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Geachte heer

In antwoord op bovengenoemd schrijven doen wij u hierbij de watervergunning toekomen.
Voor de inhoud hiervan en de bijbehorende voorschriften verwijzen wij u naar de bijlage.

Middelburg, 26 juli 2011
VERZONDEN Z 7 JULI 2011

Wij verzoeken u de aanvang van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren te
melden bij de opzichter van werkgebied Schouwen ..Duiveland, de heer
telefoonnummer

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap ~~J,de.stromen

_ •......

.

teamleider Beheer Waterkeringen en Wegen

Postadres: Bezoekadressen:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 0882461000 (lokaal tar lef)

f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.scheldestromen.nl
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Watervergunning WaterschapScheidestromen

Datum
Doe. nr.
Case nr.

26 juli 2011
2011019537
WV111.0195

AANHEF
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 10 mei 2011 een aanvraag
ontvangen van de Gemeente Schouwen-Duiveland om een vergunning te verlenen voor het
verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG
De aanvraag betreft: herinrichting van de Vissershaven te Bruinisse.

Vereiste van vergunning
op grond van het bepaalde in artikel17, van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 is het
verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap
Zeeuwse Eilanden, binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterkering
werken te maken, te hebben, te vernieuwen of op te ruimen.

Belangenafweging en motivatie

Aanvrager de gemeente Schouwen-Duiveland verzoekt vergunning voor het ve~ijderen en
aanbrengen van steigers, meerpalen en een loopbrug naar een drijvende steiger in de haven van
Bruinisse. Verder voor het aant5rengen van inrichtingselementen op het haven plateau en een
tfflp- ell een tribune tegen de waterkering. De werken vinden plaats in de beschermingszone a en
het waterstaatwerk (de voormalige kernzone) van de primaire waterkering van de
Oosterschelde. Overeenkomstig artikel17, lid 5, sub a en b is het verboden in de beschermings-
zone van een waterstaatswerk werkzaamheden of werken te plaatsen of te behouden dan wel te
verwijderen.

Aan de zuidzijde van de haven worden alle steigers en meerpalen verwijderd en vervangen op
zowel dezelfde als op nieuwe locaties. Deze werken vinden in het natte gedeelte van de haven
plaats binnen de beschermingszone a van de primaire waterkering langs de Oosterschelde.
Het havenplateau wordt opnieuw geasfalteerd. Aan de rand van het havenplateau wordt aan de
waterkant een scharnierconstructie gemaakt ten behoeve van een drijvende steiger waarvan de
steunpalen in de te overlagen glooiing worden aangebracht. Op het havenplateau worden een
aantal elementen aangebracht waaronder zitbanken. Aan de landzijde van het haven plateau
wordt binnen het waterstaatswerk (de kernzone) een tribune en een trap gebouwd in de vorm
van stalen mosselschelpen die worden gefundeerd op betonplaten onmiddellijk onder het asfalt
van het plateau met daarop stalen kolommen. Ter bescherming van de kleilaag van het bovenbe-
loop van de dijk wordt het gedeelte onder de schelp van een gefundeerde asfaltlaag voorzien om
de erosiebestendigheid te garanderen. De constructies zijn te allen tijde verwijderbaar .
Door het verwijderen en weer aanbrengen van steiger en meerpalen ontstaan geen situaties die
nadelig kunnen zijn voor het waterkerend vermogen van de achterliggende waterkering.
Het aanbrengen van een dichte constructie boven een grasmat veroorzaakt het verloren gaan
van de grasmat. Door het aanbrengen van de bovenvermelde asfaltstrook onder deze constructie
wordt dit probleem voorkomen. Het aanbrengen van elementen op een havenplateau is voorzien
in het vergunningenbeleid; havenplateaus zijn ontworpen om bebouwing en andere zaken op te
plaatsen.
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Overwegende dat de nadelen die ontstaan als gevolg van de werken teniet worden gedaan door
de voorgenomen maatregelen dat de werken worden opgenomen in de uitvoering van de werken
door het Projectbureau waardoor optimale aansluitingen kunnen worden gerealiseerd, wordt
vergunning verleend voor de aangevraagde werken

