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Watervergunning
voor het verlengen van de dempingsduur van de sloot langs de
A10 op de locatie Domenico Scarlattilaan 6 in Amsterdam.

Uw kenmerk / uw projectcode:
EMA Amsterdam

Inhoud
Samenvatting

3

1

Besluit

4

2
2.1
2.2

Overwegingen
Op grond van de Keur AGV 2011
Gevolgde procedure

5
5
5

3
3.1
3.2

Mededelingen
Bezwaar?
Contact?

6
6
6

Samenvatting
Op 31 mei 2018 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet)
naar Dura Vermeer Bouw Midden west, Spaarneweg 31, 2142 EN Cruquius.
Op 15-05-2019 ontvingen wij een aanvraag van Dura Vermeer Bouw Midden West B.V., Postbus 439,
2100 AK Heemstede voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet [hoofdstuk 6]). De
wijziging heeft betrekking op het verlengen van de dempingsduur van de sloot langs de A10 op de
locatie Domenico Scarlattilaan 6 in Amsterdam. De aanvraag omvat de volgende stukken:
−
aanvraagformulier (kenmerk: DMS2019-0022884);
−

tekening bouwplaat inrichting van 18 oktober 2018 (kenmerk: DMS2019-0022883).

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de
aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2019-003845

1

Besluit
Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:
I.

de verleende wijzigingsvergunning aan Dura Vermeer Bouw Midden west, Spaarneweg 31,
2142 EN Cruquius, met ons kenmerk DMS2018-0019611 van 31 mei 2018, als volgt te wijzigen:
− onder II van het besluit genoemde ‘aanpaste tekening bouwplaatsinrichting (d.d. 2 mei
2018) met kenmerk DMS2018-0019772’ te laten vervallen;
− onder II van het besluit de tekening bouwplaat inrichting van 18 oktober 2018 (kenmerk:
DMS2019-0022883) onderdeel te maken van de vergunning;

II.

De voorschriften in de vergunning aan Dura Vermeer Bouw Midden west, Spaarneweg 31,
2142 EN Cruquius met ons kenmerk DMS2018-0019611 van 31 mei 2018, als volgt te wijzigen.
Voorschrift 5.6 te wijzigen in:
− De tijdelijke dam met duikers mogen tot uiterlijk 29 februari 2020 aanwezig zijn. Na het gereedkomen van de bouw moeten de dam en duikers worden verwijderd en moeten alle door
de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.
Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening
mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit
gebruikte begrippen toegelicht (‘Begripsbepalingen’).
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

