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Dit addendum is een aanvulling op het werkplanplan HDD101 primaire duinwaterkering 1.0. De aanvulling
betreft de volgende onderdelen.
Voorwoord
In het voorwoord is niet opgenomen dat het werkplan ook invulling geeft aan voorschrift 13 van de
watervergunning Werkplan Kabels/verbindingsmoffen strand. Dit is wel het geval en dient als volgt te
worden aangepast:
Het werkplan is een uitvloeisel uit de verkregen watervergunning. Die schrijft voor dat voor de uitvoering van
de werkzaamheden werkplannen moeten worden opgesteld en goedgekeurd door Rijkswaterstaat (RWS) en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Specifiek voor de werkzaamheden aan HDD101
gaat het om de volgende werkplannen en toestemmingen:


Calamiteitenplan (watervergunning RWS, voorschrift 11);




Werkplan kabels/verbindingsmoffen strand (watervergunning RWS, voorschrift 13)
Werkplan stabiliteit primaire waterkering (watervergunning RWS, voorschrift 18);



Werken in het stormseizoen (watervergunning RWS, voorschrift 19).

Onderliggend werkplan voor HDD101 geeft invulling aan bovenstaande gewenste werkplannen. Omdat er
geen werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd binnen het huidige plan van aanpak
(voorkeursalternatief) is geen scheepvaartmanagementplan opgenomen.
Paragraaf 1.4
Daarnaast zijn in tabel 1 in paragraaf 1.4 de relevante voorschriften voor het werkplan opgenomen en is per
voorschriftweer gegeven waar deze in het werkplan zijn verwerkt. Deze tabel moeten worden aangevuld met
voorschrift 13, zoals hieronder opgenomen:
Voorschrift

Eistekst

Verwerkt in

13.1

De wijze van het uitvoeren van de aanleg- en

Onderliggend Werkplan

onderhoudswerkzaamheden aan de kabels en verbindingsmoffen
op het strand (met uitzondering van de gestuurde boring onder de
primaire duinwaterkering) moet door vergunninghouder uiterlijk 8
weken voor aanvang van de
werkzaamheden in een werkplan worden vastgelegd .
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Dit werkplan moet schriftelijk ter goedkeuring aan de

Onderliggend Werkplan

waterbeheerder worden aangeleverd. Met de werkzaamheden
mag pas worden begonnen als de goedkeuring is verleend. Er
staan rechtsmiddelen open tegen dit besluit.
13.3

Het werkplan zoals bedoeld in lid 1dient minimaal de volgende

- H2 (globale

onderdelen te bevatten:

beschrijving

a. detailtekeningen van het werk, inclusief geografische ligging en

werkzaamheden

diepteligging;
b. plan van aanpak, inclusief de wijze van aanleg en opgave van
het in te zetten materieel;
c. een tijdsplanning van de werkzaamheden;

- H3 (Technische
beschrijving)
- H4 (logistiek en las- en
uitleglocaties)

d. maatregelen om aantasting van voorwerpen, sporen of

- H5 (veiligheid)

overblijfselen welke naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van

- Appendix 4

historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, zoveel

- Appendix 7-11

mogelijk te voorkomen;

- Appendix 13

e. maatregelen om hinder voor andere gebruikers van het

- Appendix 14

betreffende gebied te voorkomen.

13.4

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het door
de waterbeheerder goedgekeurde werkplan. Eventuele
wijzigingen in het goedgekeurde werkplan behoeven vooraf de
goedkeuring van de waterbeheerder

Onderliggend Werkplan

