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Hét kennis expertisecentrum van de HOP
Geachte leden van het Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa’s,
In de concept Waterschap verordening Artikel 2.55 Aanwijzing vergunningplichtige
gevallen is het volgende voorgesteld:
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen in
het beperkingengebied toekomstige ontwikkelingen.
Wij verzoeken u om ook het verwijderen van een duiker onder de omgevingsvergunning op te
nemen, zodat daarbij ook belanghebbenden kunnen participeren bij deze besluitvorming.1
Wat zegt de Keur hierover?
Volgens de Keur is in art. 3.1 verboden om werkzaamheden te verrichten en uit te voeren in
waterstaatswerken. 2
Volgens de ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP
HUNZE EN AA’S 2014 Onderdeel 8 duikers 3
Artikel 3:W. herstelt schade aan een dam met duiker, die door onderhoudswerkzaamheden
van het waterschap is ontstaan;
Volgens Artikel 34:A. moet Degene, die een dam met duiker aanlegt of verwijdert als
bedoeld in artikel 2, meldt dat tenminste 10 werkdagen van tevoren bij het bestuur.
Kortom in de Keur moet ook voor het verwijderen een vergunning worden aangevraagd.
Actueel praktijkvoorbeeld:
Rijkswaterstaat heeft de duiker bij de Witte Molen verwijderd zonder vooraf toestemming te
vragen. Zij heeft het uitsluitend gehad over het onttrekken aan de openbaarheid wat nog altijd
niet gebeurd is. Nu de verwijdering effectief heeft plaats gevonden zonder dat er vooraf een
toestemmingsaanvraag is gedaan, kan en mag het bestuur daar achteraf geen toestemming
meer voor geven aangezien de eigen regelgeving dat uitdrukkelijk verbiedt.
Dien ten gevolge heeft het dagelijks bestuur strijdig met de Keur Rijkswaterstaat wel achteraf
toestemming gegeven om de duiker te verwijderen. Dat is niet reglementair, aangezien de
verwijdering onwettig is gebeurd.
Rijkswaterstaat heeft het bestuur om toestemming gevraagd om haar discriminerend beleid
verder te kunnen uitrollen, om homo-ontmoetingsplaatsen van haar parkeerplaatsen te weren.
Het weghalen van het wandelpad neemt de behoefte niet weg om de homo-ontmoetingsplaats
te bezoeken, zoals Rijkswaterstaat hoopt. De mannen zullen deze plek blijven bezoeken en
zullen over de strook grond en sloot waar het wandelpad verwijderd is.
Omdat het oversteken van de sloot een obstakel is, zullen de mannen er objecten in gaan
leggen om de oversteek te vergemakkelijken, zoals wij elders in het land ook hebben
waargenomen en dat zal hier niet anders zijn. Deze obstakels zullen de waterstroom
aanzienlijk belemmeren, zodat de waterbelangen wel degelijk in het geding zijn, anders dan
het dagelijks bestuur u heeft doen geloven.

Wij vragen u, mede gezien het bovenstaande,
1. Om het dagelijks bestuur de opdracht te geven de verleende toestemming in te trekken,
omdat de Keur richtlijn geschonden is en dat daarmee de waterbelangen wél geschaad zijn;
2. Om de homo-ontmoetingsplaats goed bereikbaar te houden;
3. Om het verbod om zonder een omgevingsvergunning een duiker te verwijderen alsnog op
te nemen in de Waterschap verordening, omdat het een onderdeel van een openbare weg
kan zijn.
Ik dank u voor uw aandacht.
J.C. Scheffer Emmelkamp
Bestuurslid Stichting Platform Keelbos
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https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-20229935/1/bijlage/exb-2022-9935.pdf
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https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
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https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/8-Dam-duiker.pdf

