wonen
aan water

wat moet ik zelf doen?
Als eigenaar van een deel van de watergang bent u zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud, te weten:
- maaien;
- baggeren;
- vervangen van de beschoeiing.
www.wonenaanwater.zuiderzeeland.nl

wat mag ik niet doen?
Activiteiten bij de watergang mogen niet als deze:
- de oeverconstructie/watergang beschadigen;
- beheer en onderhoud door een derde hinderen;
- de levensduur van de oeverconstructie verkorten;
- een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.
Vraag voor activiteiten in de ‘kernzone’ een vergunning aan
of volg de voorschriften in één van de algemene regels.

wat doet het waterschap?
Waterschap Zuiderzeeland:
- maait, baggert en onderhoudt oeverconstructies van
openbare watergangen;
- beheert het waterpeil op het juiste niveau;
- controleert één keer per jaar;
- adviseert en ondersteunt bij uitvoeren van onderhoud.
t (0320) 274 911 wonenaanwater@zuiderzeeland.nl

U woont aan het water in stedelijk gebied. Sinds 2011
onderhoudt het waterschap de openbare watergangen
binnen de bebouwde kom. Het gaat om maaien, baggeren,
het regelen van het waterpeil en het onderhouden van de
oeverconstructie. Tot 2011 werd het onderhoud van de
watergangen door de gemeente uitgevoerd. Het waterschap
voerde tot dan toe het onderhoud uit aan wateren buiten
de bebouwde kom. Om onze nieuwe taak in uw gemeente
goed te kunnen uitvoeren hebben wij onze regels, in overleg
met de gemeente, meer geschikt gemaakt voor het water
binnen de bebouwde kom. Welke gevolgen dit voor u kan
hebben, leest u in deze folder.

Wat moet ik zelf doen?
Bent u eigenaar van een deel van de watergang dan bent
u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van dit deel van
de watergang. Dit onderhoud bestaat uit het maaien van de
watergang, baggeren en het vervangen van de beschoeiing
als dat nodig is.
Wat mag ik niet doen?
In principe streeft het waterschap naar een situatie
waarbij u als bewoner zo min mogelijk wordt gehinderd
in uw activiteiten. Voor activiteiten in de ‘kernzone’ (zie
tekening) van de watergang geldt dat er een vergunning
moet worden aangevraagd of de voorschriften in één
van de algemene regels moeten worden gevolgd. Voor
activiteiten op het talud van de watergang geldt een aantal
voorwaarden. Voorwaarden zijn dat er geen beschadiging
van de oeverconstructie of de watergang mag optreden
en dat beheer en onderhoud van de watergang of oever
constructie door een derde vanaf het water mogelijk
moet blijven. Daarnaast mag de activiteit de levensduur
van de oeverconstructie niet verkorten. Verder mogen
deze activiteiten geen negatieve invloed hebben op de
waterkwaliteit.
Wat doet het waterschap?
Het waterschap maait, baggert en onderhoudt oever
constructies van openbare watergangen en beheert het
waterpeil volgens vastgestelde peilbesluiten. Daarnaast
controleren opzichters van het waterschap één keer per
jaar of de situatie nog op orde is en kan het waterschap
u adviseren en ondersteunen over het uitvoeren van het
onderhoud.
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Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met het waterschap via
wonenaanwater@zuiderzeeland.nl.
U kunt ook bellen met (0320) 274 911.
Meer uitgebreide informatie over beheer en onderhoud, ver
gunningaanvragen en de algemene regels, kunt u vinden op:

www.wonenaanwater.zuiderzeeland.nl