CONCLUSIE
Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken
dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in
artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar
en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur water-
schap Zeeuwse Eilanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde
overwegingen besluit het dagelijks bestuur:
aan de Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA ZIERIKZEEde gevraagde
vergunning te verlenen voor herinrichting van de Vissershaven te Bruinisse, onder de bij deze
beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

ing. R. de Nood,
teamleider Beheer Waterkeringen en Wegen

.'
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VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Doe. nr.: 2011019537

Algemeen
1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook

voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De

eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden af-
gevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal
dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bo-
demkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodem klasse 'achter-
grondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal
van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwali-
teit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen
alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.

4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen
bekledingen of verhardingen worden opgebroken.

5. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een
schaal van tenminste1:1ooo, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in
drievoud aan de afdeling BOWW te worden gezonden.

6. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpas-
sing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van
de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd. -

7. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de wa-
terkering plaatsvinden.

Voorschriften bouwen en activiteiten
1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van

tevoren bij de opzichter van de afdeling Onderhoud Waterkeringen en Wegen, werkgebied
Schouwen-Duiveland, de heer G.J. Stoutjesdijk, tel: 088-2461000, (hierna te noemen
"de opzichter").

2. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde tekeningen met
de nrs 279383-315-T011-(0 blad 2, 279383-315-T012-(0 blad 4, 279383-315-T014-(0 blad 6,
279383-315-T020-(0 blad 8, 279383-315-T022-(0 blad 9, 279383-315-T016-(0 blad 10,
279383-315-T023-(0 blad 11 en 279383-315-T017-(0 blad 12allen van 2 februari 2011.

3. Ontgravingen mogen niet groter zijn dan voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de
inrichting noodzakelijk is.

4. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de in-
richting gemaakt.

5. De ontgraven grond die niet voor de aanvulling nodig is, wordt afgevoerd door en op kosten van
de vergunninghouder.

6. Ingeval schade ontstaat dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.
Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende
herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunning-
houder.

7. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor
genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter
te worden gerealiseerd.
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8. De vergunninghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle
lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onder-
houden op eigen kosten. Bij het beëindigen van de onderhoudstermijn mogen geen dijkvreem-
de materialen boven de ontgraving voorkomen.

9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaam-
heden tenminste vijf werkdagen tevoren aan de opzichter.

10. Onmiddellijk na de definitieve beëindiging van de herinrichting verwijdert de vergunninghou-
der die uit de waterkering. Voorafgaand aan de verwijdering vraagt de vergunninghouder hier-
voor vergunning aan bij het dagelijks bestuur.

11. De werken worden uitgevoerd in nauw overleg met projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

•
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Behorend bij vergunning Doc. nr.: 2011019537 WaterschapScheidestromen

Procedure
De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene
wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen
zes weken na verzending van dit besLuit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestro-
men, Kanaalweg 1, 4337 PA MiddeLburg.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het votgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermeLding van de datum en het nummer of kenmerk van het besLuit waartegen het be-

zwaarschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich met het besLuit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergeLijk verzoek dient te worden gericht aan
de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Mid-
deLburg.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besLuit heeft genomen en datum en nummer of

kenmerk van het besluit;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorLopige voorziening treffen
indien onverwijLde spoed, gelet op de betrokken beLangen, dat vereist..
Voor de behandeling van een verzoek om een voorLopige voorziening wordt een bedrag aan grif-
fierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens ver-
zoek op de verschuLdigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen weLke termijn
en op welke wijze het verschuLdigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming
Zonodig zaL het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechteLijke aspec-
ten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschik-
king verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking
heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die
op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning
Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de
ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.
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Intrekking vergunning.. ..
Op grond van artikel 6:22, derde lid Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap
deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achter-
eenvolgende jaren niet is gebruikt.

Rechtsopvolging
Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel6:24,
tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het da-
gelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie
Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

a. Projectbureau Zeeweringen, t.a.v. R de Hoed.




