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WATERVERGUNNING 

Ten name van: 

SBM Bouw B.V. 

Hoogstraat 52 

1541 KZ  KOOG AAN DE ZAAN 

 

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN 

1 Besluit 

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 2016 aan SBM Bouw B.V. te verlenen voor: 

 

De transformatie van jachthaven Hennewerf binnen de kern- en beschermingszone van 

een regionale waterkering met daarbij de volgende werken: 

 

- het bouwen van woningen;  

- het aanleggen van drijvende waterwoningen (5x) aan nieuw te plaatsen steigers 

(uitgezonderd benodigde baggerwerkzaamheden in de Zaan); 

- het aanbrengen van extra verharding, het maken van infiltratiezones en een netwerk 

voor hemelwaterafvoer (HWA) waarbij wordt geloosd op het oppervlaktewater. 

- het verwijderen en aanbrengen van nieuwe steigers (3x); 

- het plaatsen van een damwand met deksloof (NAP +0,15 meter) waarbij de waterloop 

wordt vergroot en gedempt; 

- het aanbrengen van beplanting (beukenhaag) 

 

a. De volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning: 

 

- Indeling & Profielen terreininrichting Westhaven Westknollendam, met nummer 159 ∙ BA ∙ 

002, van 12 december 2019 

 

- Maatvoering terreininrichting Westhaven Westknollendam, met nummer 159 ∙ BA ∙ 005 ∙ 

C, van 19 december 2019 

 

- Verharding/bebouwing bestaand & nieuw, met nummer 159 ∙ BA ∙ 009, van 12 december 

2019 



 

 

  

- Tekening tbv watervergunning terreininrichting Westhaven Westknollendam, met 

nummer 159 ∙ BA ∙ 008, van 19 december 2019 

 

- Gevels, doorsnedes, plattegronden waterwoningen Westhaven Westknollendam, met 

nummer 159 ∙ BA ∙ 140, van 9 mei 2019 

 

- Gevels, doorsnedes, plattegronden waterwoningen, met nummer 159 ∙ BA ∙ 130, van 9 

mei 2019 

 

- Steigers waterwoningen & aanlegplaatsen, met nummer 159 ∙ BA ∙ 004, van 8 juli 2019 

 

- Bestaande & nieuw, met nummer 159 ∙ BA ∙ 001, van 8 juli 2019 

 

  

 

b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden. 

 

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 

  

 

 

T. Ringerwöle 

Hoofd cluster Vergunningen a.i. 

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 

 

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. 

  



 

 

2 Voorschriften 

2.1 Voorschriften van algemene aard 

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen. 

 

2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat. 

 

3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de 

werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na 

beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.  

 

4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning 

(of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de 

werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning. 

 

5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan 

eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van 

deze vergunning, te voorkomen. 

 

6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te 

voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden 

opgevolgd. 

 

7. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken 

van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen. 

2.2 Bijzondere voorschriften 

Bijzondere voorschriften werken waterkeringen 

 

1. Wateroverlast en hoge waterstanden 

a. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien de waterstand meer dan 0,20 meter 

boven het streefpeil staat. Het streefpeil ter plaatse is NAP-0,5 meter. 

b. Bij verweking van de waterkering of bij andere waterkeringbedreigende omstandigheden 

(bijvoorbeeld hoog water, storm, droogte en calamiteiten) worden er geen werkzaamheden 

uitgevoerd. De toezichthouder beoordeelt dit.  

 

2. Neerslag 

Er worden geen (graaf)werkzaamheden verricht indien: 

 er meer dan 5 mm per uur aan neerslag valt; 

 er de 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden meer dan 15 mm aan neerslag is 

gevallen; 

 de week voorafgaand aan de start werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is 

gevallen. 

De start van de werkzaamheden wordt daarom altijd afgestemd met de toezichthouder. 

 

 

3. Ontgravingen en aanvullingen algemeen 

a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan 

strikt noodzakelijk is. 

b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval aan het eind van iedere 

werkdag, aangevuld. 



 

 

c. De aanvulling met grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 

meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling 

geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.  

d. De houder voert overtollig of uitgekomen grond, puin of ander materiaal dat naar het 

oordeel van de toezichthouder ongeschikt is, direct af en vervangt dit voor zoveel als nodig 

is door schone grondsoorten.  

e. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en 

verontreinigingen. De afwerking is zodanig dat boven en terzijde van de aanvulling geen 

plasvorming ontstaat. 

f. Bij aanvullingen in het talud worden de taluds afgewerkt in goede aansluiting op de 

taludhelling. 

 

4. Damwanden en heipalen 

Bij toepassing van buispalen mag het verschil in diameter tussen voetplaat en doorgaande 

buispaal niet meer bedragen dan 12 millimeter. 

