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Geachte heer Lier,
ONDERWERP

bronnering Westgat Urk

Op 2 mei 2019 is uw aanvraag in het kader van de Waterwet ontvangen. Het
betreft een melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van
dit grondwater via de hemelwaterriolering in oppervlaktewater ten behoeve van
het revitaliseren van het Westgat te Urk.

ONS KENMERK

PPAWP-G/571770

Op 9 mei 2019 heeft u telefonisch aangegeven op de Urkervaart te kunnen
lozen.

ONS ZAAKNUMMER

571169
BIJLAGEN

3
UW BRIEF VAN

De melding is bij het waterschap binnengekomen op 2 mei 2019, terwijl in
de melding is aangegeven dat de start van de bronnering gepland staat op
15 mei 2019.
Ten minste vier weken voor aanvang van een bronnering dient deze te worden
gemeld bij het waterschap. Het waterschap heeft dan voldoende tijd om de
melding te kunnen beoordelen.

2 mei 2019
UW KENMERK

VERZONDEN

U kunt pas met de bronnering beginnen wanneer u hiervoor toestemming heeft
van het waterschap. Deze brief is de toestemming.
Grondwateronttrekking
Voor deze grondwateronttrekking is op grond van de Keur Waterschap
Zuiderzeeland 2017 geen vergunning nodig. U kunt volstaan met een melding.
Op het onttrekken van grondwater zijn algemene regels van toepassing.
Op grond van artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 zijn
aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking
tot de periode van de onttrekking, het debiet en het uitvoeren en registreren
van metingen.
De belangrijkste algemene regels en de maatwerkvoorschriften zijn als bijlage
bijgevoegd.
Geen grondwaterheffing
Op grond van de door u verstrekte gegevens bent u niet heffingplichtig in
het kader van de Grondwaterheffingsverordening Flevoland. Wel zullen de
gegevens van uw melding worden opgenomen in het Landelijk Grondwater
Register.
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Grondwaterlozing
De ingediende melding voor de lozing van grondwater is beoordeeld aan de
hand van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het door Waterschap
Zuiderzeeland vastgestelde beleid Lozing van bronneringswater in
oppervlaktewater.
De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels
die in de bijlage zijn opgenomen.
Voor de bezwarentermijn verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.
Formeel kan pas worden aangevangen met het lozen van grondwater nadat de
maatwerkvoorschriften per 28 juni 2019 van kracht zijn.
Indien u toch eerder wilt beginnen met het lozen van grondwater dan dient u
dit overeenkomstig de bijgevoegde maatwerkvoorschriften en algemene regels
uit te voeren. De lozing wordt in dit geval op uw eigen risico uitgevoerd. Als
blijkt dat niet aan deze maatwerkvoorschriften en/of algemene regels wordt
voldaan, zal door het waterschap handhavend worden opgetreden.
Verontreinigingsheffing
Voor het lozen van grondwater dient verontreinigingsheffing te worden betaald.
De hoogte van deze heffing is vastgesteld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2019. Hiervoor ontvangt u een aangiftebiljet. Indien u na beëindiging van de bronnering tijdig de debietmeterstanden
doorgeeft aan het waterschap ontvangt u direct de juiste aanslag.
Publicatie
Uw melding wordt gepubliceerd op de internetsite van het waterschap:
www.zuiderzeeland.nl.
Afschrift
Een afschrift van deze brief is verzonden naar Luinstra BV te Nieuwleusen en
naar de gemeente Urk.
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. LettingaMandemaker van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.
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Algemene regels grondwateronttrekking
De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 die van toepassing
zijn op de grondwateronttrekking ten behoeve van het revitaliseren van het Westgat te Urk zijn
hieronder weergegeven.
De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is in te zien op de website van het
waterschap: www.zuiderzeeland.nl.
1.

Degene die grondwater onttrekt, voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening
voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende
watervoerende pakketten plaatsvindt.

2.

Degene die grondwater onttrekt, verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na definitieve
beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de
verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

3.

Aan de verplichtingen bedoeld onder 1 en 2, wordt invulling gegeven als wordt gewerkt
volgens het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld door de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

4.

Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien:
a. door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken
belangen ontstaan of dreigen te ontstaan,
b. degene die grondwater onttrekt geen of onvoldoende voorzieningen treft om het
onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen, een en ander voor zover
het treffen van deze voorzieningen redelijkerwijs kan worden gevergd.
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