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Evenementen in oppervlaktewater

19.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat het houden van evenementen in oppervlaktewater centraal. Op het moment
dat u van plan bent een evenement te organiseren dient u in sommige gevallen het waterschap
hiervan op de hoogte te stellen. Het gaat hierbij om een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt
van de kernzone van een watergang. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u mogelijk
een vergunning van de gemeente nodig heeft, dan wel toestemming van andere instanties en/of
eigenaren.
Het gebruik van een watergang is niet zonder meer toegestaan. De doorstroming van het water en
het onderhoud door het waterschap kan hierdoor worden belemmerd. Om die reden wil het
waterschap op de hoogte zijn van het houden van evenementen en zijn hiervoor regels opgesteld.
Als u van plan bent een evenement te houden in een watergang, doorloop dan het betreffende
stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke
regels van toepassing zijn.
Stroomschema
Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema
zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een
bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:
- zorgplicht;
- zorgplicht en algemene regel met meldplicht.
Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van
toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de
betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.
Aanvullende regelgeving
Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van
toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de
volgende regelgeving van toepassing zijn:




Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in oppervlaktewater’.
Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.
Hoofdstuk 43 ‘Evenementen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog
andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief).
Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of
andere regelgeving moet voldoen.
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Stroomschema evenementen in oppervlaktewater

Vraag 1:
Vindt het evenement (deels) plaats in de
kernzone van een primaire of secundaire
watergang (zie kaart 1A)?

nee

ja

Zorgplicht, zie paragraaf 19.3.

Algemene regel met meldplicht, zie
paragraaf 19.4 en zorgplicht, zie
paragraaf 19.3.
Raadpleeg het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) indien het evenement
in of op vaarwegen plaatsvindt.

Toelichting bij vraag 1
Voor primaire en secundaire watergangen wil het waterschap in ieder geval geïnformeerd zijn in
verband met mogelijke veiligheidsaspecten en om te bezien of het evenement al dan niet
problemen oplevert voor het uitvoeren van het waterbeheer. Daarom geldt er een algemene regel
met meldplicht indien het evenement geheel of gedeeltelijk plaats vindt in de kernzone van een
primaire of secundaire watergang. Als het een tertiaire watergang betreft dan kan worden volstaan
met de zorgplicht.
Daarnaast zijn activiteiten in of op vaarwegen geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).
Raadpleeg daarom ook die regelgeving, voordat u de handeling uitvoert. Het kan dus zo zijn dat de
activiteit die u wilt uitvoeren niet is toegestaan volgens het BPR.

19.3

Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen
binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is
op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig
zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:
-

-

na afloop van het evenement de watergang altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee
wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de
watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater die als
gevolg van het evenement zijn ontstaan, moeten worden verwijderd; en/of
er moet worden voorkomen dat de doorstroming, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit
van de watergang zou kunnen worden aangetast.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt
voldaan.

19.4

Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel
3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is
ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij
het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te
voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.
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Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de
voorschriften in de volgende artikelen.
Artikel 1. Voorschriften meldplicht
a. Minimaal vier weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding
gedaan bij het waterschap.
b. Aan de melding wordt minimaal de volgende informatie toegevoegd:
- een duidelijke locatietekening van het evenement;
- tijdstip en tijdsduur van het evenement;
- een duidelijke beschrijving van het evenement;
- het te verwachten aantal deelnemers;
- zonodig tekeningen van aan te leggen (tijdelijke) constructies;
- naam contactpersoon met mobiel telefoonnummer en e-mailadres.
Artikel 2. Aanvullende voorschriften
Het waterschap kan in voorkomende gevallen naar aanleiding van de melding besluiten
om aanvullende voorschriften te stellen.

Toelichting bij artikel 1
In dit artikel is opgenomen dat voor de start van een evenement een melding moet worden
ingediend bij het waterschap. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf
(www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).
Toelichting bij artikel 2
Als aanvullende voorschriften nodig zijn zal het waterschap na de melding specifieke aanvullende
voorschriften opstellen ten behoeve van het te houden evenement. Omdat dit afhankelijk is van de
aard van het evenement, kunnen die voorschriften pas na de melding worden opgesteld.
Naast de overige regels die van toepassing kunnen zijn bij het houden van een evenement kan
ook een vergunning nodig zijn van een andere overheidsinstantie en/of toestemming van een
eigenaar voor het uitvoeren van de handeling.
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