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Cluster Vergun n ingverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:

Watervergunning

Geachte heer Keuning,

Op zz mei zorS hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6

van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het
dempen van een watergang en het graven van z watergangen, een en ander gelegen aan de

zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden aan Leidijk 4zc te Waskemeer, in een watersysteem of
beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te
maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.
Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van c r59,6o in rekening
worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of
toestemmingen nodig heeft .

De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in het Besluit
Bodemkwaliteit en, indien aanwezig, lokaal gemeentelijk bodembeleid.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de

heer A.J. Nauta van Cluster Vergunningverlening, tel. o58 29227c^7.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

namens deze,

ïh(lñ^J.t,t
ing. H. Siebold,
tea mle ider Vergunn i ngve rlen i ng.

FrystânpIein 3 I B9'14 BZ Leeuwarden

Postbus3ó l8900AA Leeuwarden lT058 -2922222 linfo@wetterskipfrystan.nI lwww.wetterskip.nl
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WATERVERGUNNING

Leeuwarden, rr juni zor8
Kenmerk: WFNr8o7489

Op zz mei zor8 hebben wijvan Stichting Sportpark't Ald Leger te Waskemeer een aanvraag

ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van

handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een watergang en het

graven van 2 watergangen, een en ander gelegen aan de zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden

aan Leidijk 4zc te Waskemeer, in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de

Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Procedure
Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1van de Algemene wet
bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

Overwegingen
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.
. Op grond van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân is van de aangevraagde

il ÈÉ .J* Ér, T activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht en meldplicht:
- Het aanbrengen van bruggetjes over schouw- of overige watergangen

iìJ r-a 

= 
* ili [ - Het aanbrengen van een (toegangs)dam over een schouw- of overige watergang (zie A en B

¡..,1 il gì aÌ Ë i.l op bijgaande situatietekening).
Dit houdt in dat de aanvrager deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de

l4 Ë 3 Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân, mag uitvoeren (zie brllage A en B).

:f.J,å T :,: ¡¡ ?. De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de

gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn

uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
¡ De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit

dat oogpunt bezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
. Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels voor dempingen", rekening mee

gehouden dat het totaal bergend wateroppervlak niet kleiner mag worden.
o De aanvrager beoogt met de werken het aanwezige sportpark "Ald Leger" uit te breiden.
o De reeds eerder verleende watervergunning (kenmerk WFNr7r567) blijkt in de praktijk

complicaties te geven, zodat een gewijzigd plan voor de waterhuishouding is opgesteld en

hiermee is aangevraagd.

BESLUIT
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de

bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet ursrecht

en de Keur van Wetterskip Fryslân, Stichting Sportpark 't Ald Leger c.q. die

vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip
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De vergunning betreft het dempen van een watergang (circa 83 meter lengte) en het graven van 2
watergangen, een en ander gelegen aan de zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden aan Leidijk
4zc te Waskemeer, zoals nader staat aangegeven op de bijgaande situatietekening.
Tevens wordt hierbij de op 7 februari zor8 afgegeven watervergunning, kenmerk WFNr7r5737,
ingetrokken.

Begripsomschrijving

ln deze vergunning wordt verstaan onder

Vergunninghouder: Stichting Sportpark 't Ald Leger
Leidijk 4zC
8434 NC Waskemeer

Waterschap Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
BgooAA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden

Algemene voorwaarden

1 De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie
werkdagen van te voren aan het waterschap.lqwolçlen qemeld op telefoonnummer
o5B zgzzzzz ondervermelding van de heerA. van Schaik, rayon 27.

De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.2.

3. lndien er nnen achttien maanden na dagteken van deze ve rgunning niet met de
werkzaamh en rs gesta a we amheden langer dan een aaneengesloten
periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning

Bijzondere voonuaarden

Te graven watergangen
1. De nieuwe watergang dienen aan de volgende afmetingen te voldoen: lengte totaal circa

165 meter, bodembreedte minimaal o,3 r¡_eler en taluds van 1:1 of minder steil.
2. De bodem ¿¡*t 

"p 
i5po meier f.fÁi"f;i.p"ikoren te liggen (=-m_inim-aalde bodemd]ept-e-

çLdgdsmEng).

Te dempen watergang

3. De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang
dienen zodanig te worden¡tfgewq(!_gn opgszqt met gtapel¿gden of ingezaaid, dat de te
handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.

