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VERGUNNINGENBELEID EMISSIESCHERMEN 
 

 

Om het verwaaien van bestrijdingsmiddelen te beperken, worden door fruittelers emissieschermen 

geplaatst. Het waterschap probeert hieraan zoveel mogelijk mee te werken. Voor het plaatsen van 

een emissiescherm langs de A-watergang is een vergunning van de Keur Waterschap Rivierenland 

2014 vereist. In deze folder wordt aangegeven welke voorwaarden het waterschap stelt. 

 

De  Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de wateraan- en –afvoer 

 

Vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de aan- en afvoer van water worden de grotere watergan-

gen door het waterschap onderhouden. Het onderhoud aan deze A-watergangen wordt uitgevoerd 

vanaf een 4 of 5 meter brede strook aan weerszijden van de watergang (beschermingszone) geme-

ten vanaf de insteek van de watergang. In de Keur Waterschap Rivierenland 2014 is daarom bepaald 

dat deze beschermingszone altijd vrij moet blijven van obstakels, dus ook van emissieschermen. 

 

Invloed plaatsing emissieschermen 

 

Het plaatsen van emissieschermen in de beschermingszone belemmert de toegang aan die zijde van 

de A-watergang. Dit heeft invloed op de wijze van het onderhoud en werkt kostenverhogend. Van 

dicht op de watergang geplaatste emissieschermen kan bovendien snoei- en bladafval in de water-

gang terechtkomen dat de doorstroming van het water belemmert en de slibaanwas bevordert. 

 

Verzoek wordt toegewezen 

 

Een efficiënte wijze van onderhoud is voor iedereen van belang. Echter, afhankelijk van de locatie en 

de belangen van fruitteler of agrariër kan overwogen worden om een vergunning te verlenen. Aan 

deze vergunningen zullen voorschriften worden verbonden. Een verzoek tot vergunning voor het 

plaatsen van een emissiescherm kan toegewezen worden indien: 

1. aan de overzijde een openbaar eigendom of een onderhoudsstrook ligt die in eigendom bij het 

waterschap is of als met de eigenaar van het tegenoverliggende perceel een overeenkomst is 

gesloten. In zo’n overeenkomst dient de overliggende eigenaar (niet de gebruiker): 

- met het eenzijdig onderhoud van de watergang vanaf zijn perceel in te stemmen; 

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

perceel; 

- te allen tijde toegang te verlenen tot zijn perceel aan materieel en personen die in opdracht 

van het waterschap werken; 

- de algemene ontvangstplicht te aanvaarden van zowel maaisel met eventueel bagger en 

dergelijke afkomstig van het regulier onderhoud van de watergang; 

2. aan één zijde van de watergang (met een breedte kleiner dan 8 meter) altijd een strook van 4 

meter (bijvoorbeeld openbaar eigendom) (in het gebied van Alm en Biesbosch en Alblasser-

waard en de Vijfheerenlanden 5 meter) voor onderhoud en de ontvangstplicht beschikbaar en 

toegankelijk blijft. Voor watergangen breder dan 8 meter moet blijvend aan weerszijden een 4-

meterstrook vrij blijven (in het gebied van Alm en Biesbosch en Alblasserwaard en de Vijfheeren-

landen 5 meter). 

 



W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d  
 

 

Vanwege het periodiek baggeren van de watergang (groot onderhoud) kunt u kiezen uit twee moge-

lijkheden. 

 

Mogelijkheid 1 

- Het emissiescherm wordt op 1,50 meter uit de insteek van de watergang geplaatst. 

- Daarachter dient een strook van 4 meter (in het gebied van Alm en Biesbosch en Alblasser-

waard en de Vijfheerenlanden 5 meter) vrij te worden gehouden van obstakels. 

- Op aanwijzing van het waterschap wordt het emissiescherm teruggesnoeid tot 1,50 meter 

hoogte voor groot onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheid 2 

- Het emissiescherm wordt op 1,50 meter uit de insteek van de watergang geplaatst. 

- Daarachter dient een strook van 2,50 meter (in het gebied van Alm en Biesbosch en Alblas-

serwaard en de Vijfheerenlanden 3,50 meter)  vrij te worden gehouden van obstakels. 

- Op aanwijzing van het waterschap wordt het emissiescherm teruggesnoeid tot 0,25 meter 

hoogte voor groot onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterschap zal deze regels consequent toepassen. Slechts om dringende redenen kan daarvan 

gemotiveerd worden afgeweken. Om een goede afweging voor de besluitvorming te kunnen maken, 

worden van u mogelijk nog aanvullende gegevens verlangd. Indien uit het eerste onderzoek mocht 

blijken dat een aanvraag redelijkerwijs niet zal leiden tot het verlenen van een vergunning, dan 

wordt u daarover vooraf in kennis gesteld. 

 

Nadere informatie 

 

Bovenstaande informatie geeft een beknopt overzicht van het beleid inzake vergunningen. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivieren-

land. 

 

 

--- 

4 /5 m 1,50 m 
watergang 

1,50 m is de maximale hoogte van het emissiescherm  
tijdens groot onderhoud 

2,5/3,5 1,50 m 
watergang 

0,25 m is de maximale hoogte van het emissiescherm 
tijdens groot onderhoud 


