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Watervergunning op basis van de Keur 

1. Aanhef 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 24 juni 2019 een aanvraag 
watervergunning ontvangen van Gasunie Transport Services, Postbus 181 te GRONINGEN. Het 

betreft een aanvraag op grand 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: 
• De Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt: 

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

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 voIgt: 

I. Aan Gasunie Transport Services, Postbus 181 te GRONINGEN vergunning te verlenen 
voor het aanbrengen van een keerwand random de bestaande en een nog te bouwen N2 

installatie te Zuidbroek. 
II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5. 
III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1. 
IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de 

vergunning. 

4. Ondertekening 

Veendam, 22 oktober 2019 

namens het dagelijks bestuur, 

 
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water 
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onderleider 

te bouwen 
N2 -fabrleK 

5. Bijzondere voorschriften 

Plaats 

De keerwanden worden aangebracht in de beschermingszone aan weerszijden van de 
Munte hoofdwatergang, in de polder Tusschenklappen te Zuidbroek. Een en ander als 

aangegeven in de aanyraag en indicatief afgebeeld op onderstaande luchtfoto 
w 

5.2 Bijlagen 
a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend: 

Tekeningen T 008 t/m T 016, Projectnummer 362606 van Sweco d.d. 29 mei 2019 

Doc.nr. 1315-0207-123_31 ,R09_Realisatie_keerwand van Fugro d.d. 29 mei 2019. 
Tekeningnr. 187067 blad G1, G2, G4, G5 van Adonin d.d. 12 april 2019 
Verslag overleg Gasunie/waterschap d.d. 10juli 2019 

Notitie uitgangspunten onderhoud hoofdwatergang de Munte van H.Schreur, Gasunie 
b. De werkzaamheden moeten conform de bijlagen worden uitgevoerd en voldoen aan de 

algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning. 
c. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks 

bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 

5.3. Uitvoering 
a. De keerwanden worden aangebracht in de beschermingszone van hoofdwatergang De 

Munte, in de polder Tusschenklappen te Zuidbroek. 
b. Op de verbindingsdam tussen de bestaande en de nieuw te bouwen installatie is geen 

doorgang mogelijk voor onderhoudsmaterieel. 
c. In de uitvoeringsperiode mag de water aan- en afvoer niet worden belemmerd. 

d. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks 
bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 
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5.4. Onderhoudsplicht hoofdwatergang 

Dit betreft hoofdwatergang OAF-0-00427 van Hondelaan tot AGW-kanaal: 
• Maaien onderhoudspad dient drie maal per jaarte gebeuren. 

• Maaien talud: dit dient twee maal per jaar te gebeuren. Te weten voor 1 juli en voor 15 

oktober 

• Maaikorven: het natte profiel dient drie maal per jaar gemaaikorfd te worden. Uitgangspunt 

hierbij is dat er niet meer dan 50% begroeiing in de natte bak mag zitten tijdens het 

groeiseizoen. Na de laatste ronde is natte profiel schoon. Laatste ronde voor 15 oktober 

uitgevoerd. 
• In het voorjaar worden de maaipaden waar nodig geegaliseerd en daar waar naar nodig 

opnieuw ingezaaid. 

• Baggeren: eens in de 8 a 10 jaar dient het nat profiel op leggermaat gebaggerd te worden. 
Indien bagger niet ter plaatse verwerkt kan worden dient dit te worden afgevoerd. 

• Duikers: doorstroomprofiel dient onderhouden te worden zodat geen peilverhoging 

ontstaat. 
• Drijfvuil: dit dient bij/voor zowel de duikers als de onderleider onder het AGW-kanaaal te 

worden verwijderd. 
• Instandhouden profiel: mochten er inzakkingen van talud optreden waardoor 

doorstroomprofiel verkleind wordt, dient dit direct door onderhoudsplichtige te worden 
hersteld. Dit in overleg met het Waterschap. 

Bovenstaande zijn uitgangspunten. Door het Waterschap kan door wat voor omstandigheden ook 
extra onderhoud worden gevraagd. Door het Waterschap wordt de hoofdwatergang twee maal per 
jaar geinspecteerd. 
Bij het uitvoeren van bovengenoemde onderhoudszaken moet rekenschap worden gehouden met 

de geldende wet- en regelgeving. 

6. Procedure Rijkscoordinatieregeling 

6.1. Algemeen 

In artikel 39b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gaswet is bepaald dat op de besluitvorming 

voor dit project de rijkscoordinatieregeling 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 het 

project aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek gezamenlijk worden voorbereid, waarbij 

deze procedure wordt gecoordineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grand 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 een van de besluiten die nodig zijn voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit 

Zuidbroek. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van toepassing. 
De minister van EZK heeft een gecodrdineerde voorbereiding van de besluiten voor de 

aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek bevorderd. Onderhavig besluit is samen met 
het inpassingsplan en andere besluiten als voIgt voorbereid: 
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op donderdag 29 augustus 2019 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 donderdag 29 augustus 2019 is door de minister van EZK een ontwerp van het 

besluit aan Gasunie Transport Services B.V. gezonden; 
het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met donderdag 10 
oktober 2019 ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Groningen. 

Op grand 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 
gei'nformeerd. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE, Den Haag. De termijn voor het indienen van een 

beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is geiegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 

zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook 
beroep instellen. 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in 
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop 
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing is. 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de 

ontwerpbesluiten van de derde fase voor de aanvullende stikstofproductiefaciiiteit Zuidbroek zijn 
geen zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. 
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Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur 

1. Melden aanvang en beeindiging werkzaamheden 

a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen meet 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. Overdracht 

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging 

moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld. 

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. 

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 bemvloeding 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. 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. Waterbeheer 

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken 

wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan. 

7. Vernieuwen van het werk 
a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de 

vergunninghouder dit tenminste een 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. 
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Bijlage 2 

Model A Bericht van aanvang werkzaamheden 

Verzenden 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

Z17671 

Waterschap Hunze en Aa’s 
Postbus 195 

9640 AD VEENDAM 

Gasunie Transport Services, te GRONINGEN, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het 
dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, met vergunningnummer HAS2019_Z17671 

wordt begonnen op: 

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

x 

Model B Bericht van beeindiging werkzaamheden 

Verzenden uiterlijk een week na beeindiging van de werkzaamheden 

Z17671 

Waterschap Hunze en Aa’s 

Postbus 195 
9640 AD VEENDAM 

Gasunie Transport Services, te GRONINGEN, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het 
dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, met vergunningnummer HAS2019_Z17671 
is afgerond op  

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