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WIJZIGING
WATERVERGUNNING
Z2016-1667
Het versneld afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak, het
aanleggen en hebben van twee uitstroomvoorzieningen in het primaire
oppervlaktewaterlichaam Everlose Beek, het tijdelijk onttrekken van
grondwater en het tijdelijk lozen van het onttrokken grondwater in het
oppervlaktewaterlichaam Everlose Beek

Zaaknummer: 2017-Z6857
Documentnummer: 2017-D55808
Datum: 10 augustus 2017
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1

Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juni 2017 een aanvraag ontvangen van
Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen om wijziging van het besluit en de
voorschriften van de vergunning van 24 juni 2016 (nummer vergunning: Z2016-1667) als bedoeld in
hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.
De aanvraag betreft het verzoek om de vergunning te verlengen tot 31 december 2017.

2

Conclusie

Met het wijzigen van het besluit en de voorschriften van de op 24 juni 2016 verleende vergunning
(nummer vergunning: Z2016-1667) is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in
artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het
algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en
bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van
3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij
de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur
Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de
waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit
het dagelijks bestuur de vergunning van 24 juni 2016 (nummer vergunning: Z2016-1667) als volgt te
wijzigen:
a. Punt 5 van het besluit wordt gewijzigd in: “de gevraagde vergunning voor de in het besluit
opgenomen onderdelen 3 en 4 voor de periode vanaf vergunningverlening tot en met 31
december 2017 te verlenen”.
b. Voorschrift 9.2 wordt gewijzigd in: “In afwijking van het eerste lid mag alleen grondwater worden
onttrokken en mag het onttrokken grondwater alleen worden geloosd in de periode na het
verlenen van de vergunning tot en met 31 december 2017”.

4

Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,

Geert Vogels
teammanager vergunningen en plantoetsing
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5

Overwegingen

Door de vergunninghouder is verzocht om de vergunning te verlengen omdat het werk later gestart
is dan gepland en er enkele stagnaties tijdens de uitvoering zijn opgetreden. Het betreft alleen een
wijziging van de uitvoeringsperiode, die geen heroverweging vereist van de overwegingen zoals
opgenomen in de vergunning van 24 juni 2016 (nummer vergunning: Z2016-1667).

6

Procedure

6.1

Algemeen

De aanvraag is op 30 juni 2017 bij het waterschap ingediend door Gemeente Peel en Maas,
Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen en is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z6857.
De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in
afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6.2

Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk
1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de
waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de
gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze
door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige
vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.
De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de
Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van
Waterschap Peel en Maasvallei 2013.
Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het
dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 besloten dat de bij de Keur behorende
beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en
Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige
waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van
Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en
Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven
derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst
aan de voornoemde beleidsregels.
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7

Bezwaar en beroep

1.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen deze vergunning een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter. Indien Waterschap Limburg met een dergelijk
verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift
onverwijld door aan de bevoegde rechter.

2.

De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de
Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet
hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet
op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige
voorziening is een griffierecht verschuldigd.
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te
Sittard.
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