WIJZIGINGSBESLUIT OP WATERVERGUNNING

1.

Aanhef

Op 28 maart 2019 is er door waterschap Hunze en Aa’s een watervergunning verleend aan
Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te Groningen, nummer HAS2018_Z11458, voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van de stikstofinstallatie en het
mengstation te Zuidbroek.
Op 21 september heeft Gasunie Transport Services B.V. het verzoek ingediend om de vergunning
van 28 maart 2019, nummer HAS2018_Z11458, te verlengen tot en met 31 december 2022.
Reden hiervoor is dat de verleende watervergunning geldig was tot en met 1 oktober 2021 en de
vergunninghouder ook de rest van 2021 en in 2022 van de watervergunning gebruik wenst te
maken. Het verzoek om de watervergunning te verlengen is ingeschreven onder nummer
HAS2021_Z32688.

2.

Beoordeling aanvraag

Tegen het wijzigen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en
bijzondere voorschriften uit de aan Gasunie Transport Services B.V., Postbus181 te Groningen,
verleende watervergunning, nummer HAS2018_Z11458, 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.

De totaal te onttrekken en te retourneren hoeveelheid grondwater uit de verleende vergunning
niet wordt overschreden.

De maximale debieten van de grondwateronttrekkingen uit de verleende vergunning niet
wordt overschreden.

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: De aan Gasunie Transport
Services B.V., Postbus181 te Groningen, (hierna te noemen “vergunninghouder”) op 28 maart
2019, nummer HAS2018_Z11458, verleende watervergunning te verlengen tot 31 december 2022.
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4.

Ondertekening

Veendam, 11 oktober 2021
namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water
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WIJZIGINGEN
Behorend bij vergunning HAS20218_Z11458:
Als gevolg van de verlenging wordt de tekst:
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: De vergunning te verlenen van
9 september 2019 tot en met 1 oktober 2021, voor een periode van circa 46 weken.
Vervangen door:
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: De vergunning te verlenen van
9 september 2019 tot en met 31 december 2022.
De overige voorschriften uit de watervergunning van 28 maart 2019, nummer HAS2018_Z11458,
blijven onverminderd van kracht.

21-080808

