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ONTWERP WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

Veendam, <>
HAS2018_Z11170
Het maken van een gestuurde boring onder een waterkering, het leggen van
een kabel in de beschermingszone van een waterkering en het kruisen van een
kabel met een waterkering van de zijarm van het A.G. Wildervanckkanaal te
Veendam.
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1.

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 26 juli 2018 een aanvraag
ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., A.B. Nobellaan 5, 9615 TM te Kolham om een
watervergunning 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 Enexis Netbeheer B.V. ingediend door Pondera Consult B.V. te Hengelo.
De aanvraag betreft:
het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens
verordening van het waterschap vergunning is vereist, te weten het maken van een gestuurde
boring onder een waterkering, het leggen van een kabel in de beschermingszone van een
waterkering en het kruisen van een kabel met een waterkering van de zijarm van het A.G.
Wildervanckkanaal te Veendam.

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 3.1 van de Keur van het waterschap Hunze en
Aa’s 2010, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het
dagelijks bestuur als volgt:
I.

Aan Enexis Netbeheer B.V., A.B. Nobellaan 5, 9615 TM te Kolham vergunning te verlenen
voor het maken van een gestuurde boring onder een waterkering, het leggen van een
kabel in de beschermingszone van een waterkering en het kruisen van een kabel met een
waterkering van de zijarm van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam.

II.

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.

III.

De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de
vergunning.

IV.

Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.

V.

Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
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4.

Ondertekening
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5.
Bijzondere voorschriften voor het gebruik van een waterstaatswerk of
daartoe behorende beschermingszone
5.1.
a.

b.
5.2.
a.

b.
c.

d.

Plaats uit te voeren werken
Het maken van een gestuurde boring onder een waterkering, het leggen van een kabel in de
beschermingszone van een waterkering en het kruisen van een kabel met een waterkering
van de zijarm van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam.
Een en ander als aangegeven in de aanvraag.
Bijlagen
Bij de vergunningaanvraag van Enexis Netwerkbeheer B.V. zijn de volgende bijlagen
ingeleverd:
- Bijlage 1. Toelichting op de watervergunning t.b.v. aanleg kabels onder en bij waterkering
– Enexis, projectnummer 718009, d.d. 26-07-2018
- Bijlage 2a. Tekeningen “Elektra aansluiting inkoopstation Windpark Vermeer Zuid N33
Veendam, gem. Veendam”, tekeningnummer 000030116998-E-M-1, blad 1 en
000030116998-E-M-2, blad 2, d.d. 30-04-2018.
- Bijlage 2b. Tekening “Horizontaal gestuurde boring (HDD2) 1xØ200 PE100 SDR11, t.b.v.
Elektra-net”, tekeningnummer 218019141BT, versie C, blad 1/1, d.d. 04-10-2018.
- Bijlage 3. Machtiging, d.d. 07-06-2018.
- Bijlage 4. Uittreksel Kamer van Koophandel – Enexis B.V. (17131139).
- Bijlage 5. Analyse Horizontaal Gestuurde Boring t.b.v. project “Alsema_Orionweg naast
nr. 9 – kruisend N33_Veendam (HDD 2)”, project: 2000-9141, versie 1, d.d. 04-10-2018.
Deze goedkeuring betreft slechts die werken, die binnen de reikwijdte van de Keur vallen.
De werkzaamheden moeten volgens de stukken en de tekeningen worden uitgevoerd en
voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze
vergunning.
Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het
dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Certificering uitvoerend boorbedrijf
Het uitvoerend boorbedrijf moet in het bezit zijn van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling
(Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee
de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:
1.
de algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2.
de specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3.
beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4.
beschikt over een geldig VCA-certificaat.
5.4.
a.

b.
c.

Uitvoering
Door de te maken boorgang van de gestuurde boring onder de N33 wordt een mantelbuis
getrokken. In de mantelbuis worden kabels getrokken. De mantelbuis wordt aan de beide
uiteinden blijvend waterdicht afgewerkt aan de kabels.
Het eventueel bij een gestuurde boring vrijkomende bentoniet-grondmengsel moet op een
verantwoorde wijze en naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd.
Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard
RAW Bepalingen.
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d.

