Bijlage 1: Onderwerpen waarvoor Algemene Regels zijn vastgesteld:
1. Het graven van wateren (Het gaat hierbij om wateren met uitsluitend een waterbergende
functie en die niet in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen zijn gelegen);
2. Het verbreden en/of verlengen van wateren (Het gaat hierbij om wateren die in de legger zijn
aangeduid als C-wateren en die niet in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen
zijn gelegen);
3. Het dempen van wateren (Het gaat hierbij om wateren die in de legger zijn aangeduid als Cwateren en waarbij de compensatie plaatsvindt in bestaande en/of nieuwe C-wateren, die niet
in de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen zijn gelegen);
4. Het aanbrengen van antiworteldoek in A- en B-wateren (Het gaat hierbij om wateren die zijn
gelegen langs bedrijven in stedelijk gebied en langs particuliere tuinen);
5. Het kruisen van C-wateren met kabels en leidingen;
6. Het plaatsen van een permanent onttrekkingspunt in A- en B-wateren;
7. Het plaatsen van een dam met duiker in een B-water;
8. Het plaatsen van bruggen over B- en C-wateren;
9. Het plaatsen van een betuining in wateren die niet in onderhoud zijn bij Waterschap
Rivierenland;
10. Het plaatsen van frontmuren bij dammen met duikers;
11. Het planten van bomen langs A- en B-wateren die in onderhoud zijn bij Waterschap
Rivierenland;
12. Het verwijderen van objecten en kunstwerken uit de kern- en beschermingszone zone van
wateren;
13. Het lozen van bronneringswater op wateren;
14. Het plaatsen en hebben van een afrastering langs wateren;
15. Het plaatsen van een beschoeiing (Hieronder vallen niet beschoeiingen in natuurgebieden,
ecologische verbindingszones, kern- en beschermingszones van waterkeringen en/of wateren
die in onderhoud zijn bij Waterschap Rivierenland);
16. Het plaatsen van een damwand (Hieronder vallen niet damwanden in natuurgebieden,
ecologische verbindingszones, kern- en beschermingszones van waterkeringen en/of wateren
die in onderhoud zijn bij Waterschap Rivierenland);
17. Het plaatsen van een dam met duiker in een C-water;
18. Het aanbrengen en hebben van gras en éénjarige gewassen in de beschermingszones van
waterstaatswerken;
19. Het aanbrengen en hebben van steigers (Hieronder vallen niet steigers in vaarwegen als
bedoeld in hoofdstuk 4 van de keur, in de kern- en beschermingszones van waterkeringen
en/of ecologische verbindingszones);
20. Het plaatsen en hebben van een uitstroomvoorziening in wateren waarvan het onderhoud bij
de legger aan het waterschap zelf is opgedragen;
21. Het plaatsen, hebben en onderhouden van een afrastering ten behoeve van veekering in de
kern- en beschermingszone van een waterkering;
22. Het gebruik van percelen in de beschermingszone van de waterkering als tuin en bouwland;
23. Het aanbrengen van en klein onderhoud aan erfverharding in de beschermingszone van een
waterkering;
24. Niet-dijkkruisende kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen bij percelen binnen
de kern- en beschermingszone van een waterkering;
25. Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden en het plaatsen van
dakkapellen op een pand in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
26. Het verrichten van klein onderhoud aan openbare wegen in de kern- en beschermingszones
van waterkeringen;
27. Het plaatsen, hebben en onderhouden van tijdelijke/semi-permanente objecten in de
beschermingszone van waterkeringen;
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