Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa’s
1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 13 juni 2019 een aanvraag
watervergunning ontvangen van Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN. 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.
IV.

4.

Aan Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN vergunning te verlenen voor het
legaliseren van 3 aangebrachte beregeningsbuizen in de waterkering langs het Noord
Willemskanaal.
Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de
vergunning.

Ondertekening

Veendam, 15 oktober 2019
namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water
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5.

Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats
a. De werken zijn uitgevoerd in de kernzone van de waterkering van het Noord Willemskanaal
oostzijde, gedeelte Onlandweg – De Tip.
b. In de waterkering zijn 3 buizen met een diameter van 150 mm. aangebracht.
c. Eén en ander als aangegeven in de aanvraag.
5.2. Uitvoering
De werken zijn uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De aangebrachte werken
moeten altijd voldoen aan de uitgangspunten als genoemd in de “Leidraad Toets op Veiligheid regionale waterkeringen” en aan de “Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale
Waterkeringen”.
5.3.
a.
b.

5.4.
a.

b.

Onderhoud
De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit
in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de
constructie en de veiligheid van de waterkering.
Revisietekening
Na voltooiing van de werken moeten aan het waterschap, afdeling Beleid, Projecten en
Geo-informatie, onder vermelding van het nummer van de watervergunning
(HAS2019_Z17617) digitaal revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat te worden
toegezonden, waarop de werken ten genoegen van dit bestuur voldoende gedetailleerd zijn
aangegeven.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Piet Mulder, medewerker GIS (tel. 0598693235) van het waterschap Hunze en Aa’s.

5.5. Aandachtspunten bij gebruik
De 3 aangebrachte beregeningsbuizen worden gebruikt om oppervlaktewater aan het Noord
Willemskanaal te onttrekken. Het onttrokken water wordt gebruikt voor het beregenen van
percelen gelegen binnen het watersysteem van de Drentsche Aa.
Bij het gebruik van het te onttrekken oppervlaktewater moet worden voorkomen dat dit
rechtstreeks op sloten van het watersysteem van de Drentsche Aa wordt gebracht. Dit omdat het
aangevoerde water de waterkwaliteit voor de drinkwaterfunctie negatief zou kunnen beïnvloeden.
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Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur
1. Meldplicht bij ongewone voorvallen
a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn
ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen
treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk
te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap
in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
2. Onderhoud
a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in
de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
3. Waterbeheer
De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken
wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.
4. Vernieuwen van het werk
a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder
dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning
genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening,
tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

