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10.3 Verwijderen van kabels en leidingen in, onder, over of langs 
oppervlaktewater

10.3.1 Stroomschema verwijderen van kabels en leidingen in, onder, over of langs 
oppervlaktewater

Voor deze handeling geldt uitsluitend de zorgplicht, zie 
paragraaf 10.3.2

Toelichting
Het verwijderen van kabels en leidingen bij watergangen is een handeling die geen grote impact 
heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.
Als bij het verwijderen van kabels en leidingen een watergang moet worden doorkruist door middel 
van het graven van een sleuf in open ontgraving dan kan het zijn dat de watergang moet worden 
gestremd. In dat geval moet hoofdstuk 13 van de uitvoeringsregels worden geraadpleegd. Bij 
primaire en secundaire watergangen en bij tertiaire watergangen die op kaart 11 staan is dit 
ongewenst omdat hierdoor (elders) wateroverlast of watertekort kan ontstaan. Daarom geldt vanuit 
de regelgeving in hoofdstuk 13 voor deze gevallen alsnog een vergunningplicht, waarbij het 
waterschap nagaat of de handeling onder het stellen van voorschriften toch kan worden 
toegestaan. Voor tertiaire watergangen die niet op kaart 11 staan geldt dan een algemene regel 
zonder meldplicht van paragraaf 20.4.1.

10.3.2 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 de werkzaamheden het werk 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, 
waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een 
gevolg zijn van de werkzaamheden.

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


