GEMEENTE SUSTEREN

AAN:
Waterschap Geleen en Vlootbeek
Parklaan 10
6131 KG SITTARD

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum
W03

oktober 1982.

onderwerp
Omleiding Susteren¬
vergunning

Geachte heren,

Momenteel wordt door de Provinciale Waterstaat Limburg
het projekt S.W.-12 (omleiding kern Susteren) voorbe¬
reid.
Na gereedkomen van het projekt zullen een aantal werken
in eigendom en onderhoud overgedragen worden aan de
gemeente Susteren.
Een van deze werken is een brug over de Rode Beek te
Susteren ten behoeve van een parallelweg aan de S.W.-12,
welke de Baakhoverweg en Dieterderweg verbindt.
Namens de Provinciale Waterstaat verzoeken wij U ons
vergunning te verlenen tot het hebben en houden van
genoemde brug, welke in bij gevoegde tekeningen in rood
is aangegeven.
Eventuele kosten voor het verkrijgen van de vergunning
zullen gedragen worden door Provinciale Waterstaat te

van Susteren,

burgemeester.

sekretaris.

Telefoon : 04499 - 2800 Postrekening : 85005 Rabobank Susteren : 15.02.00.234
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Uw kenmerk Uw brief van

Ons kenmerk

2004/Pk

Parklaan 10
Sittard, 1 december 1982

Onderwerp:

Vergunningaanvrage voor
behouden van brug over
Rode Beek te Susteren.

Mijne heren,

Naar aanleiding van de vergunningaanvrage d.d. 20 oktober 1982,
kenmerk W03-4621 van burgemeester en wethouders van de gemeente
Susteren, delen wij U het volgende mede.
Het waterschap heeft de gemeente Susteren vergunning verleend onder
de voorwaarden dat:
a. gemeente Susteren daadwerkelijk eigenaar en onderhoudsplichtige
wordt;
b. de gemeente Susteren erop toeziet dat de uitvoering conform de
tekening van de Provinciale Waterstaat nr. S 12 K 2t/m 4-1 en 2
en de voorwaarden van de vergunning nr. 82.74 , d.d. 1-12-1982,
waarvan wij bij deze een copie insluiten, zal geschieden.
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

VERKLARING.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Susteren, verklaren door
ondertekening dezes het waterschap te vrijwaren van aanspraken op
schadevergoeding bij terugstuwing door de te maken uitmonding betonbuis 0 30 cm ten gevolge van hoge(re) waterstanden in de waterlossing
genaamd Vloedgraaf.

Voor deze uitmonding is vergunning gevraagd bij brief d.d. 20 oktober 1982,
kenmerk W03 4622.

Susteren,

(handtekening).

VERKLARING.

Ondergetekende, burgemeester en wethouders van de gemeente Susteren,
verklaren door ondertekening dezes het waterschap te vrijwaren van
aanspraken op schadevergoeding bij terugstuwing door de te maken uit¬
monding betonbuis 0 40 cm ten gevolge van hoge(re) waterstanden in de
onderwerpelijke waterlossing genaamd Coppelveldgraaf.

Voor deze uitmonding is vergunning gevraagd bij brief van 20 oktober 1982,
kenmerk W03 4622.

Susteren,

(handtekening).

VERKLARING .

Ondergetekende, burgemeester en wethouders van de gemeente Susteren,
verklaren door ondertekening dezes het waterschap te vrijwaren van
aanspraken op schadevergoeding bij terugstuwing door de te maken uit¬
monding betonbuis 0 30 cm ten gevolge van hoge(re) waterstanden in de
onderwerpelijke waterlossing genaamd Rode Beek.

Voor deze uitmonding is vergunning gevraagd bij brief van 20 oktober 1982,
kenmerk W03 4622.

Susteren,

(handtekening).
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Onderwerp:

Vergunningaanvrage voor
3 lozingen en een verkeersbrug t.g.v. omleiding kern
Susteren.

