Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen
Datum: 16 november 2020
Kenmerk: Z - 2030075/u20091425

Het dagelijks bestuur heeft op 3 november 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 plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot op het
midden van de vijver (WV/030004/2, afvoervak AV16411) nabij de Kloosterlaan te
Goor.
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 de buurtvereniging Kloosterlaan te Goor vergunning te verlenen voor het
plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot op het midden van de vijver
(WV/030004/2, afvoervak AV16411) nabij de Kloosterlaan.
De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 12 december
2020 tot en met 16 januari 2021.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.
Voorschriften
Voorschriften algemeen
1. De activiteit dient tijdig te worden aangemeld bij onze medewerker A. Aanstoot,
telefoonnummer 06-29560729.
2. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker A. Aanstoot,
telefoonnummer 06-29560729.
3. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van de activiteit aanwezig
te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
4. 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.
Voorschriften specifiek
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. Voor het drijvende vlot mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van houtsoorten
die niet zijn verduurzaamd met conserverende en/of uitlogende middelen. Bij
voorkeur wordt gebruik gemaakt van houtsoorten voorzien van het FSC keurmerk.
3. Alle grondroeringen die bij de uitvoering van de activiteit worden gedaan, moeten
worden ingezaaid met een bermmengsel.
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4. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de
vijver ongehinderd kan plaatsvinden.
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 tijdelijk plaatsen van een verlichte kerstster op een vlot op het midden van de
vijver heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en
veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Daar waar schade ontstaat
aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de
vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning
opgenomen.
Op grond van de overwegingen bestaan er, mede door de gestelde voorschriften, 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
igner1/
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.

Pagina

3 van 3

