Vergunninghouder

Vrije Universiteit Amsterdam 6600 Facilitaire
Campus Organisation

Datum
1 mei 2020
Kenmerk
DMS2020-0023635
Zaaknummer
WN2020-003177
Olo-nummer

Wijziging Watervergunning
voor het wijzigen van de eerder verleende vergunningen met kenmerk WN2019006276 in verband met het aanpassen van de datum van de bemalingswerkzaamheden op de locatie De Boelelaan
1105 in Amsterdam.

Uw kenmerk / uw projectcode:
02P009177
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1

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

de verleende vergunning aan Vrije Universiteit Amsterdam 6600 Facilitaire Campus Organisatie
(FCO), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, met ons kenmerk DMS2019-0036529 van 21
augustus 2019, als volgt te wijzigen.
− De start- en einddatum van de bemalingswerkzaamheden worden gewijzigd van 1 januari
2020 tot 31 december 2020 naar 1 november 2020 tot 30 juni 2021.

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 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening
mee gehouden hebben staat in paragraaf 1.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit
besluit gebruikte begrippen toegelicht.
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.T.J. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:
Inpijn-Blokpoel Son B.V., Ekkersrijt 2058, 5692 BA Son en Breugel.
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2
2.1

Wijziging watervergunning
Eerder verleende vergunning
Op 21 september 2018 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Inpijn-Blokpoel ingenieurs, Ekkersrijt 2058, 5692 BA Son en Breugel.
Deze vergunning heeft zaaknummer WN2018-006015 en heeft betrekking op het onttrekken en retourbemalen van grondwater.
Op 21 augustus 2019 stuurde Waternet een wijzigingsvergunning op bovenstaande vergunning met
zaaknummer WN2019-006276.

2.2

Aanvraag wijziging watervergunning
Op 17 april 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van de Vrije Universiteit Amsterdam 6600 Facilitaire Campus Organisatie (FCO), De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam namens Inpijn-Blokpoel ingenieurs, Ekkersrijt 2058, 5692 BA
Son en Breugel.
Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-003177.

2.3

Inhoud wijziging
Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:
−
aanvraagformulier (kenmerk: DMS2020-0022251);
−

2.4

mail omtrent datum (kenmerk: DMS2020-0023667).

Overwegingen bij de wijziging
De wijziging heeft betrekking op het bemalingsplan. In eerste instantie zou de grondwateronttrekking
vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019 uitgevoerd worden. Na de eerste verlening van deze vergunning mocht er onttrokken worden van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. Na het wijzigen van
deze vergunning wordt er onttrokken van 1 november 2020 tot 30 juni 2021. Zodoende verwachten wij
geen extra negatieve effecten omdat er verder niets wijzigt t.o.v.de originele vergunning.
Conclusie
De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.
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3

Mededelingen

3.1

Gevolgde procedure
De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb
(afdeling 4.1.2).

3.2

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit
moet u richten aan:
Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:
− uw naam, adres en telefoonnummer;
− de datum;
− het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
− waarom u bezwaar maakt.
Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een
afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht Daarvoor hebt u een
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

3.3

Contact
Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het
team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2020003177:
▪
handhaving@waternet.nl
▪
Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
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