Geacht College,

In antwoord op bovengenoemd schrijven omtrent nevenvermeld
onderwerp delen wij U het volgende mede.
Uw gemeente zal naar het zich laat aanzien^na de realisering van
de onderwerpenjke werken door de provincie^eigenaar en onder¬
houdsplichtige van deze werken worden.
Het waterschap is bereid om onder nader te stellen voorwaarden een
vergunning af te geven aan Uw gemeente.
Ingevolge het reglement op de waterlossingen in Limburg is het dan
noodzakelijk dat Uw gemeente na realisering daadwerkelijk eigenaar
en onderhoudsplichtige wordt.
Is dat niet het geval dan wordt de bijgevoegde vergunning niet van
kracht en zal deze door het waterschap onverwijld worden ingetrok¬
ken .
Voorts is het van het grootste belang dat Uw gemeente erop toeziet
dat de werken conform de vergunningvoorwaarden door de Provin¬
ciale Waterstaat worden uitgevoerd.

Bijl.:

Mocht dit niet het geval zijn dan zal alsdan eveneens de vergunning
door ons bestuur worden ingetrokken.
De vergunning voor de verkeersbrug doen wij U hierbij toekomen.
Eveneens zenden wij een copie van deze vergunning naar Provinciale
Waterstaat.

WATERSCHAP GELEEN- EN VLOOTBEEK
Parklaan 10
SITTARD 1798/Pk

1 december 1982 -2-

Alvorens tot verdere afhandeling van de aanvrage voor de lozingen over te gaan
is het noodzakelijk dat U bijgevoegde verklaringen ondertekent en aan het
waterschap retourneert.
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

A

J.J/M.'M. Sta SS en

A . J .M . l^urvers
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Onderwerp:

ergunningnr, 82.74

Op Uw
vat in
gunstig

verzoek om ontheffing van de verbodsbepalingen, ver¬
het Reglement op de Waterlossingen in Limburg, is
beschikt.

De

vergunning

doe

ik

U

hierbij

toekomen.

Krachtens artikel 3, sub 14 van de Legesverordening is voor
het uitreiken van bovenbedoeld besluit een bedrag verschuldigd
van ƒ 500, —.
Ik moge U verzoeken bovenstaande kosten te voldoen uiterliJk
binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief door storting
of overschri J V i ng op postreken i ngnummer 4473290, staande ten
name van het waterschap, onder vermelding van het vergunningnummer.

Bijl.:

A
WATERSCHAP GELEEN- EN VLOOTBEEK
Parklaan 1 0
SITTARD

VERGUNNING INGEVOLGE HET REGLEMENT OP DE WATERLOSSINGEN
IN LIMBURG.

Vergunningnr. 82.74

Sittard, 1-12-1982

Het bestuur van het waterschap Geleen- en Vlootbeek, hierna
genoemd "het toezichthebbend bestuur”;
beschikkende op het verzoek van B en W van de gemeente Susteren, d.d.
20 oktober 1982, kenmerk W03 4621
waarbij vergunning wordt gevraagd tot

het behouden van een brug over

de waterlossing genaamd Rode Beek, gelegen in de gemeente Susteren,
voorkomende onder nr. 13 in de nog op te maken legger A der waterlossingen
van voornoemd waterschap,

overwegende, dat de Gedeputeerde Staten van Limburg bij brief van
10 maart 1958, nr. B 2049, ontheffing hebben verleend van het bepaalde
in artikel 42, lid 2, van het Reglement op de Waterlossingen in Limburg;
gelet op artikel

40, la

van voornoemd Reglement;

Besluit:

aan: gemeente Susteren,
hierna genoemd "de houder der vergunning”, de gevraagde bovenomschreven
vergunning tot wederopzegging te verlenen onder de hierbij gevoegde
algemene voorwaarden, alsmede de hieronder vermelde bijzondere voor¬
waarden:
1. Onder rechtverkrijgende wordt in deze vergunning verstaan de toe¬
komstige eigenaar of eigenaren van de onderwerpelijke voorwerpen en/of
werken.
2. Op deze vergunning zijn van toepassing de hierbij gaande algemene voor¬
waarden waaronder door het bestuur van het waterschap vergunning kan
worden verleend op grond van de bepalingen, opgenomen in voornoemd
Reglement op de waterlossingen in Limburg.
z.o.z.

