventueel ter plaatste in de legger aangewezen)
beschermingszone of onderhoudsstrook niet;
c. de voorziening is voldoende stevig en op voldoende diepte aangelegd, zodat deze
bestand is tegen de druk van het materieel dat van de onderhoudsstrook gebruik
maakt;
d. de voorziening wordt duidelijk gemarkeerd;
e. de bij deze Algemene regel gevoegde principetekening 1 “Uitstroomvoorziening”
respectievelijk nr. 2 “Onttrekkingsconstructie”, is als uitgangspunt gebruikt voor
de uitvoering;
f. na het aanbrengen van de voorziening worden de taluds van het waterlichaam
weer in de oorspronkelijke staat gebracht en worden er voorzieningen getroffen
tegen uitspoeling van de grond;
g. een tijdelijke lozings- of onttrekkingsvoorziening wordt niet langer behouden dan
voor het doel noodzakelijk; er wordt een constructie gebruikt die binnen 24 uur
uit het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone kan worden verwijderd;
h. de initiatiefnemer verwijdert de tijdelijke lozings- of onttrekkingsvoorziening uit de
beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam als dit noodzakelijk is voor
beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Buiten gebruik stellen van een voorziening voor het lozen in of het onttrekken
van water uit oppervlaktewateren
Als een voorziening niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze is aangelegd, wordt
deze door de initiatiefnemer verwijderd.
Melding
Degene die een onttrekkings- of stroomvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam
plaatst, meldt dit bij 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
Het lozen van hemelwater, vindt doorgaans plaats via een leiding in de kernzone van een
oppervlaktewaterlichaam. Een uitstroomvoorziening betreft een vanuit
waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in wateren.
De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden
gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.
Het spreekt voor zich dat voorafgaand aan het bepalen van de noodzaak van een
uitstroomvoorziening (bijvoorbeeld in het rioleringsoverleg tussen gemeenten en het
hoogheemraadschap) een toets heeft plaatsgehad over de gevolgen van de lozing voor
de waterkwaliteit. De gevolgen van lozingen op KRW-waterlichamen, zoals opgenomen in
het Waterbeheerplan, krijgen daarbij speciale aandacht. Daarnaast zijn de lozingen op
oppervlaktewater getoetst aan de Beleidsregel Emissiegrenswaarden voor zware metalen
van het hoogheemraadschap. Verder is het toepassen van gewolmaniseerd of
gecreosoteerd hout nabij oppervlaktewater niet toegestaan. Dit is vastgelegd in
wettelijke regelingen.

Met betrekking tot het onderhoud van het waterlichaam is het daarbij van belang dat de
uitstroomvoorziening zodanig wordt aangebracht dat deze het onderhoud niet belemmert
of ten gevolge van dit onderhoud kan worden beschadigd. Ook dient uitspoeling van het
talud te worden voorkomen.
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