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1
1.1

Aanleggen loopbrug
Aanleiding en doel
Voortvloeiend uit de Arbowet die werkgever verplicht een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit te
voeren, heeft Noorderzijlvest (NZV) in juni 2014 de veiligheid van gemaal Den Deel, waaronder de
bijbehorende schutsluis en vispassage, op objectieve wijze een RI&E uitgevoerd.
Uit de RI&E is gebleken dat op het gemaal Den Deel, risico’s voor directe gevaren zorgen voor de
werknemers van het waterschap en passanten. Het terrein kan worden aangemerkt als openbaar terrein
wat onderdeel maakt van een veelgebruikte fietsroute. In de RI&E is ook gekeken naar risico’s voor
gebruikers van het terrein. Geconcludeerd kan worden dat het gemaal niet voldoet aan de huidige weten regelgeving. Om de veiligheid te waarborgen dienen deze risico’s zo snel mogelijk verholpen te
worden.
Het doel van dit project is om alle geconstateerde risico’s uit te bannen en op deze manier een veilige
omgeving in en rondom het gemaal te creëren voor werknemers en passanten.

1.2

Ligging
Gemaal Den Deel ligt in het Boterdiep tussen Onderdendam en Middelstum aan de
onderdendamsterweg.

1.3

Beschikbaarheid gronden
Het kadastraal perceel waarop gemaal Den Deel is gesitueerd, is eigendom van Waterschap
Noorderzijlvest.
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1.4

Te verrichten werkzaamheden
Het plaatsen van een loopbrug over de schutsluis, om huidige looproute over sluisdeuren te verplaatsen
naar nieuwe loopbrug. Zie bijlage 1.

1.5

Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd
Het waterschap levert het ontwerp. De brug zal prefab worden gebouwd en in delen worden
gemonteerd op de bestaande betonconstructie van de sluis.

1.6

Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen
Gedurende de montage van het brugdeel, kan er geen gebruik worden gemaakt van de schutsluis voor
pleziervaart. Op deze manier kan er niemand zich onder de brug bevinden zolang deze nog niet gereed
is.

1.6.1

Beperken nadelige gevolgen van het plan
n.v.t.

1.6.2

Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering
Tijdens de uitvoering zal er geen scheepvaart mogelijk zijn. Het risico van vallende voorwerpen op
schepen is daarmee weggenomen.

1.6.3

Nadeelcompensatie
N.v.t.

1.7

1.7.1

Legger en beheer en onderhoud

Legger
n.v.t.

1.7.2

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud is aangesloten bij het project. Na afloop van het project zal het project dossier
worden overgedragen aan B&O en zal documentatie worden opgenomen in meridian.

1.8

Samenwerking
De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en interne en externe stakeholders worden van deze
planning op de hoogte gebracht.

1.9

Verantwoording op basis van wet- en regelgeving
Het werk draagt niet bij aan de doelstelling van de Waterwet.
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2
2.1

Bevoegdheid en gevolgde procedure
Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan
Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken
door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen
projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de
artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap.
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de
delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan
het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23
november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de
Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te
voeren.

2.2

Procedure
De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit
projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende
procedure te kiezen.
Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet
tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.
Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige
en/of financiële consequenties verbonden.
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3

Rechtsbescherming
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan
is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit
projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks
Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.
Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het
bestreden besluit kan verenigen.
Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone
of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de
elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de
bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen
van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift
onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht,
Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.
Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op
grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking
van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie
Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.
Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt,
dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
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Bijlagen
Bijlage 1: Principe schets Loopbrug
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Bijlage 2: Situatietekening Terrein Den Deel
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