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Geachte mevrouw/heer,

Zoals wij hebben aangegeven in onze brief van 30 augustus 2018 met betrekking tot het verlenen
van nieuwe vergunningen voor de peilafwijkingen (onderbemalingen) in de polder Zeevang, sturen
wij u hierbij uw concept-vergunning toe.

Wat wordt er van mij verwacht?
Wij verzoeken u de watervergunning en het bijbehorende kaartje goed te lezen en te controleren.
Als u onjuistheden ontdekt in de vergunning zou u deze dan binnen drie weken bij ons willen
melden? Dit kunt u doen door contact op te nemen met bovengenoemd contactpersoon, de heer
P. Brouwer, bereikbaar via telefoonnummer 072-582 7166.
De door u aangegeven onjuistheden worden beoordeeld en zo nodig zal de vergunning worden
aangepast. U ontvangt daarna een nieuwe vergunning.

Wat is de procedure?
Als wij géén reactie van u ontvangen, wordt de vergunning (ongewijzigd) verleend en gepubliceerd
op www.mijnoverheid.nl. Belanghebbenden hebben dan zes weken de gelegenheid om bezwaar te
maken tegen de verleende vergunning. Wordt er binnen deze termijn geen bezwaren ingediend, dan
is de vergunning onherroepelijk.

De verlening van deze vergunningen gebeurt ambtshalve en daar zijn géén kosten aan verbonden.

Mocht u in bezit zijn van een oude keurontheffing (watervergunning) voor de betreffende
peilafwijking dan komt deze hiermee te vervallen.

Wat moet ik doen als de vergunning onherroepelijk is?
Na het onherroepelijk worden van de vergunning heeft u drie maanden de tijd om ervoor te zorgen
dat de peiafwijking in het veld vo’doet aan de voorschriften uit de vergunning. Het is namelijk
mogelijk dat er nu nog geen terugloopvoorziening of (volgens voorschrift aangepaste)
inlaatconstructie aanwezig is.
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Het hoogheemraadschap plaatst een geijkte peilschaal op uw onderbemaling, zodat u het waterpeil
kunt vergelijken met de vergunning.
Onze gebiedsbeheerder controleert na het verstrijken van deze termijn of is voldaan aan de
voorschriften in deze vergunning. Het onderbemalingspeil zal hij bovendien regelmatig controleren.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met
bovengenoemd contactpersoon, de heer P. Brouwer, bereikbaar via telefoonnummer 072-582 7166.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

S.M. Ansano
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

BjIage

Concept-watervergunning voor de peilafwijking en bijbehorende overzichtskaart volgens
registratienummers 19.0199247 en 19.01993 18.
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Watervergunning

Nummer :19.0199247
Van : 22 februari 2019
Dossiernummer : HHNK/19000756

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
na overweging van het volgende:

Aanleiding

Op 12 november 2014 heeft het College van Hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier een nieuw peilbesluit Zeevang vastgesteld. Het beleid van het hoogheemraadschap
is erop gericht, om na de vaststelling van een peilbesluit, de vergunningen voor particuliere
peilafwijkingen te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de Beleidsregels
peilafwijkingen 2009 van 10 september 2009.

Voor zover peilafwijkingen door de wijziging in het watersysteem overbodig zijn geworden of niet
langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de Waterwet genoemde doelstellingen,
worden deze vergunningen op grond van artikel 6.22, derde lid 3 onder b van de Waterwet
ingetrokken.

Peilafwijkingen die worden Voortgezet worden voorzien van een geactualiseerde watervergunning.
Op grond van artikel 6.22, eerste lid heeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid een vergunning
en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen te wijzigen of aan te vullen.

Pel/afwijking

Dit besluit heeft betrekking op de peilafwijking van:

E. J. Greuter
Middelie 66-A
1472GS MIDDELIE

Het betreft een peilafwijking in de vorm van een onderbemaling. De exacte locatie is aangegeven op
de bij dit besluit behorende tekening met registratienummer 19.0199318.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet
bestuursrecht, de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 en de hierboven
vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt.

1. Aan E. J. Greuter Middelie 66-A 1472GS MIDDELIE watervergunning als bedoeld in artikel 3.2,
lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 te verlenen voor:

het hebben van een peilafwijking (25,6 ha) met bijbehorende werken op de locatie
zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met
registratienummer 19.0199318.
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II. de genoemde watervergunning te voorzien van de bij dit besluit behorende voorschriften van
algemene aard en bijzondere voorschriften.

III. De eventueel eerder verleende watervergunning(en) voor peilafwijking(en), die betrekking
hebben op de locatie zoals aangeduid op de tekening, in te trekken.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

S.M. Ansano
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

Gerrit Dirksen, toezichthouder hoogheemraadschap
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Voorschriften

Voorschriften van algemene aard

1. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de houder worden nageleefd. Het
bestuur kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de houder de voorwaarden niet
naleeft.

