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Onderwerp Toezenden watervergunning met nummer 028.0957.A.vrtw2838

Ons k e n m e r k
ARE/2D11.7016
Uw kenmerk

Bmafle(n}
Geachte heer Ambagts,

3

Hierbij zend ik u het besluit op de aanvraag op grond van de Waterwet voor het
realiseren van een Argusmast ten behoeve van het project de Zandmotor.
De locatie van het werk is op het strand tussen het Schelppad en de Watertoren
in de gemeente Westland.
Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar
tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n). Deze mogelijkheid tot het
maken van bezwaar geldt ook voor de belanghebbenden. Bij deze wil ik u
attenderen op de afspraak die u met de heer Evert Janvan den Berg hebt
gemaakt, waarin u heeft toegestemd om de belanghebbenden tijdig te informeren
over deze vergunning en de inhoud ervan. Uheeft er mee ingestemd om de
belanghebbenden te wijzen op hun mogelijkheid tot het maken van bezwaar.
Om invulling te geven aan het gestelde in de vergunning voor wat betreft het
melden van de start en de voltooiing van de werken doe ik u hierbij een daarvoor
bestemd formulier toekomen. Voorts treft u eenformulier "ongewoon voorval"
aan. Deze formulieren kunt u gebruiken als deze van toepassing zijn.
Het formulier "start werk" en/of "werk voltooid"dient u ook in te zenden als met
de uitvoering van de vergunde werkzaamheden al is aangevangen, casu quo
indien deze al zijn voltooid. Ik verzoek u op deze formulieren het volgende
kenmerk te vermelden: 028.0957.A.vrtw2838.
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Als laatste wijs ik er met nadruk op dat het hebben van deze Watervergunning u
Rijkswaterstaat
niet ontheft van de verplichting ook in het bezit te zijn van eventuele andere van
toepassing zijnde vergunningen, toestemmingen en dergelijke alvorens de werken Datum
in de onderhavige vergunning mogen worden gerealiseerd. In de mededelingen
bij de vergunning vindt u daar meer over.
onskenmerit
ARE/2011.7016

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningen,

ntië=^mw. ir. A.H. Bos-Massop.
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Datum
Nummer
Onderwerp

ARE/2011.7016 Z
Watervergunning voor het plaatsen, hebben en behouden
van eenArgusmast op het strand tussen Schelppad en
Watertoren, op de Zandmotor, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Westland, sectie F, nummer 2429 aan
de Noordzee

Met 4 tekeningen
Inhoudsopgave
1.

Aanhef

2.

Besluit

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorschriften
Aanvraag
Toetsing van de aanvraag aande doelstellingen van het waterbeheer
Procedure
Conclusie
Ondertekening
Mededelingen
'
Bijlagen

1.

Aanhef

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 mei 2011een
aanvraag ontvangen van de provincie Zuid-Holland om een vergunning als bedoeld
in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een
watersysteem.
De aanvraag betreft:
Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee of de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken te maken ofte behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten,te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen op de percelen kadastraal bekend gemeente Westiand, sectie F,
nummer 2429, aan de Noordzee, lokaal bekend als strand tussen Schelppad en
Watertoren, op de Zandmotor, in de gemeente Westland.
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De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer
dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor de activiteiten op en/of in een
waterstaatswerk met de daarbij behorende beschermingszone in beheer bij het
Hoogheemraadschap van Delfland is het Hoogheemraadschap van Delfland
bevoegd gezag op basis van een deel van de Waterwet. De staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag voor activiteiten op en/of in een
waterstaatswerk in beheer bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd
gezag is. Het hoogst bevoegd gezag dient het andere betrokken bevoegd gezag
om advies te vragen alvorens een watervergunning af te geven.

Datum
Nummer
ARE/2011.70ie I

Deaanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw2838 en omvat de
volgende stukken:
- Aanvraagformulier;
- Memo Argusmast en Uitkijktoren;
- Tekening 'Situering van detoren op de Zandmotor', ongenummerd,
ongedateerd;
- Tekening 'Overzicht indicatief ontwerp ZandmotoK, kenmerk PZM2010-02,
d.d. 21-02-2011;
- Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Zandmotor.
De aanvrager is bij brief ARE/2011.5053, d.d. 1juni 2011schriftelijk op de hoogte
gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze
in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de
ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.
De ontbrekende gegevens zijn op 28juni 2011ontvangen en is geregistreerd
onder nummer 028.0957.A.wtw2838/aanvulling. Daarmee is de procedure
opgeschort met 27 dagen. Deaanvulling omvat de volgende stukken:
- Brief'Stand van Zaken inzake Argusmast en uitkijkpunt Pilot Zandmotor'.
In de brief geeft de aanvrager onder andere aan dat de uitvoeringswijze van het
uitkijkpunt wordt heroverwogen. Hierop volgend heeft de aanvrager aangegeven
dat het uitkijkpunt niet in deze vergunning opgenomen hoeft te worden omdat de
heroverweging de doorlooptijd van de vergunning van de Argusmast zou
vertragen. Het uitkijkpunt is daarom uit de aanvraag gehaald en wordt niet
meegenomen in de onderhavige vergunning.
2.

Besluit

Gelet op de bepalingen van deWaterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van hoogheemraadschap Delfland en de
hieronder vermelde overwegingen besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu als volgt:
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Degevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder cWaterwet en
artikel 6.13 van het Waterbesluit aan provincie Zuid-Holland te Den Haag te
verlenen voor;
ƒ.
Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee of de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin,daarop, daarboven,daarover of daaronder werkzaamheden
te verrichten, werken te maken ofte behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten,te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan
of liggen op de percelen kadastraal bekend gemeente Westland,sectie F,
nummer 2429, aan de Noordzee, lokaal bekend als strand tussen Schelppad
en Watertoren, op de Zandmotor, inde gemeente Westland.
II.

Aan devergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op
de inartikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

III.

Devergunning te verlenen voor een periode van 5jaar, gerekend vanaf het
moment dat de vergunning inwerking treedt of zoveel eerder als de
beheerovereenkomst van de Zandmotor wordt beëindigd.

Datum

Nummer
ARE/2011.70iei

Voor eentoelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen
naar bijlage 1van deze vergunning.
3,

Voorschriften

3.1

Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk
e n / o f een bijbehorende beschermingszone

3.1.1

Standaardvoorschriften
Voorschrift 1
Plaatsbepaling werken

Dewerken moeten worden gemaakt en behoudenter plaatse zoals Is aangegeven
op de bij deze beschikking behorende tekeningen en de bij de aanvraag behorende
bijlagen.
Voorschrift 2
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder
onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige
beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te
voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Eenongewoon voorval iseen plotseling gepleegde handeling of plotseling
optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk
zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
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