3. Over de onderwerpelijke waterlossing mag een brug worden gebouwd conform de
tekening van Provinciale Waterstaat nr. S 12-K 2 t/m 4-1 en 2.
4. De brug wordt gefundeerd op betonnen palen, landhoofden van betonsloof en dek
van voorgespannen betonbalken.
5. De afmetingen bedragen:
h (doorstroomhoogte van de brug) = 2,30 m
w (doorstroomprofiel) = beekprofiel
b (bodembreedte) = 3,50 m.
6. Bodembekleding van stortsteen 100<d<200, laagdikte 20 cm, dient te worden
aangebracht . Taludbekleding van b.k.k.'s dik 8 cm in een 20 cm grindzandbed
tot 3,00 m stroomop- en 3,00 m stroomafwaarts van de brug.
In de teen van het talud dient een beschoeiing bestaande uit perkoenpalen 0 8 cm,
lang 120 cm , h. o.h. 50 met een vurehouten gording 5 x 20 cm te worden gemaakt.
7. De beekbodem ter plaatse van de brug dient conform de nieuwe bodemlijn van de
verbeteringsplannen Rode Beek op 27-94 NAP te worden aangebracht.
8. Het midden van de brug zal zijn gelegen op een afstand van ca. 30,00 m stroom¬
afwaarts gemeten uit de scheiding der percelen kadastraal bekend gemeente
Susteren, sectie G nr's 713 en 708.
9. Het onderhoud en/of de vervanging van de onderwerpelijke brug komt geheel ten
laste van de houder der vergunning.

A
WATERSCHAP GELEEN- EN VLOOTBEEK
Parklaan 10
SITTARD

VERGUNNING INGEVOLGE HET REGLEMENT OP DE WATERLOSSINGEN
IN LIMBURG.

Vergunningnr.

Sittard,

! '

~ ^^

Het bestuur van het waterschap Geleen- en Viootbeek, hierna
genoemd "het toezichthebbend bestuur";
beschikkende op het verzoek van

waarbij vergunning wordt gevraagd tot

^

-i^t^

de waterlossing genaamd
voorkomende onder nr. X3

in de nog op te maken legger A der water¬

lossingen van voornoemd waterschap,
overwegende, dat de Gedeputeerde Staten van Limburg bij brief van
10 maart 1958, nr. B 2049, ontheffing hebben verleend van het bepaalde
in artikel 42, lid 2, van het Reglement op de Waterlossingen in Limburg;
gelet op artikel X

van voornoemd Reglement;

Besluit:

hierna genoemd "de houder der vergunning", de gevraagde bovenomschreven
vergunning tot wederopzegging te verlenen onder de hierbij gevoegde
algemene voorwaarden, alsmede de hieronder vermelde bijzondere voor¬
waarden:
1. Onder rechtverkrijgende wordt in deze vergunning verstaan de toe¬
komstige eigenaar of eigenaren van de onderwerpelijke voorwerpen en/of
werken.
2. Op deze vergunning zijn van toepassing de hierbij gaande algemene voor¬
waarden waaronder door het bestuur van het waterschap vergunning kan

ö<?^, s

worden verleend op grond van de bepalingen, opgenomen in voornoemd
Reglement op de waterlossingen in Limburg.
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WATERSCHAP GELEEN- EN VLOOTBEEK
Parklaan 10
SITTARD

bijlage, behorende bij vergunningnr

ALGEMENE VOORWAARDEN

waaronder door het bestuur van het waterschap van de Geleen- en
Vlootbeek
, gevestigd te Sittard, vergunning kan worden verleend op
grond van de bepalingen, opgenomen in het Reglement op de Waterlossingen
in Limburg.

