WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 23 augustus 2019 een aanvraag
ontvangen van Gemeente Assen, Postbus 30018 te ASSEN, om een watervergunning op grond
van de Keur voor het permanent onttrekken en lozen van grondwater als gevolg van de realisatie
van de onderdoorgang de Maten te Assen.
De aanvraag is namens Gemeente Assen ingediend door Mobilis B.V. te Rotterdam.

2.

Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover
verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de
Waterwet.
Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken
doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van
de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de
gevraagde vergunning verleend.

3.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet en artikel 3.7 van de Keur Waterschap Hunze en Aa’s
2010, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het
dagelijks bestuur als volgt:
I. De gevraagde vergunning, als bedoeld in artikel 6.5 onder b Wtw, juncto artikel 3.7 Keur
2010, te verlenen aan Gemeente Assen te ASSEN voor het onttrekken het permanent
onttrekken en lozen van grondwater als gevolg van de realisatie van de onderdoorgang de
Maten te Assen..
II. De maximale debieten voor de grondwateronttrekking bedragen 4m3/uur, 96m3/dag en
35.040m3/jaar.
III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op
de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
IV. De vergunningaanvraag met bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4.

Ondertekening

Veendam, 7 november 2019
namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5.

Bijzondere voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard
5.1.1 Duur en overdracht
a. De watervergunning wordt geacht mede te zijn verleend aan de rechtverkrijgende van de
vergunninghouder. Voor naleving van de aan de watervergunning verbonden voorschriften
wordt de rechtverkrijgende als vergunninghouder beschouwd.
b. Wijziging van de tenaamstelling moet binnen 4 weken aan het dagelijks bestuur worden
gemeld.

5.1.2 Meldplicht bij ongewone voorvallen
a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterhuishouding
en/of waterkwaliteit zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder
onmiddellijk maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de waterhuishouding
en/of waterkwaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, of te beperken en/of ongedaan te maken.
b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk de
waterbeheerder in kennis stellen. De informatie dient te bevatten:

de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich
heeft voorgedaan;

gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor de
waterhuishouding en/of waterkwaliteit van het voorval te kunnen beoordelen;

de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval
te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
c. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de
waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te
voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

5.1.3 Onderhoud algemeen
a. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in
goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
b. Door of namens het waterschap Hunze en Aa’s kunnen met betrekking tot het onderhoud van
de werken aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening
betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond
worden opgevolgd.

5.1.4 Contactpersonen
a. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder
belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens
de waterbeheerder in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
b. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking
is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen als toezichthouder, als bedoeld
onder 5.1.5.a.
c. Wijzigingen in de aanwijzing als toezichthouder moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden
gemeld.

5.1.5 Aansprakelijkheid
a. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of herstelwerkzaamheden aan de
aangebrachte werken, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
b. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of herstelwerkzaamheden aan de
aangebrachte werken, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van activiteiten van
derden.

5.2

Bijzondere voorschriften voor het onttrekken van grondwater

5.2.1 Plaats

Stadsbroeksloop

Bron: Memo – Beschouwing debiet odg Assen van Lamers Water
a. De locatie betreft de nieuw gerealiseerde spoortunnel de Maten in Assen.
b. De onttrekking vindt plaats als gevolg van de aanleg van de onderdoorgang de Maten te
Assen. Hierdoor is een situatie ontstaan met permanente kwel. Dit kwelwater wordt onttrokken
via een drainagesysteem.
c. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de Stadsbroekloop aan de zuidzijde van de
tunnel.

5.2.2 Bijlagen
De volgende bijlagen zijn met de aanvraag ingediend en zijn onderdeel van deze vergunning,
eventuele wijzigingen moeten ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd. :
 MEMO – BESCHOUWING DEBIET ODG ASSEN van Lamers Water

5.2.3 Meten en vastleggen van de onttrokken hoeveelheid grondwater
a. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt zo gemeten dat het meetresultaat in enige
maand niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
b. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de bemaling,
en vervolgens jaarlijks zijn geijkt, zodanig dat de volgens voorschrift a. vereiste
nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Het ijkingscertificaat moet jaarlijks gezamenlijk met het
debietregistratieformulier naar het waterschap Hunze en Aa’s worden gezonden. Daarnaast
moet tijdens de onttrekking de meetinstrumenten doelmatig worden gecontroleerd op zaken
die de invloed van de meting kunnen beïnvloeden. Van de verrichte controles moet de houder
van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
c. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude
meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de
meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die
van invloed kunnen zijn op de meting. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor
waterschap Hunze en Aa’s beschikbaar gehouden.
d. Jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar,
maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater ingevuld en aan waterschap Hunze en Aa’s
toegezonden.

5.2.4
a.
b.
c.
d.

Waterkwaliteit

De lozing mag de waterkwaliteit van de Stadsbroekloop niet negatief beïnvloeden.
De lozing moet voldoen aan het “Besluit lozen buiten inrichtingen” paragraaf 3.2 Lozen van
grondwater bij ontwatering.
De lozingsvoorziening moet op een dusdanige manier worden gerealiseerd dat het mogelijk is
het geloosde water te bemonsteren.
Jaarlijks dient het geloosde grondwater bemonsterd te worden, de resultaten hiervan moeten
samen met de debietregistratie aangeleverd worden.

Meldingsformulier onttrokken hoeveelheden grondwater
(tevens uitnodiging tot aangifte zuiverings- en verontreinigingsheffing bij lozing)
Dit formulier binnen een maand na het tijdstip van beëindiging van de onttrekking terugsturen in
bijgevoegde antwoordenvelop of aan:
Waterschap Hunze en Aa’s
t.a.v. R. Bultstra
Postbus 195
9640 AD Veendam
Of naar: waterschap@hunzeenaas.nl
Naam van de onttrekker
Omschrijving van het werk
Zaaknummer1
Startdatum onttrekking
Einddatum onttrekking

: Gemeente Assen
: Assen tunnel de Maten
: HAS2019_Z18387
:
:

Gegevens onttrekking:
Datum

Meternummer:
Meterstand (in
m³)

Meternummer:
Onttrokken

Meterstand (in

Eventuele bijzonderheden
Onttrokken

m³)

Totaal onttrokken:
m³
Gegevens benodigd voor het vaststellen van de zuiverings- en verontreinigingsheffing:
Hoeveel grondwater is geloosd op oppervlaktewater?

……. m³

Ondertekening:
Datum:

Handtekening:

1

Naam:

Zaaknummer zoals vermeld in brief waterschap Hunze en Aa’s

