Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen
Datum: 3 juni 2021
Kenmerk: Z-2027197/21099772

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2020 een aanvraag van Maatschap E.G.J. Kamphuis en M.J.E.
Kamphuis-Venhuis te Beerzerveld ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.
De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van ontwateringsmiddelen en drainageuitmondingen in het talud op de linker oever van waterloop WL06456 (afvoervak AV06102), ter
plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie T, nummers 312, 313
en 221, nabij de Beerzerhaar te Beerze. Het betreft het vervangen van bestaande drainage die niet
werkt.
Op 30 maart 2020 hebben wij geconstateerd dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om een
besluit te nemen. Wij hebben u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht de
ontbrekende gegevens aan te vullen. De procedure heeft daarna geruime tijd stil gestaan, mede
omdat er sprake zou zijn van invloed op de nabije omgeving (natuurgebied). Op 18 mei 2020 heeft u
daarover een brief van ons ontvangen. Na geruime tijd in de wacht te hebben gestaan hebben wij
onlangs de situatie opnieuw onderzocht. Vanwege het feit dat de oude drainage onder de
slootbodem uitkomt, draineert deze niet meer. De nieuwe drainage komt op 60 cm beneden
maaiveld en ligt daarmee circa 60 centimeter hoger dan de oude. In de zomer infiltreert het water
via deze drainage en in de winter draineert deze drainage veel minder diep. Op basis van deze 2
argumenten hebben we besloten dat voor de drainage vergunning kan worden verleend. Daarmee is,
overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduretijd met circa 1 jaar
opgeschort.
De u op 18 mei 2020 via e-mail toegezonden brief met kenmerk Z-2027197/20084269 mag u hiermee
als niet verzonden beschouwen.

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 3.48 en artikel 3.71 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan
Maatschap E.G.J. Kamphuis en M.J.E. Kamphuis-Venhuis te Beerzerveld vergunning te verlenen
voor drainage/ontwatering en het daarvoor aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen
op de linker oever van waterloop WL06465, nabij de Beerzerhaar te Beerze.
De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende
documenten
Voorschriften
Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen
1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u
de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste
medewerker, de heer A. Zwiers via toezichtnoord@vechtstromen.nl of via telefoonnummer
06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de
aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op
verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. 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
ontheffing aangebrachte voorzieningen.
Voorschriften drainage-uitmondingen
1. De uitmondingen van de drainageleidingen moeten gelijk met het talud van de waterloop
worden afgeschuind.
2. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de
uitmondingen van de drainageleidingen te voorkomen.
3. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de
ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een
verdichtingsapparaat worden verdicht.
4. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop
ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij
behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te
worden hersteld.
6. Wanneer de drainage wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan
schriftelijk in kennis te stellen.
7. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
8. De drainageleidingen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van schoon grondwater,
dat afkomstig is van de genoemde percelen.
9. Eventueel langs de watergang aanwezige beschoeiingdelen mogen niet verwijderd worden. De
doorvoer in de beschoeiing moet beperkt blijven tot de uitwendige diameter van de
drainageleiding.
Overwegingen
Het besluit is getoetst aan:
de Waterwet;
de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit
artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:
- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
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Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van
het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te
beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het
toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.
De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen
zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.
Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden
voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie
De door u aan te brengen drainage in perceel Ambt-Hardenberg, sectie T, nummer 313 en het
aansluiten van drainage-uitmondingen in waterloop WL06465 zijn niet in strijd met een of meerdere
criteria onder de beoordelingsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve
gevolgen zijn voor het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de beleidsregels
waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen en bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van
de vergunning

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

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
/signer1/
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 Beoordelingsregel waterschap Vechtstromen
Keur waterschap Vechtstromen
De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:
Artikel 3.48
Het is verboden om zonder watervergunning gronden te ontwateren met drainage-middelen.
Artikel 3.71
1. Het is verboden om zonder watervergunning een lozings- of onttrekkingsvoorziening aan te
leggen die niet voldoet aan artikel 3.70.
Artikel 3.70 (algemene regel)
Er mag een voorziening voor het lozen van water op of het onttrekken van water aan een
oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd als de voorziening verzonken is in het talud en buiten
het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Beoordelingsregel vergunning aanleggen lozingsvoorziening
1. Bij het beoordelen van de aanvraag voor de lozingsvoorziening wordt getoetst of de voorziening
buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangebracht.
Beoordelingsregel vergunning drainage/ontwatering
Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of het gebruik van drainage-middelen
verenigbaar is met het belang van het behoeden van het beheergebied voor nadelige gevolgen van
de drainage-middelen.
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