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WATERVERGUNNING
Ten name van:
TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

DEEL I PROCEDURE
De besluitvorming voor dit project is volgens de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit van 20 juli
2018 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 het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de
Minister van 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 het net op zee Hollandse Kust (noord) en
Hollandse kust (west Alpha). Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van
toepassing. De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor
het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) bevorderd. Onderhavig
besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:
 Op 20 juli 2018 is op grond van artikel 20c, tweede lid, in samenhang met artikel 20ca van de
Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd
wordt voorbereid en bekend gemaakt;
 Op 31 oktober 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 31 oktober 2019 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO
B.V. gezonden;
 Het ontwerp van het besluit heeft van 1 november 2019 tot en met 12 december 2019 ter
inzage gelegen bij de gemeente Beverwijk.
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.
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DEEL II BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN
1

Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier 2016 aan TenneT TSO B.V. te verlenen voor:
het – tot uiterlijk 1 mei 2022 - tijdelijk dempen van een deel van een waterloop en
gedurende de demping het plaatsen van een duiker ter hoogte van het
hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV, gelegen aan Gooiland 39 in Beverwijk
a.

De onderbouwing op de aanvraag met de titel Net op zee Hollandse Kust (Noord) en Hollandse
Kust (west Alpha) met referentie 083994460 A van 12 september 2019 deel te laten uitmaken
van de watervergunning.

b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.
Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

T. Ringerwöle
Hoofd cluster Vergunningen a.i.
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, 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 gelegd. 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.
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2
2.1

Voorschriften
Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de
werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na
beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.

4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning
(of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de
werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.

5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan
eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van
deze vergunning, te voorkomen.

6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te
voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden
opgevolgd.

7. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken
van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.
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2.2 Bijzondere voorschriften
Bijzondere voorschriften tijdelijk dempen deel van waterloop

1.

De vergunninghouder zuivert voorafgaand en tijdens de demping de te dempen waterloop
van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen.

2.

De vergunninghouder dempt de waterloop vanaf één kant zodanig dat de in het water
levende organismen kunnen ontsnappen. Bij afdamming van beide zijden van de te dempen
waterloop wordt, voordat de demping volledig is uitgevoerd, de in het water levende
organismen afgevangen en overgezet naar de dichtst bij zijnde waterloop.

3.

De te dempen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet te dempen waterloop,
afgesloten met een beschoeiing of een zodenstapeling.

4.

De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet
wordt belemmerd. De vergunninghouder verlengt de eventueel aanwezige
uitstroomvoorzieningen naar een nabij gelegen waterloop.

5.

De vergunninghouder zuivert de waterloop aan beide zijden van de demping over een
afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping en vervolgens –
gedurende de aanwezigheid van de demping - ieder jaar vóór de schouw, over de gehele
breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.

6.

Bij waterbezwaren wordt op eerste aanzegging van de toezichthouder van het
hoogheemraadschap de tijdelijk demping ongedaan gemaakt.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit
Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden.
Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toepast, geldt op
grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om
ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het
oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige
bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan
voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de
werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink:
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het
hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.
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Bijzondere voorschriften tijdelijk plaatsen van een duiker
1.

De vergunninghouder brengt gedurende de gehele periode waarin de demping aanwezig is
een duiker aan met conform de aanvraag een lengte van maximaal 70 meter die aan beide
zijden van de demping 0,50 meter buiten het talud steekt.

2.

De duiker heeft conform de aanvraag een inwendige diameter van minimaal 0,80 meter
en wordt gelegd met de binnenonderkant op een hoogte van NAP-3,45 meter. Het ter
plaatse geldende waterpeil is NAP-2,85 meter.

3.

De vergunninghouder brengt aan beide zijden van de demping een door het
hoogheemraadschap goed te keuren talud aan. De taluds worden afgewerkt onder een
helling van 1 : 1,5 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of
uitspoeling wordt voorkomen.

4.

De doorstroming in de waterloop, respectievelijk ter plaatse van de demping, blijft
gewaarborgd.

5.

De vergunninghouder houdt de duiker in behoorlijke staat en verder schoon en ruim.