 

Bij het verwijderen van damwanden en palen in en nabij waterkeringen mogen geen holle 

ruimtes ontstaan. Holle ruimtes worden gevuld met bentoniet (of gelijkwaardig opvulmiddel). 

Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er geen risico op piping bestaat, dan is het niet nodig 

de holle ruimtes te vullen. 

 

5. De vergunninghouder zorgt dat met het oog op o.a. periodieke kadeversterkingen de fundering 

bestand is tegen optredende negatieve kleef en horizontale gronddruk. 

 

6. Na voltooiing van de werkzaamheden worden materialen en materieel direct verwijderd van 

de waterkering. 

 

7. Verplaatste objecten 

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden 

direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht. 

 

8. Schouw 

Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder 

en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters 

opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere voorschriften beschoeiing1 

 

1. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing op de bestaande oeverlijn / de plaats van de 

eventueel aanwezige beschoeiing, nadat deze eerst in zijn geheel is verwijderd. Conform de 

vergunningtekening zal hierbij een strakke oeverlijn worden teruggebracht.  

 

2. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de beschoeiing. 

 

                                                
1 Lees ook: damwand(beschoeiing) 



 

 

3. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en zonodig verankerd dat deze voldoende 

grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt. 

 

4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de waterloop ter plaatse van de beschoeiing direct na 

voltooiing van de werkzaamheden dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende 

deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water. 

 

5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en 

de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is 

ingevolge de Waterwet verboden. Daarnaast is het gebruik van afvalstoffen ingevolge de 

wet Milieubeheer verboden. 

 

 

Bijzondere voorschriften steiger 

 

1. De volgende afmetingen van de steiger worden aangehouden haaks gemeten vanaf de 

oeverlijn en parallel aan de oeverlijn: 

 

Steiger met twee waterwoningen: 

 

- 19,3 meter haaks vanaf de oeverlijn 

- 2 meter parallel aan de oeverlijn 

 

Steiger met drie waterwoningen 

 

- 30,3 meter haaks vanaf oeverlijn 

- 2 meter parallel aan de oeverlijn 

 

Steiger voor aanlegplaatsen 

 

- maximaal 21,5 meter haaks vanaf oeverlijn 

- 2 meter parallel aan de oeverlijn, en in de Zaan ca. 200 meter     

 

2. De verticale afstand tussen de onderkant van de liggende constructie van de steiger en het 

ter plaatse geldende waterpeil (= NAP-0,5 meter) is minimaal 0,20 meter. 

 

3. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de steiger. 

 

4. De vergunninghouder onderhoudt de waterloop onder en 1,00 meter om de steiger 

overeenkomstig de geldende keurbepalingen. 

 

5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en 

de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is 

ingevolge de Waterwet verboden. 

 

Bijzondere voorschriften drijvende woningen 

 

1. De vergunninghouder plaatst de drijvende woning aan de steiger conform het ontwerp in 

de vergunningtekening (met registratienummer 19.2885469 & 19.2885470). 

 

2. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de steiger dan wel van de aanliggende 

drijvende woning. 

 



 

 

3. De afmetingen van de drijvende woningen voldoen aan de vergunningtekening (met 

registratienummer 19.2885469 & 19.2885470).  

 

4. Eventuele baggerwerkzaamheden die nodig zijn voor het plaatsen van de drijvende 

woningen dienen te worden afgestemd met het hoogheemraadschap. Het 

hoogheemraadschap is niet verantwoordelijk voor baggerwerkzaamheden voorafgaand aan 

het plaatsen van de drijvende woningen of voor eventueel toekomstige 

baggerwerkzaamheden onder of rondom de drijvende woningen.   

 

5. De vergunninghouder onderhoudt de waterloop onder en 1,00 meter om de drijvende 

woning overeenkomstig de geldende keurbepalingen. 

 

6. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en 

de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is 

ingevolge de Waterwet verboden. 

 

Bijzondere voorschriften dempen waterloop 

 

6. Vóórdat met de demping wordt begonnen, wordt deze volledig door de vergunninghouder 

gecompenseerd door het graven van overeenkomstig de bij deze vergunning behorende 

tekening, Tekening tbv watervergunning terreininrichting Westhaven Westknollendam, 159 ∙ 

BA ∙ 008, van 19 december 2019, met registratienummer 19.2886115, en Bijzondere 

voorschriften ‘graven waterloop’/’verbreden waterloop’. 

 

7. De vergunninghouder zuivert voorafgaand en tijdens de demping de te dempen waterloop 

van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen. 

 

8. De te dempen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet te dempen waterloop, 

afgesloten met een beschoeiing of een zodenstapeling. 

 

9. De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet 

wordt belemmerd. De vergunninghouder verlengt de eventueel aanwezige 

uitstroomvoorzieningen naar een nabij gelegen waterloop. 

