WATERSCHAP ZUIDERZEELAND WIJZIGT REGELS
Sinds 2011 is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen binnen de
bebouwde kom die in eigendom zijn bij gemeente of waterschap. Daarbij is afgesproken dat de
gemeente de openbare watergangen maait in combinatie met het groenbeheer en het waterschap
baggert, zorgt voor het beheer van de juiste hoogte van het water (peilbeheer) en voor het
onderhoud aan beschoeiingen. Vaarwegbeheer, ruimtelijke ordening en recreatie blijven taken en
verantwoordelijkheden van de gemeente. De regels van het waterschap hebben daarop dan ook
geen betrekking.
Om onze nieuwe taak in uw gemeente goed te kunnen uitvoeren hebben wij onze regels, in overleg
met de gemeente, meer geschikt gemaakt voor water binnen de bebouwde kom. Denkt u daarbij
aan regels voor het bouwen van vlonders en steigers, maar ook over wie er bij particulier
eigendom verantwoordelijk is voor het onderhoud van een oever, de watergang of de beschoeiing.
De regels zijn erop gericht om de berging en afvoer van water en de bereikbaarheid voor
onderhoud door het waterschap veilig te stellen.
Bent u, of is uw bedrijf zelf eigenaar van een deel van de watergang of beschoeiing? Dan bent u
ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarbij kan het waterschap u adviseren en
ondersteunen.
Het waterschap wil het voor bewoners en bedrijven zo makkelijk mogelijk maken en tegelijkertijd
goed zorgen voor het watersysteem.
Water in volledig particulier eigendom
Voor water dat geheel in particulier eigendom is (van oever tot oever) betekent dit dat alle
activiteiten zijn toegestaan, mits:
1. u geen water dempt;
2. u de afvoerfunctie niet belemmert;
3. u de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed;
4. en eventueel achterliggend water in eigendom van gemeente of waterschap bereikbaar
blijft.
Onder deze voorwaarden zijn activiteiten vrijgesteld van vergunnings- of meldingsplicht bij het
waterschap.
Nabij openbaar water
Voor grondeigenaren aan water dat niet (volledig) in particulier eigendom is hebben de nieuwe
regels meer gevolgen. Voor activiteiten in de kernzone van de watergang (dit is het natte gedeelte
inclusief eventuele beschoeiing) geldt dat een vergunning moet worden aangevraagd of de
voorschriften in één van de algemene regels moeten worden gevolgd.
Let op: uw gemeente kan voor dezelfde activiteit ook regels stellen met vergunnings- of
meldingsplichtig. Vraag dat dus altijd na.
Wilt u meer weten over de nieuwe regels van het waterschap? Bekijk dan onze website
www.wonenaanwater.zuiderzeeland.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden waaronder Waterschap
Zuiderzeeland particulieren en bedrijven kan adviseren en/of ondersteunen bij de uitvoering van
onderhoud aan water.
Inspraak
Vanaf maart 2013 heeft iedereen de mogelijkheid om formeel in te spreken op de voorgenomen
regels. Vaststelling en inwerkingtreding is voorzien medio 2013.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met de
projectleider Janneke Eerens-Kostense, 0320-274 822 of j.eerens@zuiderzeeland.nl.

