Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen
Datum: 16 november 2020
Kenmerk: Z - 2029903/u20091675

Het dagelijks bestuur heeft op 19 oktober 2020 een aanvraag van u ontvangen voor
een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de
Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.
De aanvraag betreft het houden van een slipjacht evenement op 26 december 2020,
waarbij gebruikt wordt gemaakt van diverse onderhoudspaden langs diverse
waterlopen in de omgeving van Rossum, zoals is beschreven in de aanvraag.

BESLUIT
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks
bestuur om:
op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a., van de Keur waterschap Vechtstromen
aan KNJV te Geesteren vergunning te verlenen voor het houden van een slipjacht
evenement op 26 december 2020 waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
onderhoudspaden langs diverse waterlopen in de omgeving van Rossum.
De vergunning uitsluitend te verlenen op 26 december 2020.
Het evenement dient te worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de
aanvraag bijgevoegde documenten.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.
Voorschriften
Voorschriften algemeen
1. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker André Aanstoot op 0629560729.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op
verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. De eigenaren/gebruikers van de percelen waarvan voor het houden van het
evenement gebruik gemaakt wordt, inclusief de eigenaren van de aanliggende
percelen, dienen met het houden van dit evenement akkoord te gaan.
4. Het evenement mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de
onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
5. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade
toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik
van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
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6. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van
de waterloop/onderhoudspaden door de deelnemers, de organisatoren en
eventueel aanwezig publiek.
Voorschriften evenement
1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel
van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Hindernissen/bouwwerken e.d. gebouwd over waterlopen dienen binnen een
week na het evenement te worden verwijderd.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de
waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
4. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken
en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een
door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
Overwegingen
Het besluit is getoetst aan:
−
de Keur van waterschap Vechtstromen;
−
de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

Conclusie
Het evenement heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem
en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat
er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor
is dat er sprake is van een evenement op de oever, waardoor geen hinder en/of schade
zal ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het
oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de
vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning
opgenomen.
Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan
er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit
geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van een evenement dat alleen op 26
december 2020 zal plaatsvinden.
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde
vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,
/signer1/

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
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1/
Bezwaar
U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA
Almelo.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. de gronden van het bezwaar.
Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek
om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB te Zwolle.
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Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen
Keur waterschap Vechtstromen
De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:
Artikel 3.2, lid 1, sub a
Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een
waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop,
daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of
vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen
Toetsingscriteria
1. De activiteiten mogen de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloeden.
2. De activiteiten mogen geen hinder veroorzaken voor de aan- en afvoer van water.
3. De activiteiten mogen onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet
belemmeren.
4. Er mag geen schade worden aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de
bijbehorende beschermingszones en de daar in zich bevindende werken.
5. Objecten mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden achtergelaten.
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