 

10. De vergunninghouder zuivert de waterloop aan beide zijden van de demping, over een 

afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping over de gehele breedte 

van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen. 

 

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit  

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden.  

Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toepast, geldt op 

grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om 

ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het 

oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige 

bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan 

voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de 

werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het 

hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl. 

 
Bijzondere voorschriften graven waterloop 

 

1. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop wordt 

gegraven en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger wordt 

http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/
http://www.wetten.nl/


 

 

opgenomen: 

 

nr. waterpeil 

(m NAP) 

breedte op de 

waterlijn (m) 

waterdiepte (m) categorie
 

onderhouds-

combinatie* 

Boez

em 

OAF

M_10

408 

& 

OAF-

CS-

1564

9 

-0,5 Oeverlijn 

wordt weer 

strak gemaakt 

Sluit aan op de 

bestaande 

waterbodem 

primair 10 

 

2. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 1,5 of flauwer en zijn zodanig van 

vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen. 

 

3. De onderhoudsplichtige (zie punt 1) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig 

artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

4. De aansluiting van de waterloop op een bestaand gedeelte waterloop vindt plaats 

overeenkomstig de door de toezichthouder van het hoogheemraadschap ter plaatse 

aangegeven lijnen. 

 

5. De vergunninghouder verwijdert direct na het graven van de waterloop alle grond, 

materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn 

geraakt. 

Bijzondere voorschriften leidingen (hemelwaterriool) waterkeringen 

 

1. Wateroverlast en hoge waterstanden 

a. Bij verweking van de waterkering of bij andere waterkeringbedreigende omstandigheden 

(bijvoorbeeld hoog water, storm, droogte en calamiteiten) worden er geen werkzaamheden 

uitgevoerd. De toezichthouder beoordeelt dit.  

 

2. Ontgravingen en aanvullingen algemeen 

a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan 

strikt noodzakelijk is. 

b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk aangevuld. 

c. De aanvulling met grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 

meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling 

geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.  

d. De houder voert overtollig of uitgekomen grond, puin of ander materiaal dat naar het 

oordeel van de toezichthouder ongeschikt is, direct af en vervangt dit voor zoveel als nodig 

is door schone grondsoorten.  

e. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en 

verontreinigingen. De afwerking is zodanig dat boven en terzijde van de aanvulling geen 

plasvorming ontstaat. 

 

3. Overige voorwaarden 

 

                                                
 Voor een toelichting op deze indeling zie:  https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265 

 

https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265


 

 

Buiten bedrijf gestelde leidingen in de waterkering worden verwijderd. De werkzaamheden worden 

zoveel mogelijk gecombineerd met andere graafwerkzaamheden. Indien het redelijkerwijs niet 

mogelijk is om de leiding te verwijderen, blijft de vergunninghouder verantwoordelijk voor de 

achtergebleven/verlaten leiding.  

 

Bijzondere voorschriften beplanting 

 

1. De beplanting (beukenhaag) wordt aangebracht op de locaties zoals aangegeven op de 

 vergunningtekening (met registratienummer 19.2886114)   

 

  



 

 

3 Overige zaken om rekening mee te houden 

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig 

van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij 

uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van 

toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun 

directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen. 

2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt 

(bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan 

moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder. 

3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De 

vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden. 

4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, 

dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te 

trekken. 

5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie 

jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning 

geheel of gedeeltelijk intrekken. 

 

 

 

 

 
  



 

 

DEEL II JURIDISCH KADER 

4 Aanleiding aanvraag 

De aanvraag is ingediend om de jachthaven Hennewerf te transformeren naar een woon- en 

recreatieterrein. Hierbij worden woningen op het terrein gebouwd, maar ook drijvende woningen 

geplaatst. De bestaande opstallen op het terrein zijn reeds verwijderd.      

5 Toetsingskaders 

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, 

de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 2016. 

 

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en 

regelgeving en de relevante regionale kaders: 

- De Kaderrichtlijn Water; 

- Het Nationaal Waterplan 2016-2021 

- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland; 

- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017; 

- Beleidsregels watervergunningen 2017; 

6 Overwegingen Keurbesluit 

Toetsing waterlopen 

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan: 

- bergingscapaciteit waterloop; 

- doorstroomcapaciteit waterloop; 

- stabiliteit taluds; 

- effect op waterkwaliteit; 

- effect op ecologie; 

- effect op grondwaterregime; 

- doelmatig onderhoud waterloop. 

 

Toetsing waterkeringen 

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor 

zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:  

- nadelige effecten op kerende hoogte; 

- nadelige effecten op stabiliteit; 

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid; 

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie; 

- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering; 

- periode van uitvoeren van activiteiten; 

- staat van onderhoud van vergund object; 

- verwijderbaarheid van vergund object; 

- buiten gebruik stelling van object. 

