
5.10 Het plaatsen van een emissiescherm in de boom- en fruitteelt langs een A-water 

 

Wijziging beleidsregel:  

 

 

 

Zaaknr. Datum 

vastgesteld: 

omschrijving wijziging: 

   

   

   

 

kader 

Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1:  

1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of 

bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige 

functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden 

of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren. 

Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van een emissiescherm in de beschermingszone van A-wateren. 

 

Verklaring van een aantal begrippen 

Een emissiescherm is een rij bomen, een haag of een andere voorziening, die bedoeld is om de drift van 

bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater te beperken. Een emissiescherm is pas een emissiescherm als het 

wordt toegepast in de agrarische sector en alleen bedoeld is om de emissie (uitstoot) van bestrijdingsmiddelen naar 

oppervlaktewater te verminderen.  

Een haag langs een A-water die grenst aan een particuliere tuin is geen emissiescherm Daar geldt dus een andere 

beleidsregel voor (5.5: Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen). 

 

Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel? 

Deze beleidsregel is van toepassing op emissieschermen die worden geplaatst in de beschermingszone van A-

wateren.  

 

Raakvlakken met ander beleid 

Een emissiescherm wordt meestal verplicht geplaatst in het kader van het "Besluit lozen buiten inrichtingen” 

“waarin wordt gestreefd naar het terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater. Omdat een emissiescherm 

in bepaalde gevallen verplicht is, wordt met het verlenen van een watervergunning voor een emissiescherm vrij 

soepel omgegaan, mits aan de hieronder beschreven voorschriften kan worden voldaan. 

Beplantingen die niet tot doel hebben de emissie van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan, maar die wel in de 

beschermingszone van A-wateren worden geplaatst, worden getoetst aan beleidsregel nr. 5.5: Het plaatsen van 

objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen. 

 

Doel van de beleidsregel 

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van oppervlaktewaterlichamen als onderdeel van 

het watersysteem. Bij het plaatsen van een emissiescherm is het in dat kader van belang dat de stabiliteit van de 

oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet wordt 

belemmerd.  

 

Toelichting op de beleidsregel 

Stabiliteit 

Als beplanting te dicht op de insteek van een oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst, kan dat een negatief effect 

hebben op de stabiliteit van de oever. Daarom worden dan ook eisen gesteld aan de minimale afstand van het 

emissiescherm ten opzichte van de insteek van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. 

 

Onderhoud 

A-wateren hebben aan beide kanten een beschermingszone van 4,00 of 5,00 meter, gemeten vanuit de insteek. Die 

beschermingszone is nodig om doelmatig onderhoud met groot materieel te kunnen uitvoeren. Het plaatsen van 

een emissiescherm binnen de beschermingszone zou het doelmatig onderhoud kunnen belemmeren. 



Emissieschermen zijn dan ook alleen toegestaan als kan worden voldaan aan de hieronder genoemde 

toetsingscriteria. 

 

 

Toetsingscriteria 

1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst. 

 

Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria: 

 

2. Als een emissiescherm langs een A-water wordt geplaatst, is machinaal onderhoud vanaf de betreffende 

oever niet meer mogelijk. Een watervergunning kan dan alleen worden verleend als: 

- De bovenbreedte van de watergang maximaal 8 meter breed is (van insteek tot insteek) 

- aan die overzijde een goed toegankelijk openbaar eigendom aanwezig is, óf  

- aan die overzijde een obstakelvrije beschermingszone voor onderhoud ligt die in eigendom bij 

het waterschap is, óf  

- wanneer er aan die zijde een overeenkomst gesloten is tussen de aanvrager om watervergunning 

en de eigenaar of pachter van het overliggende perceel. 

 

3. Als een overeenkomst gesloten moet worden, moet de overliggende pachter of eigenaar
1
: 

- met het eenzijdig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam vanaf zijn/haar perceel 

instemmen; 

- toegang verlenen voor het uitvoeren van eventueel grootschalig onderhoud vanaf zijn/haar 

perceel en altijd toegang verlenen tot zijn perceel aan materieel en personen die in opdracht van 

het waterschap werken; 

- de algehele ontvangstplicht van zowel maaisel alsook bagger e.d. afkomstig van het regulier 

onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam te aanvaarden. 

Een en ander wordt vastgelegd in de "modelovereenkomst emissieschermen". 

 

4. In het geval van zogenaamde 'aangewezen vaarsloten' (oppervlaktewaterlichamen die varend worden 

onderhouden), kan worden afgeweken van punt 2. Langs deze, over het algemeen bredere 

oppervlaktewaterlichamen, kan aan beide kanten een watervergunning worden verleend voor het 

plaatsen van een emissiescherm. 

 

5. De open ruimte tussen het emissiescherm en de door het waterschap aangegeven insteek van het 

A-water moet altijd minstens 1,50 meter zijn. 

 

6. De strook tussen het emissiescherm en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam moet door de 

watervergunninghouder worden onderhouden. Eventueel overhangende takken en dergelijke moeten 

worden verwijderd en opgeruimd. 

 

7. Alle kosten komen ten laste van de aanvrager (vastlegging afspraken/extra onderhoudskosten en kosten 

van derden). 

 

8. Op aanwijzing van de rayonopzichter moet de hoogte van het emissiescherm worden teruggesnoeid voor 

het uitvoeren van groot onderhoud. Afhankelijk van de wens van de aanvrager, kan dit op twee 

verschillende hoogtes: 

- het emissiescherm wordt teruggesnoeid naar een hoogte van 1,50 meter. Er moet dan wel altijd 

een beschermingszone van 4,00 meter achter het emissiescherm vrij blijven van obstakels, zodat 

met een kraan achter het emissiescherm kan worden gereden. In het gebied van Alm en 

Biesbosch bedraagt de beschermingszone 5,00 meter; 

- het emissiescherm wordt teruggesnoeid naar een hoogte van 0,25 meter, zodat met een kraan 

over het emissiescherm kan worden gereden zonder deze te beschadigen. De obstakelvrije 

beschermingszone van 4,00 (of 5,00 meter in het gebied van Alm en Biesbosch en 

                                                 
1
 indien verpacht de pachter, anders de eigenaar 



Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) wordt dan gemeten vanaf de insteek van het 

oppervlaktewaterlichaam. 

Bij de aanvraag moet de aanvrager verklaren aan welke mogelijkheid hij/zij de voorkeur geeft. 

 

 


