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Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende 
bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 (Bruggen)     
 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden; 
 
gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a, c en d en lid 4 sub a en c en artikel 3.13 van de Keur Waterschap 
Rijn en IJssel 2009; 
 
besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur 
Waterschap Rijn en IJssel 2009, als volgt: 
 
In afdeling ll wordt artikel 9 (incl. toelichting) in zijn geheel vervangen door een nieuw artikel 9 
(incl. toelichting), dat als volgt luidt: 
 
 
Bruggen 
 
Artikel 9  Onderwerp en toepassingsgebied 
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a, c en d en lid 4 sub a 
en c van de Keur, voor het aanleggen of vervangen van een brug over een watergang voor 
zover:  
1. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen: 

 
onderdeel brug  beschrijving / maatvoering 

breedte brug maximaal 4 meter 

onderzijde brugconstructie niet lager dan maaiveld 

 
2. deze niet wordt aangelegd over een watergang die met de functie HEN, SED of natte EVZ  

is aangegeven in het Waterbeheerplan van Waterschap Rijn en IJssel; 
3. deze niet wordt aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone van een primaire 

waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade; 
4. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 meter van een bestaand of 

geprojecteerd (kunst)werk, een kruising of T-kruising met een andere watergang of het 
begin van een bocht in de watergang; 

5. deze niet wordt aangelegd in een watergang waar het onderhoud varend wordt uitgevoerd; 
6. de landhoofden van de brug buiten de insteek van de watergang worden aangelegd; 
7. deze geen belemmering vormt voor bestaand varend (recreatief) medegebruik; 
8. de brug wordt aangelegd op een kadastraal perceel waar nog geen brug(gen) aanwezig 

zijn; 
9. er geen pijlers worden toegepast 
10. de watergang niet (gedeeltelijk) wordt afgedamd.  
 
Artikel 9a  Voorschriften 
Degene die op grond van artikel 9 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanleggen of 
vervangen van een brug: 
1. zet de werkzaamheden, eenmaal gestart, onafgebroken voort; 
2. wijzigt het leggerprofiel niet; 
3. tast met de landhoofden de stabiliteit van de taluds niet aan; 
4. waarborgt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de doorstroming van de watergang 

ter plaatse; 
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5. brengt aan weerszijden van de watergang, onder de aan te leggen brug taludverdediging 
aan tot de waterbodem en tot 2 meter uitstekend aan weerszijden van de brug; de 
taludverdediging bestaat uit beton of betonblokkenmat (minimaal 0,15 meter dikte) op 
geotextiel;   

6. vult direct na het aanleggen van de brug de ontgravingen aan; 
7. houdt de onderhoudsstroken, gelegen langs de watergang, obstakelvrij voor 

onderhoudsmaterieel van het waterschap; 
8. zorgt dat de breedte van de onderhoudsstroken gewaarborgd blijft en sluit 

onderhoudsstroken vloeiend aan op het brugdekniveau met een maximale helling van 1:8; 
9. gebruikt geen uitlogende materialen; 
10. herstelt gedurende één jaar na de gereedmelding van de werkzaamheden in overleg met 

het waterschap beschadigingen en verzakkingen aan de watergang, taluds, 
onderhoudsstroken en/of (kunst)werken, voor zover deze beschadigingen en verzakkingen 
het gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden; 

11. wijzigt of verwijdert de brug op eerste aanzegging van het waterschap en op eigen kosten 
indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen of 
anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem;  

12. verwijdert een buiten gebruik gestelde brug pas nadat hij een melding op grond van de 
algemene regel Het verwijderen van werken en beplanting nabij een watergang heeft 
ingediend bij het waterschap en het waterschap deze heeft bevestigd; 

13. is onderhoudsplichtige van de brug en de daarbij behorende taludverdediging en zorgt dat 
deze te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren; 

14. stuurt na uitvoering van de werkzaamheden een gereedmelding naar handhaving@wrij.nl.  
 
Artikel 9b  Meldplicht 
Degene die op grond van artikel 9 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanleggen of 
vervangen van een brug: 
1. meldt dit uiterlijk 4 weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden aan het 

waterschap door het daartoe bestemde meldingsformulier volledig in te vullen en in te 
dienen via info@wrij.nl of postbus 148, 7000 AC Doetinchem;  

2. begint de gemelde werkzaamheden pas nadat het waterschap de ontvangst van de melding 
heeft bevestigd; 

3. vermeldt bij de melding de volgende gegevens:  
- de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldingsplichtige;  
- een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de geplande 

werkzaamheden;  
- de start- en einddatum van de werkzaamheden;  
- een situatietekening met de locatie van de brug; 
- de kadastrale gegevens van het perceel waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden; 
- de rijksdriehoekscoördinaten (X, Y-coördinaten) van de locatie waar de werkzaamheden 

zullen plaatsvinden; 
- het materiaal en de afmetingen van de brug;   
- (bij een machtiging) de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de 

gemachtigde; 
- indien de werkzaamheden door een ander dan de meldingsplichtige worden uitgevoerd, 

de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder; 
4. meldt direct aan het waterschap wijzigingen van de bovenstaande gegevens. 
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Artikel 9c  Overige bepalingen en overgangsrecht 
1. De melding vervalt na één jaar na dagtekening van de melding indien niet is gestart met de 

uitvoering van de gemelde werkzaamheden; 
2. Indien voor een bestaande brug zoals bedoeld in artikel 9, direct voor inwerkingtreding van 

deze algemene regel een vergunning op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a, c en d en lid 4 sub 
a en c van de Keur is verleend, dan blijft deze vergunning en de daaraan verbonden 
voorschriften onverkort van kracht; 

3. Indien voor een brug zoals bedoeld in artikel 9 direct voor inwerkingtreding van deze 
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beschikt, 
wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 9b. 

