Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa’s
1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag
watervergunning ontvangen van P.F.P.R. Ekkers, Slochterdiep 4 te LAGELAND. 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 zijn de volgende overwegingen gemaakt:

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

Overwegende dat de schuur al is gerealiseerd en deze watervergunning er is ter legalisering
van deze schuur.

Overwegende dat de schuur geen invloed heeft op de stabiliteit van de regionale
waterkering.

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 P.F.P.R. Ekkers, Slochterdiep 4 te LAGELAND vergunning te verlenen voor het
legaliseren van een schuur in de kernzone en beschermingszone van de waterkering van
de Borgsloot, nabij Slochterdiep 4a te Lageland.
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, 19 november 2019
namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Watervergunning HAS 2019 Z18999

1 van 2

5.

Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats
a. De schuur is gebouwd in de kernzone en beschermingszone van de regionale waterkering van
de Borgsloot, nabij Slochterdiep 4a te Lageland.
b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.

5.2. Bijlagen
a. Bij de vergunningaanvraag is de volgende bijlage ingeleverd:
- Situatietekening van Klap tuin en landschapsarchitectuur, Tuinontwerp 1 fam. Ekkers, d.d.
10 juli 2017;
- Constructietekening van Houtbouw Van der Vinne, zonder kenmerk, zonder datum;
- Diverse situatiefoto’s, zonder kenmerk, zonder datum;
- Een e-mail van de heer Ekkers, beschrijving constructie schuur, d.d. 13-11-2019;
b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks
bestuur van het waterschap.
5.3. Onderhoud
Het waterschap Hunze en Aa’s mag niet belemmerd worden in het uitvoeren van het
onderhoud aan de regionale waterkering.
5.4. Toekomstige aanpassingen waterkering.
Mocht er in de toekomst een versteviging van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan
moet, indien noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de kern- en beschermingszone op
kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderen dan wel worden
aangepast.
5.4. Toekomstige handelingen in kern- en beschermingszone waterkering.
Toekomstige handelingen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering
moeten van te voren met het waterschap Hunze en Aa’s besproken worden. Handelingen in een
waterkering zijn vergunning plichtig.
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Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur
1. Overdracht
De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging
moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.
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.