ARTIKEL 1.
1. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werken, waaronder wordt ver¬
staan het aanbrengen, hebben en onderhouden van duikers, bruggen, stuwen,
betuiningen, putten, uitstroomwerken of uitmondingen, buisleidingen en
kabels dienen te worden uitgevoerd en onderhouden ten genoege van het
toezichthebbend bestuur en volgens de door of vanwege dit toezicht
hebbend bestuur te geven aanwijzingen. Onder onderhoud wordt, waar het
betreft een brug, koker, stuw, duiker en/of riolering, uitstroomwerk
of uitmonding en betuining, mede verstaan het zorgdragen en er op toezien
dat de waterlossing volkomen aan haar bestemming kan beantwoorden en dat
de werken worden gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen
en/of stoffen, zoals aandrijvend vuil, hout, zand, kiezel, slib e.d.
alsmede het konstruktief onderhoud van het kunstwerk.
2. Tenminste vijf dagen voordat met de uitvoering van werkzaamheden (inbe¬
grepen onderhoudswerken) wordt begonnen, moet de vergunninghouder van
het voornemen daartoe, onder mededeling waar en op welk tijdstip zal worden
begonnen - behoudens in spoedeisende gevallen bij storingen e. d. -,
kennis geven aan het toezichthebbend bestuur.
In laatstgenoemde gevallen dient zodra mogelijk kennis te worden gegeven.
3. Elke voorgenomen uitbreiding, vernieuwing, wijziging of opruiming van
krachtens deze vergunning gemaakte werken, uitgezonderd onderhoudswerken,
dient door of namens het toezichthebbend bestuur schriftelijk onder nader te
stellen voorwaarden te zijn goedgekeurd, alsvorens met de uitvoering daarvan
mag worden begonnen.
In dit verband wordt onder onderhoudswerken mede verstaan het verrichten
van herstellingen.
4. De afvoer van het water mag door de uitvoering van de krachtens deze ver¬
gunning uit te voeren werken niet worden belemmerd en niet meer dan on¬
vermijdelijk is, worden gehinderd.
De vergunninghouder neemt tijdens de uitvoering van werken alle noodzake¬
lijke maatregelen ter bevordering van een goede afvoer van het water en
volgt dienaangaande de aanwijzingen door of namens het toezichthebbend
bestuur gegeven.

5.

Bij ontgravingen in belopen moet worden zorg gedragen, dat de graszoden
afzonderlijk worden gedeponeerd en na het aanvullen van de ontgraving
weer worden aangebracht en aangeslagen, waarbij de zoden moeten worden
afgedekt met een laagje teelaarde.

2.

6. De eventueel beneden de waterspiegel in de waterlossing en de belopen te
baggeren sleuven moeten na het leggen van de buisleiding en/of kabel(s)
eveneens met een door of namens het toezichthebbend bestuur goedgekeurde
specie en/of materiaal, (zand, grind, e.d.) alsmede wijze van verwerken,
worden gedicht, terwijl ontstane verondiepingen in de waterlossing
dienen te worden verwijderd.
7* Daar waar het toezichthebbend bestuur dit nodig oordeelt, dienen beekbodem en/of taluds te worden voorzien van bekledingen en/of beschoeiingen,
zoals in de bijzondere voorwaarden is omschreven, een en ander ten genoege van het toezichthebbend bestuur.
8. Het verdichten van de aanvullingen moet geschieden met mechanische
stampers of trillers in lagen van ten hoogste 0,30 meter dikte, dan wel
op een ander door of namens het toezichthebbend bestuur goed te keuren
verdichtingswi jze.
Het aanvullen en verdichten moet zodanig geschieden, dat de uitkomende
grond weer zoveel mogelijk in de sleuven wordt verwerkt.
Voor aanvullingen ongeschikte en eventueel overblijvende grond moet
worden afgevoerd. Tekortkomende grond moet worden bijgeleverd en aan—
gebracht.
ARTIKEL 2.
1. Het herstellen van ontstane gebreken na het aanbrengen van de krachtens
deze vergunning te maken werken en van te ontgraven en later wederom
aan te vullen belopen, geschiedt door of vanwege de vergunninghouder
gedurende één jaar na het gereedkomen van de werken.
2. Blijft de vergunninghouder, na aanschrijving van het toezichthebbend
bestuur en binnen de daarop te stellen termijn, in gebreke, dan ge¬
schieden de herstellingen vanwege het waterschap, zonder nadere kennis¬
geving voor rekening van de vergunninghouder.
3- In spoedeisende gevallen zullen gebreken, vanwege het waterschap op
kosten van en zo mogelijk in overleg met de vergunninghouder worden
hersteld.
ARTIKEL 31. Indien bij de door de vergunninghouder uit te voeren werken, belangen
zijn betrokken van derden, die krachtens vanwege het waterschap ver¬
kregen rechten of met vergunning van het toezichthebbend bestuur werken
of eigendommen hebben, moet door de vergunninghouder met genoemde derden
tijdig overleg worden gepleegd.
2. Tenzij bij dit overleg anders wordt overeengekomen of bij wettelijk voor¬
schrift anders is bepaald, is het aanbrengen van eventuele wijzigingen
in bedoelde werken van derden,die noodzakelijk zijn in verband met de
krachtens deze vergunning uit te voeren werken, voor rekening van de
vergunninghouder.
ARTIKEL 4.
1. Alle werken of eigendommen van het waterschap, welke ten gevolge van het
aanbrengen, wijzigen, gebruiken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen
van de krachtens deze vergunning aanwezige werken mochten worden bescha¬
digd, moeten door en op kosten van de houder der vergunning ten genoege
van het toezichthebbend bestuur worden hersteld.