2. De volgens deze vergunning aanwezige werken moeten door en op kosten van de houder
voortdurend in een goede staat van onderhoud worden gehouden. De vergunning geldt mede
voor het uitvoeren van werkzaamheden tot normaal onderhoud of herstel van de werken.

3. In geval van rechtsovergang is houder verplicht hiervan binnen vier weken schriftelijk
mededeling te doen aan het bestuur, met vermelding van naam en adres van de nieuwe
houder van de vergunning.

4. De houder is verplicht van de beëindiging van het beoogde gebruik van de werken ten minste
acht dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

Bijzondere voorschriften peilafwijking in de vorm van een onderbemaling

1. De peilafwijking blijft in stand door middel van het hebben van een peilscheiding in de vorm
van een dam of keerschot en dienen in voldoende waterkerende en waterdichte toestand te
worden onderhouden.

2. Het waterpeil wordt niet lager afgemalen dan NAP -2,97 meter. Indien het waterpeil in de
peilafwijking lager wordt dan NAP -2,97 meter moet water worden ingelaten.

Bemalingsinstallatie en terugloopvoorziening

3. De bemalingsinstallatie blijft gehandhaafd op de locatie zoals aangegeven op de bij deze
vergunning behorende tekening. De bemalingsinstallatie heeft een maximale capaciteit van
123,0 m3/uur. Dit is gebaseerd op een maximaal toegestane capaciteit voor
onderbemalingen van 8 m3/min/100 ha in het beheersgebied van het hoogheemraadschap.

De peilafwijking dient te zijn voorzien van een terugloopvoorziening, waarover water uit het
aangrenzende polderwater de peilafwijking in kan stromen ten tijde van grote peilstijging in de
polder. De bemalingsinstallatie mag niet in werking worden gesteld en de
terugloopvoorziening moet in werking worden gesteld indien de waterhuishoudkundige situatie
daartoe aanleiding geeft. Het hoogheemraadschap beoordeelt wanneer dit het geval is. Op
eerste aanzegging van het hoogheemraadschap draagt de vergunninghouder zorg voor het
buiten of in werking stellen en houden van de bemalingsinstallatie en/of de
terugloopvoorziening. Indien de vergunninghouder geen gevolg geeft aan de eerste
aanzegging van het hoogheemraadschap, dan wordt de bemalingsinstallatie of
terugloopvoorziening door het hoogheemraadschap buiten of in werking gesteld.



Registratienummer Pagina

19.0199247 6 van 7

Datum

22 februari 2019

Voor deze terugloopvoorziening (duiker met draaibocht) gelden de volgende bepalingen:

kuz 4 — Oraaiboch

bovenaanzicht zijaanzicht

-

— I‘ II

—

a. In de as van de bestaande peilscheidingsdam wordt een duiker gelegd met een inwendige
diameter (A) van tenminste 0,125 meter.

b. De bovenkant van de duiker wordt gelegd op 10 cm onder het plaatselijk geldende
polderpeil.

c. Op de aan te brengen duiker wordt aan de hoogwaterzijde een draaibocht aangebracht met
dezelfde diameter van de duiker.

d. De bovenkant van deze draaibocht (C) wordt aangebracht op een hoogte van 20 cm boven
het plaatselijk geldende polderpeil.

e. Indien de bestaande inlaatduiker voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een
terugloopvoorziening mag deze hiervoor ook als terugloopvoorziening worden gebruikt. Op
deze inlaatduiker wordt een draaibocht aangebracht overeenkomstig de bovengenoemde
voorschriften.

f. De exacte plaats van het werk met de terugloopvoorziening wordt bepaald op aanwijzing
van onze toezichthouder.

g. De terugloopvoorziening moet binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze
vergunning geplaatst te zijn.

h. Door de vergunninghouder worden de waterlopen ter weerszijden van de
terugloopvoorziening, over een afstand van minimaal vijf meter, ieder jaar voor de schouw,
over de gehele breedte gezuiverd van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.

i. Het te gebruiken materiaal mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het
water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd
hout is ingevolge de Waterwet verboden.

4. Ter controle op het peil wordt in de peilafwijking door het hoogheemraadschap een peilschaal
aangebracht. Het verwijderen dan wel verplaatsen van de peilschaal door de houder is niet
toegestaan.

5. De waterlopen in de peilafwijking wordt onderhouden overeenkomstig de geldende
keurbepalingen op een diepte van NAP-0,30 meter beneden het onderbemalingspeil.
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Bezwaar

• Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.
• U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG
Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.

• Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek
indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.
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