Onderhoud uiterwaarden

Informatie
voor terreineigenaren

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse
rivieren en uiterwaarden te maken met hogere waterstanden.
In de uiterwaarden versterken begroeiing en ophopend vuil
in struiken dit effect. Om hoogwater tegen te gaan en over
stromingen te voorkomen, is goed onderhoud van deze
begroeiing dan ook erg belangrijk. In deze flyer leest u wat
dit voor u als terreineigenaar betekent.

veroorzaakt. Om ook op lange termijn bij te dragen aan een veiliger
en natuurlijk rivierengebied, heeft Rijkswaterstaat vastgelegd waar
in de uiterwaarden welk type begroeiing is toegestaan. Alle
uiterwaarden zijn in kaart gebracht in de zogenoemde Vegetatie
legger. Deze Vegetatielegger is leidend voor wat er maximaal aan
begroeiing is toegestaan op uw terrein.

Waarom is het nodig begroeiing te verwijderen?

Bekijk de Vegetatielegger via
rijkswaterstaat.nl/leggers

Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt,
kan begroeiing de doorstroming belemmeren. Door de uiter
waarden zo veel mogelijk vrij te houden van obstakels, zorgen
we ervoor dat rivieren ook bij hoogwater goed blijven doorstromen
en verminderen we de kans op overstromingen.

Onderhoud: twee opties
Wat is de rol van Rijkswaterstaat?
Voor zover van belang voor de hoogwaterveiligheid is Rijkswater
staat verantwoordelijk voor het beheer van de uiterwaarden.
Dat staat in de Waterwet. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen
dat de begroeiing in de uiterwaarden niet te veel opstuwing

1.	Als terreineigenaar of pachter mag u zelf het onderhoud van de
begroeiing in uw uiterwaard verzorgen. U krijgt daar dan een
vergoeding voor, zoals vastgelegd in een onderhoudsovereen
komst. Meer informatie daarover vindt u hieronder.
2.	Wilt u niet zelf het onderhoud doen? Dan laat Rijkswaterstaat een
aannemer het werk uitvoeren. U moet deze dan wel toelaten op
uw terrein.
Op een later moment krijgt u de vraag te kiezen voor een van beide
opties.

Onderhoudsovereenkomst
Wilt u zelf zorgen voor het onderhoud? Dan sluit Rijkswaterstaat
een onderhoudsovereenkomst met u. Daarin staan de afspraken
over welk onderhoud nodig is en wat voor vergoeding u krijgt.

Veelgestelde vragen
1. Hoe hoog is de vergoeding?
	De hoogte van de onderhoudsvergoeding is gebaseerd op
normkosten die gebruikelijk zijn in de land- en bosbouw.
Bepalend voor de hoogte van de onderhoudsvergoeding is de
hoeveelheid extra werk die u moet verrichten ten behoeve van de
hoogwaterveiligheid. Hierbij kijkt Rijkswaterstaat onder andere
naar:
•	de vegetatieklasse die in stand moet worden gehouden volgens
de Vegetatielegger;
•	de normale beheervorm, bijvoorbeeld intensief agrarisch
beheer of extensief natuurbeheer;
•	de terreinomstandigheden in het beheerseizoen (meiseptember): nat of droog.
De normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Over de hoogte
van de vergoeding valt niet te onderhandelen.

2.	Wat is het minimumbedrag voor het sluiten van een
onderhoudscontract?

4.	Hoe kan Rijkswaterstaat weten of mijn onderhoud
volstaat?

	De ondergrens voor het sluiten van een onderhoudscontract ligt
bij 50 euro per jaar. Bij een lager bedrag worden de administratie
kosten te hoog. Zit u beneden de ondergrens? Dan biedt
Rijkswaterstaat u eenmalig een afkoopsom aan voor de prijs van
22 keer de jaarsom. Hierbij verplicht u zich om het onderhoud uit
te voeren zolang u de eigenaar bent van dit terrein.

	Rijkswaterstaat inspecteert regelmatig of begroeiing op terreinen
voldoet aan de eisen van de Vegetatielegger. Bijvoorbeeld door
luchtopnames, zo nodig aangevuld door inspecties in het veld.

3.	Waar moet het onderhoud aan voldoen als ik het zelf wil
uitvoeren?
	U mag helemaal zelf weten hoe u uw terrein beheert, zo lang u
zich houdt aan de Vegetatielegger en de afspraken in de onder
houdsovereenkomst. Daarnaast moet u zich houden aan de
Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de wettelijke
regels voor veilig werken. Voor de hand liggende mogelijkheden
zijn: begrazing door vee, maaien, bosmaaien of klepelen.
Het maakt niet uit hoe vaak u dit doet, als de begroeiing op het
terrein ieder jaar maar voor 1 november voldoet aan de eisen
van de Vegetatielegger.

5.	Wat gebeurt er als ik mijn terrein niet onderhoud,
terwijl ik wel een onderhoudsovereenkomst heb?
	Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan krijgt u daar een
melding van en geeft Rijkswaterstaat u de kans om alsnog de
begroeiing op orde te brengen. Eventueel kunnen we dit via de
rechter afdwingen of het contract laten ontbinden. In dat laatste
geval schakelt Rijkswaterstaat vervolgens een aannemer in die het
onderhoud uitvoert. U moet deze wel toelaten op uw terrein.

6. Kan ik de onderhoudsovereenkomst beëindigen?
	U kunt het contract te allen tijde opzeggen. U krijgt daar geen
boete voor. Rijkswaterstaat regelt vervolgens een aannemer die
het onderhoud verricht. U moet deze wel toelaten op uw terrein.

7.	Wat gebeurt er als ik geen onderhoudsovereenkomst
met Rijkswaterstaat teken?
	Dan schakelt Rijkswaterstaat een aannemer in die het onderhoud
doet. U moet deze wel toelaten op uw terrein.

8.	Wat gebeurt er als ik het onderhoud aan de begroeiing
niet zelf wil uitvoeren en Rijkswaterstaat ook geen
toestemming geef om dat te doen?
	In dat geval kan de minister van Infrastructuur en Milieu u met
een zogenoemde gedoogbeschikking verplichten de werkzaam
heden van Rijkswaterstaat toe te staan. Tegen een gedoogbe
schikking kunt u bezwaar maken en eventueel beroep indienen.
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