4. Alvorens wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewater gegraven te zijn.

N.B. Het is aan te bevelen om bii locatie A op bijgaande tekening (het einde van de nieuwe watergang)
een dam met duiker te leggen çrîr¡o7. oize nlgemene Regets), zodat het onderhoud aan de
schouwwatergang achter de woningen efficiënt kan worden uitgevoerd.
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Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

lL,ç7^¿u1
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunn ingverlen ing

Bezwaarschrift procedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2

van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van

Wetterskip Fryslân.
lngevolge artikel 6:5 lid r Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te
bevatten:
- uw naam en adres;

Ð Fi l¡i:1. i - de dagtekening;

* * 
= 

$€ fd ä 
- een omschrijving van het besluit waaftegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

fvi tÌ::-tl
.,_, . .Voorlopigevoorziening
''' '- ' Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing

""åi 
Jå T f: * ?van artikel 8:8r Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus r5o,

97oo AD Groningen.

lnformatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige
voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van

Wetterski p Fryslâ n, te lefoon n u mmer o5B 2922222.
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Situatietek.
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Bijlage A: Algemene regel voor dammen met duikers

Artikel 2.6.r Vrijstelling van de vergunningplicht
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de keur, voor het

aanleggen, verwijderen, verbreden en behouden van een dam met duiker voor zover:
1. de dam met duiker wordt aangelegd, verwijderd, verbreed of behouden buiten het stedelijk

gebied en in een overig water of een schouwwater;
2. de dam met duiker de functie heeft van perceelsontsluiting;

3. het geen peilregulerende dam met duiker betreft;

4. wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel r.3 en 2.6.2.

Artikel 2.6.2 Algemene regels
Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert, verbreedt of behoudt als bedoeld in artikel r,
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. De dam met duiker voldoet aan de volgende maatvoeringen:

. 
de binnenbovenkant, van duikers groter dan 3r5 mm, mogen meer dan 5 cm boven het winterpeil

liggen, het doorstroomprofiel mag daardoor echter niet worden beperkt

De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
De as van de duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.
Verbindingen tussen duikerelementen zijn voorzien van een blijvend waterdichte afdichting
Bij verlenging van een bestaande duiker moet het nieuwe deel van hetzelfde materiaal en

met dezelfde diameter zijn als van de te verlengen duiker mits deze aan de minimale maat

voldoet. Alleen indien de bestaande duiker is gemaakt van milieubezwaarlijk materiaal,

moet een vervangend materiaal worden gebruikt.
Aan weerszijden van de dam dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding
van 1:1,5 (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.
Bij het verwijderen van een dam met duiker, wordt het bestaande profiel van het
oppervla ktewaterlichaa m aan het aansluitende profiel he rsteld.
Bij vervanging van een duiker wordt de oude duiker volledig verwijde
moet voldoen aan deze algemene regel.

ni yf'duike
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Minimale
afstand tot

andere
kunstwerken

diameter
Minimal Hoogte duiker Maximale

lengte duiker

10m
20m

benedenstroom
s

van stuw

10 m,

3OO m

- binnenbovenkant
van de duiker ligt5 c_m

hogerdan winter peil"

- bij droogvallende
watergangen ligt de
binnenonderkant van

de duiker 5 cm boven
de vaste waterbodem
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Artikel 2.6.3 Vrijstelling meldplicht
1. Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert, verbreedt of behoudt, waarvoor

ingevolge artikel 2.6.e geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als
bedoeld ín artikelr.3.

2. De vrijstelling van de meldingsplicht geldt niet voor wateren die in een hoogwatercircuit
liggen.
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Bijlage B: Algemene regelvoor het aanleggen en verwijderen van een brug

Art¡kel 2.8.r Vrijstelling van de vergunningplicht
Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2 van de keur, voor het aanleggen en

verwijderen van een brug, voor zover de brug wordt aangelegd of verwijderd in overige wateren of
schouwwateren voor zover deze niet is gelegen in een waterkering of bijbehorende

beschermingszone en deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat in de legger is

aangewezen als vaarweg en wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel z.B.z.

Artikel 2.8.2 Algemene regels
Degene die een brug aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2.8.r, voldoet aan de volgende

voorwaarden:
7-. de brug wordt minimaal ro meter van een ander kunstwerk aangelegd;
2. de pijlers van de brug staan niet in het water;

3. de taluds onder de brug en tot 2 meter aan weerszijden hiervan, worden voorzien van een

deugdelijke grondkeri ng;

4. het watervoerend profiel niet wordt versmald;

5. beschadigingen en/of verzakkingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en indien zich

deze voordoen direct worden hersteld;
6. bij verwijdering van de brug wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam

gelijk aan het aansluitend profiel hersteld.

Art¡kel 2.8.3 Vr'rjstelling meldplicht
Ë ïi! w å TDegene die een brug aanlegt waarvoor ingevolge artikel z.B.r geen vergunning is vereist, is

* i] åj. Få ç ¡vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel r.3.
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