3.

2. De houder der vergunning doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken,
welke hij tegenover het waterschap zou kunnen doen gelden wegens schade
aan krachtens deze vergunning aanwezige werken, door welke oorzaak
ook ontstaan, tenzij duidelijk sprake is van grove schuld van de zijde
van het waterschap.
3. De houder der vergunning vrijwaart het waterschap voor alle vorderingen,
welke derden kunnen doen gelden, tot vergoeding van schaden, welke met
het aanbrengen, wijzigen, gebruiken, onderhouden, aanwezig zijn of
opruimen van de krachtens deze vergunning uit te voeren of aanwezige
werken in enigerlei verband staan.
ARTIKEL 3.
1. Wanneer tijdens de duur der vergunning, wijziging van plaats, afmetingen,
samenstelling of opruiming van de in deze vergunning genoemde of bedoelde
werken nodig is, ten gevolge van verruiming, verlegging of verandering
van het profiel van de waterlossing met de daarbij behorende kunstwerken,
zulks naar het oordeel van het toezichthebbend bestuur, is de houder
der vergunning of zijn rechtverkrijgende verplicht op eerste aanzegging
van het toezichthebbend bestuur en binnen de daarbij gestelde termijn,
de wijziging aan te brengen, zonder aanspraak op schadevergoeding te
kunnen maken.
2. Van bevelen van het toezichthebbend bestuur, als in het eerste lid bedoeld,
staat aan de houder der vergunning of zijn rechtverkrijgende beroep open
op Gedeputeerde Staten.
Het beroep moet worden ingediend binnen dertig dagen na de verzending
van de aanschrijving van het toezichthebbend bestuur.
Hangende het beroep blijven de door het toezichthebbend bestuur gegeven
bevelen buiten werking.
3. Bij niet voldoening aan de ingevolge lid 2 gegeven bevelen, kan het
nodige vanwege het toezichthebbend bestuur worden verricht op kosten van
de houder der vergunning of zijn rechtverkrijgende, met dien verstande,
dat gebruikmaking van deze bevoegdheid, ingeval van een krachtens het
tweede lid ingesteld beroep, eerst kan plaatsvinden, nadat de beslissing in
beroep is genomen.
ARTIKEL 6.
1. Wanneer ten behoeve van werken aan de waterlossing
en/of de daarbij be¬
horende kunstwerken speciale voorzieningen nodig zijn, welke naar het oor¬
deel van het toezichthebbend bestuur het direct of indirect gevolg zijn
van de krachtens deze vergunning aanwezige werken, dan zullen deze meerdere
kosten of schaden geheel ten laste komen van de houder der vergunning.
2. Indien door het toezichthebbend bestuur ten behoeve van de uitvoering
van werken aan de waterlossing de vergunning wordt ingetrokken, moet de
houder der vergunning de krachtens deze vergunning aanwezige werken binnen
een door het toezichthebbend bestuur te stellen termijn opruimen en de tot
de waterlossing behorende werken ter plaatse in de vorige of in de door
of namens het toezichthebbend bestuur te bepalen toestand brengen, zonder
aanspraak op enige schadevergoeding te kunnen doen gelden.
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3. Het toezichthetbend bestuur zal niet tot toepassing van het bepaalde in
dit artikel overgaan, dan nadat de houder der vergunning is gehoord.
ARTIKEL 7»
1. Indien de houder der vergunning de exploitatie van de krachtens deze ver¬
