WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 5 oktober 2020 een aanvraag
watervergunning ontvangen van Strukton Civiel Projecten B.V., Postbus 1025, 3600 DA te
MAARSSEN. 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.
De aanvraag is namens Strukton Civiel Projecten B.V. ingediend door Antea Nederland B.V. te
Heerenveen.

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 voorgenomen onttrekking door de in deze vergunning opgenomen
voorwaarden op een verantwoordelijke wijze kan worden uitgevoerd en daarmee
aanvaardbaar wordt geacht.

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.
V.

Aan Strukton Civiel Projecten B.V., Postbus 1025 te MAARSSEN vergunning te verlenen
voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor het project 'Spoorzone Groningen:
Hoofdstation Groningen'.
De vergunning is geldig tot 31-12-2023. De totaal te onttrekken hoeveelheid grondwater
bedraagt 582.200 m3. De maximale debieten voor de grondwateronttrekking bedragen 60
m3/uur en 1.440 m3/dag. De totaal te infiltreren hoeveelheid onttrokken grondwater
bedraagt 160.000 m3. De maximale debieten voor de infiltratie bedragen 15 m3/uur en 360
m3/dag.
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.
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4.

Ondertekening

Veendam, 16 december 2020
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 onttrekking en infiltratie van grondwater vindt plaats nabij hoofdstation Groningen te
Groningen ten behoeve van het project ‘Spoorzone Groningen: Hoofdstation Groningen’.
b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.
5.2. Bijlagen
a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Bemalingsadvies van Henk van Tongeren, Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies,
Hoofdstation Groningen, Documentnummer 3486-0001-02005, versie 4.0, d.d. 29-092020;
- Bemalingsplan van Henk van Tongeren, Bemalingsplan Bouwkuip / Reizergerspassage,
Hoofdstation Groningen, Documentnummer 3486-0001-06374, versie 1.0, 28-08-2020;
- Monitoringsplan van Geocon, Deelplan Monitoring Grondwater, Hoofdstation Groningen,
MPL-G1075-4-470-4, revisie 4.0, d.d. 09-12-2020;
b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks
bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.
5.3. Onttrekken en infiltreren grondwater
a. De onder 5.2a genoemde documenten zijn goedgekeurd, voor die werken die binnen de
reikwijdte van de Keur vallen. De werkzaamheden worden conform deze documenten
uitgevoerd.
b. De vergunninghouder verschaft het Waterschap Hunze en Aa’s toegang tot de gemeten data
met betrekking tot de monitoring. Dit in samenspraak met en naar tevredenheid van de
handhaver van het waterschap.
c. Voor de kwaliteit van de lozing van het onttrokken grondwater moet een melding in het kader
van het Besluit lozen buiten inrichtingen gedaan worden. Deze melding moet ingediend
worden bij het Waterschap Hunze en Aa's. In deze melding moet naar deze vergunning
worden verwezen.
d. Voor de kwantiteit van deze lozingen moet voldaan worden aan de maximale hoeveelheden
zoals benoemd in het bemalingsadvies Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies,
Hoofdstation Groningen, Documentnummer 3486-0001-02005, versie 4.0, d.d. 29-09-2020.
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Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur
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).
2. 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.
3. Meldplicht bij ongewone voorvallen
a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn
ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te
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).
4. Waterbeheer
De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken
wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.
5. 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.
6. 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.
7. Overdracht
De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging
moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

Bijlage 2 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
Postbus 195
9640 AD Veendam
Naam van de onttrekker
Omschrijving van het werk
Zaaknummer1
Startdatum onttrekking
Einddatum onttrekking

:
:
: HAS2020_Z27450
:
:

Gegevens onttrekking:
Datum

Meternummer:
Meterstand (in

Meternummer:
Onttrokken

m³)

Totaal onttrokken:

Meterstand (in

Eventuele bijzonderheden
Onttrokken

m³)

m³

Gegevens benodigd voor het vaststellen van de zuiverings- en verontreinigingsheffing:
Hoeveel grondwater is geloosd op oppervlaktewater?
……. m³
Hoeveel grondwater is geloosd op het riool?
……. m³
Hoeveel grondwater is geïnfiltreerd?
……. m³
Ondertekening:
Datum:

Naam:

Handtekening:

