Houder van dit besluit

Datum
26 maart 2020
Behandelaar
C. Janssen
chris.janssen@waternet.nl
Telefoonnummer
06-20409213

Beste mevrouw Van Baarsen,
Op 10 maart 2020 ontving Waternet via Hoogheemraadschap van Rijnland een
melding van Spruyt Waterwonigen Nederland BV, Windas 6, 8441 RC Heereveen,
namens de houder van dit besluit, voor het realiseren van een nieuwe ligplaats, ter
hoogte van IJsbaanpad 90 in Amsterdam.
Wij behandelen meldingen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de melding geregistreerd onder zaaknummer
WN2020-002173.
Beoordeling melding
De gemelde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV
2019. Voor het afmeren van de woonboot en het plaatsen van afmeerpalen gelden in
principe de regels zoals genoemd in artikel 2.19 van het Keurbesluit AGV 2019. De
door u gemelde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. Het
ligplaats nemen past binnen de vrijstellingsregels maar de regel is dat de
afmeerpalen niet verder dan 3 m uit de waterkant worden geplaatst. Volgens de bij
de melding horende tekeningen, worden de afmeerpalen op 4 m van de waterkant
geplaatst. AGV kan dit alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende
voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede
staat en werking van het watersysteem.
Maatwerkbesluit
Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:
In afwijking van de regels van artikel 2.19 lid 3 sub d, van het Keurbesluit AGV 2019
de afmeerpalen op een afstand van 4 meter van de oever geplaatst mogen worden.
Onderdelen van het maatwerkbesluit
Het volgende document maakt deel uit van dit maatwerkbesluit:
DMS2020-0017975
bouwtekening
DMS2020-0018598
tekening geplande ligplaats
Overwegingen
Bij het toetsen van de melding aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de
doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:
- De afmeerpalen komen niet op een plek te staan waar het onderhoud van het
water en de doorstroming worden belemmerd.
Handhaving
Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.18 en 2.19) blijven
onverminderd van toepassing. U vind dit besluit op www.agv.nl/keur
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Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Datum
26 maart 2020

Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met C. Janssen,
bereikbaar onder telefoonnummer 06-20409213.
Als u het kenmerk WN2020-002173 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Zaaknummer
WN2019-002975

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit. Een afschrift is gestuurd
naar:
- gemachtigde: Spruyt Waterwonigen Nederland BV
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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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