gunning aanwezige werken beëindigt, dient hij daarvan het toezichthebbend
bestuur zo spoedig mogelijk kennis te geven.
2. De houder der vergunning
moet - tenzij het toezichthebbend bestuur dit
niet nodig acht - de werken binnen een door het bestuur te stellen ter¬
mijn opruimen en de tot de waterlossing behorende werken ter plaatse in
de oorspronkelijke of in een door of namens het toezichthebbend bestuur
(gehoord de houder der vergunning) te bepalen toestand brengen, zonder
dat de houder der vergunning uit dien hoofde aanspraak op vergoeding
zal kunnen maken.
ARTIKEL 8.
De kosten van het toezicht, dat naar het oordeel van het toezichthebbend
bestuur nodig is voor de naleving van de voorwaarden van deze vergunning,
komen ten laste van de houder der vergunning.
ARTIKEL 9.
De kosten, die het waterschap ingevolge het bepaalde in deze vergunning
ten laste van de houder der vergunning heeft gemaakt, moeten aan het
waterschap worden betaald uiterlijk êên maand na de daarop betrekking heb¬
bende
aanschrijving.
ARTIKEL 10.
Telkens wanneer het toezichthebbend bestuur zulks nodig acht, dienen binnen
een termijn van twee maanden revisietekeningen op overzichtelijke nader
aan te geven schaal (niet kleiner dan 1:2500) te worden overgelegd,
waarop zijn aangegeven de ligging van de krachtens deze vergunning aan¬
wezige werken ten opzichte van het object, waarin of waaronder de werken
zijn gelegen.
ARTIKEL 11.
Deze vergunning vervalt, indien met de werken, waarop ze betrekking heeft,
niet binnen êên jaar na dagtekening van de vergunning is aangevangen.
ARTIKEL 12.
De houder der vergunning is zonder toestemming van het toezichthebbend
bestuur niet bevoegd, deze vergunning met de daaraan verbonden rechten
en verplichtingen geheel of ten dele over te dragen aan derden.
Zolang zodanige toestemming niet is verleend, blijft de houder der
vergunning voor de naleving van de bepalingen van de vergunning aansprakelijk.
ARTIKEL 13.
1. Indien de in deze voorwaarden opgelegde verplichtingen niet worden nage¬
leefd, moet de houder der vergunning op eerste aanschrijving van het toe¬
zichthebbend bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn in het
ontbrekende voorzien.
2. Bij gebreke daarvan zal het toezichthebbend bestuur datgene doen verrichten,
hetwelk dat bestuur nodig voorkomt; de kosten hiervan zijn ten laste van
de houder der vergunning.

ARTIKEL 14.
Deze vergtmning wordt eerst van kracht, nadat een door de houder der
vergunning ondertekende verklaring tot aanvaarding van de vergunning
met de daarin opgenomen bepalingen en voorwaarden hij het toezichthehhend hestutir is ingekomen.
ARTIKEL 1'?.
1. Hebben de te maken werken betrekking op een leidingkruising (biiislei dingen,
kabels) dan dient de houder der vergunning deze op de bij haar ge¬
bruikelijke wijze te markeren. Deze markeringen dienen zodanig te
worden geplaatst, dat het mechanisch onderhoud van de waterlossing niet
wordt belemmerd of belet.
2. Bij waterlossingen, voorzien van onderhoudsstroken, breed 3,— m
of 1,50 m, dienen vorenbedoelde markeringen tenminste op 3,— m, respec¬
tievelijk 1,50 m uit de insteek van de waterlossing te worden geplaatst.

15 november 1977*
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