Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa’s
1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 8 oktober 2019 een aanvraag
watervergunning ontvangen van XXXX, Eemslaan 4 te TERMUNTEN. Het betreft een aanvraag op
grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

2.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en
bijzondere voorschriften wordt voldaan.
Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn
verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):
 De Keur 2010
Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen
genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa’s 2010 en de
Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:
I.
II.
III.

4.

Aan XXXX, Eemslaan 4 te TERMUNTEN vergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen
van 12 fuiken in het Buitentoeleidingskanaal te Farmsum.
Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode tot en met 31 december
2020.

Ondertekening

Veendam, 10 oktober 2019
namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water
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5.
5.1.

Bijzondere voorschriften
Plaats en voorwaarden

a. De 12 fuiken worden geplaatst in de beschermingszone van de primaire waterkering en wel
langs de westelijke oever van het Buitentoeleidingskanaal van het Zeehavenkanaal te
Farmsum. Zie onderstaande luchtfoto.
b. Aanwijzingen door of vanwege het waterschap gegeven in het belang van de bescherming en
werking van waterstaatswerken moeten strikt worden opgevolgd.
c. Tijdens het uitoefenen van de visserij moet deze watervergunning aanwezig zijn en op eerste
vordering van de ter zake bevoegde ambtenaar worden getoond.
d. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde
te voor komen, dat het waterschap of derden, ten gevolge van het gebruik ven de vergunning
schade lijden.
e. Afwijkingen t.o.v. deze watervergunning mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter
goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.
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