Bijzondere voorschriften verwijderen demping en duiker
1.

Het gedempte gedeelte van de waterloop moet uiterlijk 1 mei 2022 of eerder zoveel als
mogelijk worden terug gegraven in de oorspronkelijke vorm en afmetingen en zonder
achterlating van verondiepingen in het water.
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3

Overige zaken om rekening mee te houden
1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig
van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij
uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van
toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun
directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt
(bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan
moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De
werkzaamheden zijn pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning,
dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te
trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie
jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning
geheel of gedeeltelijk intrekken.
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DEEL II JURIDISCH KADER
4

Aanleiding aanvraag

Tijdens de realisatiefase van het project Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust
(west Alpha) moet het station Beverwijk 380 kV toegankelijk blijven voor de aannemer(s) voor de
uitvoering van de werkzaamheden en voor TenneT voor de uitvoering van eventuele
onderhoudswerkzaamheden alsmede in geval van eventuele calamiteiten. Door de naast de
toegangsweg gelegen waterloop tijdelijk gedeeltelijk te dempen wordt de noodzakelijke ruimte
gecreëerd voor een tijdelijke toegangsweg.

5

Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit,
de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier 2016.
Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en
regelgeving en de relevante regionale kaders:
De Kaderrichtlijn Water;
Het Nationaal Waterplan 2016-2021
Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
Beleidsregels watervergunningen 2017;

6

Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen
Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:
bergingscapaciteit waterloop;
doorstroomcapaciteit waterloop;
stabiliteit taluds;
effect op waterkwaliteit;
effect op ecologie;
effect op grondwaterregime;
doelmatig onderhoud waterloop.
Motivering toetsing en beleid
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon
water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat
de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam
door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden
geschaad.
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Afwijking beleid

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn gedeeltelijk in strijd met dit beleid.
De Beleidsregels keurontheffingen zijn richtinggevend. Het hoogheemraadschap heeft echter de
mogelijkheid, ondanks het hebben en hanteren van beleidsregels, bij individuele aanvragen af te
wegen of motieven aanwezig zijn van de beleidsregels af te wijken.
In overeenstemming met de Beleidsregels watervergunningen 2017 van het hoogheemraadschap
bedraagt de maximale lengte van een duiker 15,00 meter. Onder invloed van lokale omstandigheden
kan hier van echter worden afgeweken. In deze situatie wordt een aanzienlijk langere duiker tijdelijk
geplaatst met conform de aanvraag een diameter van 80 cm. Bij de maatgevende gemaalcapaciteit
mag de opstuwing door het ondersteunden kunstwerk niet meer bedragen dan 10 millimeter. In
deze situatie is hier sprake van. Aangezien het verder om een tijdelijke situatie gaat en het een
secundaire waterloop betreft verwacht het hoogheemraadschap derhalve geen
waterstaathuishoudkundige problemen.
Met het oog op de diameter van de duiker kan nog worden gemeld dat de minimale
doorstromingsafmetingen van een duiker zijn afgestemd met het hoogheemraadschap.
Als uitgangspunt geldt hierbij overigens in stedelijke gebieden 0,80 meter waarbij deze diameter
tevens voldoet aan het beleid van het hoogheemraadschap.
7

Belangen derden en horen aanvrager

Behandeling zienswijzen
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de
ontwerp-besluiten voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) zijn zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de
antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen.
In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de
zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.
Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Horen belanghebbenden en aanvrager
Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft
verschillende contactmomenten plaatsgevonden tussen de betrokken partijen en het
hoogheemraadschap.

8


Samenvatting juridisch kader
Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen
de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het
waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016
worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met
inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de
waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden
gewaarborgd.
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Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend door ARCADIS Nederland B.V., namens TenneT TSO B.V.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 4562553/19.2188204 en de bijlage onder nummer
19.2188207.

Afschrift verzonden aan:

-

de heer H. Blankendaal, toezichthouder hoogheemraadschap
ARCADIS Nederland B.V., de heer B. Van Horne, Postbus 264, 6800 AG Arnhem
mail: bob.vanhorne@arcadis.com

