Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa’s
1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 24 januari 2020 een aanvraag
watervergunning ontvangen van Combinatie Herepoort, Pedro de Medinalaan 5a te Amsterdam.
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.

Deze vergunning vervangt de huidige vergunning HAS2017_Z04441 die eind februari afloopt,
voor wat betreft de uitvoering van de tijdelijke demping van het Oude Winschoterdiep. De
definitieve situatie is vergund via HAS2017_Z04441.

Het tijdelijke karakter van vergunning HAS2017_Z04441 was noodzakelijk vanwege de daarin
opgenomen tijdelijke bemaling. Vanwege de opgelopen vertraging is een nieuwe vergunning
noodzakelijk. Hierbij is een splitsing aangebracht tussen een vergunning voor de tijdelijke
bemaling en een vergunning voor het tijdelijk dempen van het Oude Winschoterdiep.

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 Combinatie Herepoort, Pedro de Medinalaan 5a te Amsterdam vergunning te
verlenen voor het tijdelijk dempen van het Oude Winschoterdiep gedurende de bouwfase
van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg te Groningen
Aan de vergunning voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5
De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de
vergunning.
Deze vergunning is geldig tot 1 oktober 2022. Wanneer er na 1 april 2020 gestart wordt
met de werkzaamheden.

Ondertekening

Veendam, 26 februari 2020
namens het dagelijks bestuur,
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Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water
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5.
5.1

Voorschriften
Algemene voorschriften

5.1.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden
a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de
vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden
van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen
van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).
5.1.2 Overdracht
De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging
moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.
5.1.3 Werkzaamheden
a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere
voorschriften anders is aangegeven.
c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op
het werk aanwezig zijn.
d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
5.1.4 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).
5.1.5 Onderhoud
a. De vergunninghouder moet de aangebrachte tijdelijke 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.
5.1.6 Waterbeheer
De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken
wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Watervergunning HAS2020_Z24811

3 van 5

5.2

Bijzondere voorschriften voor het gebruik van een
waterstaatswerk of daartoe behorende beschermingszone

5.2.1 Goedkeuring
a.

b.

c.

De bij de oorspronkelijke vergunningaanvraag bijgevoegde rapporten “Verdiepte ligging,
Waterhuishouding” document ARZ-OM-KW19-0821, versie 01, d.d. 23-01-2017, het
rapport van Grontmij “Berekening effecten op afvoer EKBD tijdens bouwfase Ring-Zuid”
met kenmerk 312278-3-BdG, d.d. 06-06-2014 en de eis met betrekking tot het stremmen
van het Oude Winschoterdiep zijn goedgekeurd, voor werken die binnen de reikwijdte van
de Keur vallen.
De werkzaamheden moeten conform het rapport “Verdiepte Ligging, Waterhuishouding”,
“Berekening effecten op afvoer EKDB tijdens bouwfase Ring-Zuid” en de eis met
betrekking tot het stremmen van het Oude Winschoterdiep en worden uitgevoerd en
voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze
vergunning. De algemene en bijzonder voorschriften zijn hierbij leidend.
Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het
dagelijks bestuur van het waterschap.

5.2.2 Uitvoering
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

Voor de realisatie van de verdiepte ligging mag ter plaatse van het wegtracé het Oude
Winschoterdiep gedurende maximaal twee aaneengesloten stormseizoenen afgesloten
worden.
De werken worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De te realiseren
werken moeten zo worden aangebracht dat deze regionale waterkering en de aan te
brengen werken ten alle tijde voldoen aan de uitgangspunten zoals genoemd in de
Leidraad Toets op Veiligheid – regionale waterkeringen en aan de Leidraad Waterkerende
Kunstwerken in Regionale Waterkeringen.
De werken worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het
Eemskanaal-Winschoterdiep. De te realisteren tijdelijke werken moeten zodanig worden
aangebracht dat de waterkerende hoogte van te minste NAP+ 2.00m blijvend is
gegarandeerd. Dit is ook van toepassing tijdens de periode van afsluiten van het Oude
Winschoterdiep.
De tijdelijke waterkering moet altijd vrij toegankelijk zijn voor personeel en materieel van
het waterschap.
Ter voorkoming van wateroverlast van laaggelegen terreinen achter de waterkering is het
verboden om veranderingen aan te brengen aan de rioolstelsels, die afwateren op het
boezemgebied, zonder de goedkeuring van het dagelijks bestuur van het Waterschap
Hunze en Aa's.
De eventueel aanwezige terugslagkleppen moeten altijd goed bereikbaar zijn en doelmatig
te functioneren.
Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgaven van de
Stadaard RAW Bepalingen.
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5.2.3 Onderhoud
a.
b.
c.

Alle aangebrachte werken worden onderhouden door de vergunninghouder.
De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de
constructie en veiligheid van de waterkering.
Het is niet toegestaan om op de waterkeringen chemische reinigingsmiddelen en/of
onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken.

5.2.4 Toekomstige aanpassing waterpeilen
Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade en of noodzakelijke maatregelen als
gevolg van toekomstige en/of tijdelijke peilveranderingen op de boezem.
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