 
 
Toelichting op deze algemene regel 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 9 Onderwerp en toepassingsgebied 
 
Begripsbepaling: 

• brug: werk over een watergang met de functie percelen over een watergang te ontsluiten of 
met elkaar te verbinden of wegen over een watergang aan te kunnen leggen; 

• geprojecteerd kunstwerk: nog niet gerealiseerd kunstwerk dat op grond van een onderliggend 
besluit geagendeerd staat om te worden gerealiseerd; 

• HEN, SED, natte EVZ: hoogste ecologische niveau, specifiek ecologische doelstelling of 
natte ecologische verbindingszone; 

• landhoofd: steunpunt van een brug buiten de insteek van een watergang; 

• pijler: een verticaal ondersteunend deel van een brug op plaatsen waar een brug niet op een 
landhoofd rust;  

• leggerprofiel: het in de legger vastgelegde theoretische dwarsprofiel van een watergang, 
inclusief de maatvoeringen; 

• watergang: oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende taluds, onderhoudsstroken, kaden en 
kunstwerken zoals vastgelegd in de legger en keurkaarten. 

 
Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen of vervangen van een brug over een 
watergang. Voor het aanleggen van een brug die valt onder artikel 9 Onderwerp en 
toepassingsgebied van deze algemene regel, gelden de voorschriften in artikel 9a.  
Het aanleggen of vervangen van een brug die niet onder artikel 9 Onderwerp en 
toepassingsgebied valt, is een vergunningplichtige activiteit.  
 
Het aanleggen of vervangen van een brug met een maximale breedte van 4 meter over een 
watergang, betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk. De 
relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd 
door het stellen van algemene regels.  
 
Het aanleggen van een brug in een watergang waar het onderhoud varend wordt uitgevoerd valt 
niet onder deze algemene regel maar is vergunningplichtig. De reden hiervoor is dat het bepalen 
van de doorvaarthoogte maatwerk is.    
 
Indien voor de aanleg van een brug een watergang geheel of gedeeltelijk moet worden 
afgedamd, is er sprake van een vergunningplichtige handeling. Dit houdt verband met de 
waarborging van de doorstroming van de watergang.  
 



 

4 

 

Het leggerprofiel moet in stand worden gehouden. Dit betekent dat er geen pijlers in de 
watergang of taluds geplaatst mogen worden. Om te voorkomen dat de brug(constructie) een 
obstakel vormt in de waterafvoer moet de onderzijde van de brugconstructie worden aangelegd 
op minimaal maaiveldniveau. 
 
Op het aanleggen of vervangen van een brug kunnen naast het gestelde in deze algemene 
regel ook bepalingen gelden vanuit andere wet- en regelgeving. 
 
Artikel 9a  Voorschriften 
 
Indien de aan te leggen of te vervangen brug onder artikel 9 van deze algemene regel valt, is 
hieraan een aantal voorschriften verbonden.  
 
Om de doorgang van onderhoudsmachines zeker te stellen moeten onderhoudsstroken langs de 
watergang volledig vrij blijven van obstakels zoals uitstekende brugdelen, bijvoorbeeld 
leuningen. Daarnaast moeten de onderhoudsstroken vloeiend aansluiten op het brugdekniveau.  
 
Omdat de maaikorven van de onderhoudsmachines niet reiken tot onder de brug moet 
taludverdediging worden aangebracht onder de brug. Deze taludverdediging moet doorlopen tot 
de bodem van de watergang en 2 meter uitsteken aan weerszijden van de brug.  
 
De meldingsplichtige is verplicht om verzakkingen en schade aan de watergang en taluds, die 
zijn ontstaan na de gereedmelding van de werkzaamheden, te herstellen. Deze verplichting 
geldt voor een periode van één jaar, zodat het waterschap kan beoordelen of het werk onder 
alle seizoenen onveranderd blijft.  
 
Wanneer de aangelegde brug in de toekomst een obstakel vormt voor het door het waterschap 
uit te voeren beheer en/of onderhoud of anderszins de zorg voor het watersysteem belemmert, 
moet de meldingsplichtige deze op eigen kosten verwijderen. Deze bepaling ligt in lijn met artikel 
6.22 van de Waterwet.  
 
Als de brug zijn functie heeft verloren, moet de meldingsplichtige deze (laten) verwijderen. 
Hiervoor gelden de bepalingen uit de algemene regel Het verwijderen van werken en beplanting 
nabij een watergang. 
 
Artikel 9b  Meldplicht 
 
Het is van belang dat de werkzaamheden in en nabij de watergang op de juiste wijze worden 
uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de 
werkzaamheden. Daarom is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen. Het is aan te 
raden om mogelijke belanghebbenden, voorafgaand aan de werkzaamheden, daarvan in kennis 
te stellen.  
 
 
 