In aanvulling op de algemene voorwaarden wordt bepaald dat voor de uitvoering van de te
maken werken moet worden voldaan aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5), NEN-3651 en
NPR 3659.

5.5. Onderhoud
Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap
uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan
waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.
5.6. Afsluiters, kathodische bescherming etc.
Binnen vijf meter vanaf de boveninsteek van een hoofdwatergang of de waterkering van een
kanaal mogen geen bovengrondse afsluiters, kathodische beschermingspaaltjes etc. worden
aangebracht.

6.

Overwegingen

6.1. Aanleiding tot het verlenen van de vergunning
Op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van de Keur 2010 van het waterschap Hunze en Aa’s is
het niet toegestaan zonder vergunning bepaalde handelingen te verrichten in het watersysteem.
Het is o.a. verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een
waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten.
Daarom is het maken van een gestuurde boring onder een waterkering, het leggen van een kabel
in de beschermingszone van een waterkering en het kruisen van een kabel met een waterkering
van de zijarm van het A.G. Wildervanckkanaal, zonder vergunning, niet toegestaan.

6.2

Beschrijving waterstaatswerk en/of daartoe behorende beschermingszone

De aangevraagde activiteiten worden uitgevoerd onder een regionale waterkering van kanalen.

6.3

Beleid

Het beleid voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap is verwoord in de
volgende verordening of beleidsregel(s):
•
De Keur 2010

6.4

Beoordeling aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende overwegingen gemaakt:
•
Overwegende dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften voldoende zijn om de
doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.
•
Overwegende dat de werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van Windpark
N33.
•
Overwegende dat het maaiveld achter de regionale waterkering even hoog is als de
regionale waterkering waardoor er geen overstromingsrisico is.

6.5

Slotoverweging

Wij zijn van mening dat op basis van de bij de aanvraag gevoegde stukken en tekeningen en onze
overwegingen, de voorgenomen werken op een verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd en
daarmee aanvaardbaar kunnen worden geacht. Er bestaan daarom geen overwegende bezwaren
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om de gevraagde vergunning te verlenen onder de gestelde voorschriften, ter bescherming van de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

7.

Procedure

7.1 Algemeen
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet
ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn
voor Windpark N33 gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd
door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op
grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met
artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33. Daarom is ook op dit besluit
de rijkscoördinatieregeling van toepassing
De minister ven EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33
bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid:
op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en
regionale dagbladen;
op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Enexis Netbeheer
B.V. gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de
gemeenten Veendam, de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Oldambt.
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant,
enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere
insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk
geïnformeerd.
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33 fase 4
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
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Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur
1.
a.
b.

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden
Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de
vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
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.
Overdracht
De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet
binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.

b.

5.
a.
b.

Werkzaamheden
De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere
voorschriften anders is aangegeven.
De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op
het werk aanwezig zijn.
Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
Meldplicht bij ongewone voorvallen
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.
Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in
kennis stellen (telefoon 0598-693800).
Onderhoud
De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in
de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.
Waterbeheer
De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken
wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.
7.
a.
b.

Vernieuwen van het werk
Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder
dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
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.

Bijlage 2 Model A en B

Model A

Bericht van aanvang werkzaamheden
Verzenden 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

Z09054
Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD VEENDAM
Enexis B.V., te Zwolle meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het
waterschap Hunze en Aa’s, met vergunningnummer HAS2018_Z11170 wordt begonnen
op:………………….……………………………………………………………………………………….

Dit bericht mag u ook mailen naar: waterschap@hunzeenaas.nl

--------------------------------  ------------------------------------

Model B

Bericht van beëindiging werkzaamheden

Verzenden uiterlijk één week na beëindiging van de werkzaamheden
Z09054

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD VEENDAM
Enexis B.V., te Zwolle meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het
waterschap Hunze en Aa’s, met vergunningnummer HAS2018_Z11170 is afgerond
op:………………….……………………………………………………………………………………….

Dit bericht mag u ook mailen naar: waterschap@hunzeenaas.nl