 

Watertoets 

 

De voorgenomen plannen zorgen voor een substantiële toename van de verharding. Door deze 

toename wordt neerslag versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het 

rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme regenval tot pieken in de waterstand met wateroverlast als 

gevolg.  



 

 

 

In de bestaande situatie was 41,5% van het totale grondoppervlak (4691 m2) voorzien van 

verharding/bebouwd oppervlak (1948 m2). In de nieuwe situatie zal 60,5% van het totale 

grondoppervlak (4731 m2), wat dus wordt vergroot, worden ingenomen door verharding/bebouwd 

oppervlak (2866 m2). Dit betekent een toename van verharding van 918 m2.  

 

Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de 

verhardingstoename moeten in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen worden 

getroffen. Aangezien rondom het terrein geen ruimte beschikbaar is voor het graven van water en 

het compensatieoppervlak beperkt is, is gekozen voor maatregelen op het perceel in de vorm van 

infiltratiezones. Op de wijze zal een groot deel van het hemelwater op het perceel kunnen 

infiltreren en een bijdrage leveren aan de vertraagde afvoer richting het oppervlaktewater.  

 

Motivering toetsing en beleid 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon 

water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat 

de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam 

door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden 

geschaad. 

 

Afwijking beleid 

 

De uitbreiding van de steiger voldoet niet aan het beleid van het hoogheemraadschap. Conform het 

beleid van het hoogheemraadschap mag het oppervlak van een steiger maximaal 6 m2 zijn. De 

aangevraagde steigers zijn allen groter dan 6 m2. Een steiger groter dan 6 m2 kan echter worden 

toegestaan als er sprake is van een bedrijfsmatige of recreatieve activiteit en de waterstaatkundige 

belangen zijn gewaarborgd. In deze situatie worden twee nieuwe steigers gebruikt voor het 

afmeren van de drijvende woningen. De derde steiger wordt gebruikt als afmeerlocatie en heeft 

een recreatieve functie. In deze situatie is het watersysteem voldoende robuust en is er geen 

belemmering voor eventueel beheer en onderhoud van de waterloop als de steigers worden 

toegestaan. Het hoogheemraadschap is daarom van mening dat in deze situatie de gevraagde 

steigers kunnen worden toegestaan. 

 

7 Belangen derden en horen aanvrager 

Belangen van derden 

 

Gemeente Zaanstad als eigenaar van het perceel kadastraal bekend als:  

 

gemeente Wormerveer, sectie A, nummer 7108 

gemeente Wormerveer, sectie A, nummer 8549  

 

 

Horen belanghebbenden en aanvrager 

De gemachtigde van de aanvrager is gehoord. 

 

Ten aanzien van de belanghebbende(n) is er afstemming geweest met de gemeente Zaanstad.  

 

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft op 16 

oktober 2019 een gesprek plaatsgevonden tussen de heer P. Vlaar van StudioVLAAR, de heer A. 

Visser van Gemeente Zaanstad, de heer M. van Huizen en de heer J. van Diepen van het 

hoogheemraadschap. Tijdens dit gesprek zijn diverse punten ter sprake gekomen ten aanzien van 

de terreininrichting. De aantekeningen van deze bespreking zijn opgenomen in het dossier. Tevens 

is in een telefonisch gesprek op 19 december 2019 met Pascal Vlaar afgesproken dat de 



 

 

voorgenomen baggerwerkzaamheden voor de drijvende woningen nader worden afgestemd met 

het hoogheemraadschap. Dit is ook als bijzondere voorschrift opgenomen in deze watervergunning.    

 

8 Samenvatting juridisch kader 

 Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de 

waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam 

die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd. 

 Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming 

van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de 

waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd. 

 Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen 

van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd 

en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad. 

9 Proceduregegevens 

De aanvraag is ingediend door de heer P.A.G. Vlaar van studioVLAAR namens SBM Bouw B.V.. 
 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 4602783/19.1817505 en de bijlagen onder nummers: 

 

19.2885871 

19.2885874 

19.2885469 

19.2885470 

19.2886114 

19.2886115 

19.1817507 

19.1817509 

 

De aanvrager is tijdens een gesprek (16 oktober 2019) op het kantoor van het 

hoogheemraadschap 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 19 december 2019 ontvangen en geregistreerd onder nummer 

19.2886114, 19.2886115 en 19.2886116. Daarmee is de procedure opgeschort met 3 maanden. 

 

 

 

Afschrift verzonden aan: 

- de heer P. Dol, toezichthouder hoogheemraadschap 

- de heer D. Kooi, gebiedsbeheer hoogheemraadschap (digitaal) 

- de heer P.A.G. Vlaar, studioVLAAR, pascal@studioVLAAR.nl 

- de heer A. Visser, Gemeente Zaanstad, a.visser@zaanstad.nl  
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