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Beste meneer Boudewijns,
Op 7 november 2019 ontvingen wij een vergunningaanvraag van Liander Infra N.V.,
Zaalbergweg 19, 2314 XS Leiden, voor het aanleggen van een huisaansluiting
(gasleiding) inclusief een huisaansluitsetkast, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad
78 in Nieuwveen.
Wij beslissen over dergelijke aanvragen namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij behandelen de vergunningaanvraag
onder zaaknummer WN2019-008786.
Wij hebben de aanvraag beoordeeld en geconstateerd dat de aangevraagde
activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019, omdat
het een huisaansluiting in de beschermingszone van een waterkering betreft. Voor
huisaansluitingen bij waterkeringen gelden in principe de regels zoals genoemd in
artikel 2.9, lid 2 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten
passen echter niet binnen die regels. AGV kan de werkzaamheden alsnog toestaan
met maatwerkvoorschriften, mits deze geen nadelige gevolgen hebben voor de
goede staat en werking van de waterkering.
Maatwerkbesluit
Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij bovenstaande
activiteiten toe te staan als u zich aan de volgende maatwerkvoorschriften houdt:
In afwijking van de regels in artikel 2.9, lid 2 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:
De gasleiding heeft een druk kleiner dan of gelijk aan 8 bar;
De hoogte van de huisaansluitsetkast hoeft niet kleiner of gelijk te zijn aan
1000 mm.
In aanvulling op de regels in artikel 2.9, lid 2 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:
De huisaansluitsetkast moet zonder fundering worden geplaatst.
Er moet gebruik worden gemaakt van een aftakzadel en alle leidingen
moeten trekvast worden aangelegd.
De maten op de bij dit maatwerkbesluit toegevoegde tekeningen moeten
worden aangehouden.
Onderdelen van het maatwerkbesluit
De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:
DMS2019-0051258
tekening van de van huisaansluitsetkast
DMS2019-0051259
overzichtstekening van de gasleidingen
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Overwegingen
Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur en de
doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:
- Vanwege de locatie van de doorgaande hogedrukgasleiding is het onmogelijk om
de huisaansluiting buiten de beschermingszone van de waterkering uit te voeren.
- De leidingen en de huisaansluitsetkast liggen niet in het keurprofiel van de
waterkering.
- De hoogte van de huisaansluitsetkast heeft geen invloed op de stabiliteit van de
waterkering.
- Door het gebruik van een aftakzadel is de kans op schade aan de waterkering
minimaal. Bovendien worden de werkzaamheden conform de toepasselijke NENnormen worden uitgevoerd.
Handhaving
Het bestuur van AGV verwacht dat u zich houdt aan de voorschriften. Om dit te
controleren, kunt u een bezoek verwachten van een toezichthouder van Waternet.
Tegen overtredingen wordt opgetreden.
Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met M. Koote,
bereikbaar onder telefoonnummer 06-20811475.
Als u het kenmerk WN2019-008786 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Nieuwkoop over dit besluit.
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het
maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende zes weken een bezwaarschrift
indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt
u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:
− Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
− een dagtekening (datum);
− een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
− de gronden (motivering) van het bezwaar.
Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van
een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u
tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht
(DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).
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