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Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1.1

Begripsomschrijvingen

In deze Keur en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. aanvoeren van water: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen
van water naar een oppervlaktewaterlichaam uit een ander oppervlaktewaterlichaam;
b. afvoeren van water: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten
stromen van water uit een oppervlaktewaterlichaam naar een ander oppervlaktewaterlichaam;
c. bebouwingszone: de in de legger aangegeven zone langs primaire waterkeringen in stedelijk
gebied, waarin ter bescherming van de primaire waterkering voorschriften krachtens de Keur van
toepassing zijn;
d. bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden
bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter
verruiming van de bergingscapaciteit van één of meer watersystemen en ook als bergingsgebied in
de legger is opgenomen;
e. beschermingszone: langs een waterstaatswerk, met uitzondering van schouwsloten en van overige
oppervlaktewaterlichamen, liggende zone die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter
bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn;
f. bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s;
g. bronbemaling: het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van
bouwactiviteiten of ontgravingen;
h. grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen, voor
zover het waterschap door de Wet met het beheer over dat grondwater is belast;
i. infiltreren: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het
onttrekken van grondwater;
j. legger: als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;
k. lozen van water: het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam
zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gehaald;
l. onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
m.onttrekken van water: het door middel van een werk halen van water uit een
oppervlaktewaterlichaam zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewaterlichaam wordt
gebracht;
n. oppervlaktewaterlichaam: op de legger of de schouwkaart aangegeven samenhangend geheel van
vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de
bijbehorende waterbodem, oevers en voorzover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet,
drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
o. overig oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat niet in de legger of op de
schouwkaart is aangegeven;
p. primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot
een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen;
q. profiel van vrije ruimte: de op de legger aangegeven ruimte ter weerszijden van en boven een
primaire waterkering die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen
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aan de waterkering en waarin ter bescherming van de primaire waterkering voorschriften krachtens
de Keur van toepassing zijn;
r. schouwsloot: oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van de daarin gelegen en daartoe ten dienste
staande kunstwerken, dat op de schouwkaart staat aangegeven;
s. waterkering: op de legger of schouwkaart aangegeven kunstmatige hoogte, (gedeelten van)
natuurlijke hoogten of hoge gronden, met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of
mede een waterkerende functie hebben;
t. watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met
bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en
grondwaterlichamen;
u. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend
kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij
het werk is vrijgesteld van opname in de legger of op de schouwkaart is aangegeven;
v. watervergunning: vergunning als bedoeld in de Wet;
w. werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren
x. Wet: de Waterwet.

w
Artikel 1.2

Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. De verplichtingen ingevolge deze Keur rusten op de eigenaar van gronden.
2. Wanneer die gronden met een beperkt recht zijn bezwaard dan wel krachtens persoonlijk recht in
gebruik zijn gegeven, rusten de in deze Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen ook op de
beperkt gerechtigden en in geval sprake is van een persoonlijk gebruiksrecht op de gebruikers.
3. Voor de nakoming van de in deze Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de in
het tweede lid genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

5

Hoofdstuk 2: Beheer van Waterstaatswerken
Gebodsbepalingen
Artikel 2.1

Afrasteringen

1. De eigenaren van gronden, die gebruikt worden voor het houden van dieren en die zijn gelegen
aan waterstaatswerken, zijn verplicht daarlangs een voldoende kerende afrastering aan te
brengen, op een zodanige plaats en van een zodanige constructie dat het onderhoud aan de
waterstaatswerken niet wordt gehinderd.
2. De afrastering mag niet hoger zijn dan 1 meter.
3. Het bestuur kan nadere regels stellen omtrent afrasteringsconstructies en wijze van plaatsing.
4. De in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet voor gronden langs schouwsloten en overige
oppervlaktewaterlichamen.
Artikel 2.2

Ontwatering buitenbermen

De eigenaren van buitendijkse gronden zijn verplicht de in die gronden gelegen en op zee
uitmondende oppervlaktewaterlichamen, ten behoeve van de ontwatering van de buitenbermen van
de waterkering, te graven dan wel te hergraven op plaatsen en naar afmetingen als het bestuur nodig
oordeelt.
Artikel 2.3

Schadelijke beplanting

De eigenaren van in beschermingszones, bebouwingszones en profielen van vrije ruimte gelegen
gronden zijn verplicht deze gronden vrij te houden van voor de grasmat van de waterkering
schadelijke beplanting.
Onderhoud aan waterstaatswerken
Artikel 2.4

Onderhoudsplicht

1. Onderhoudsplichtig van waterstaatswerken zijn diegenen, die in de legger tot het plegen van
gewoon en buitengewoon onderhoud zijn aangewezen.
2. Indien geen onderhoudsplichtige in de legger is aangewezen gelden de van toepassing zijnde
onderhoudsvoorschriften, die zijn opgenomen in ontheffingen of vergunningen dan wel in andere
vastgestelde onderhoudsregelingen.
3. Bij gebreke aan aanwijzing in de legger en aan onderhoudsvoorschriften en –regelingen berust
a. het onderhoud van primaire waterkeringen bij het waterschap;
b. het onderhoud van overige waterkeringen bij het waterschap voor zover het buitengewoon
onderhoud betreft en bij de eigenaren voor zover het gewoon onderhoud betreft; het
buitengewoon onderhoud van de tot de waterkering behorende damwand, steenkorven,
gemetselde of betonnen constructie berust bij de eigenaar ervan;
c. het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen met de ondersteunende kunstwerken bij het
waterschap;
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d. het onderhoud van schouwsloten en overige oppervlaktewaterlichamen met de
ondersteunende kunstwerken, telkens voor de halve breedte, bij de eigenaren van de daaraan
grenzende gronden.
Onderhoud aan waterkeringen
Artikel 2.5

Gewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede toestand van de waterkeringen door:
a. het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
b. het onderhouden van de grasmat;
c. het herstellen van geringe beschadigingen;
d. het maaien van gras en ruigte;
e. het bestrijden van schadelijk wild;
f. het in stand houden van begroeiingen en materialen dienstig aan de waterkering;
g. het vóór de door het dagelijks bestuur vooraf aangekondigde schouwdatum herstellen van
beschadigingen en het maaien van gras en ruigte.
Artikel 2.6

Buitengewoon onderhoud

1. De onderhoudsplichtigen van waterkeringen zijn verplicht tot instandhouding overeenkomstig het in
de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie of, indien in de legger
hieromtrent niets is bepaald, overeenkomstig hun functie.
2. Buitengewoon onderhoud mag, zonder vergunning van het bestuur, niet worden uitgevoerd in de
periode van 1 oktober tot 15 april.
Artikel 2.7

Ondersteunende kunstwerken en werken

De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken of werken die in, op, aan of boven
waterkeringen of beschermingszones zijn aangebracht en (mede) een waterkerende functie hebben,
dienen deze waterkerend te houden.
Onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen
Artikel 2.8

Gewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot:
a. het daaruit en uit de ondersteunende kunstwerken verwijderen van begroeiingen en afval, het
in stand houden van die oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken, het
onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies die aan de
oppervlaktewaterlichamen zijn toegekend en het bestrijden van schadelijk wild;
b. het vóór de door het dagelijks bestuur vooraf aangekondigde schouwdatum maaien en
verwijderen van begroeiingen anders dan dienende tot verdediging van de taluds alsmede het
tot op de bodem verwijderen van specie en verondiepingen, taludinzakkingen en andere
obstakels, die de wateraf- en aanvoer belemmeren alsmede het schonen van duikers.

7

Artikel 2.9

Buitengewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken zijn
verplicht tot instandhouding daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm,
afmeting en constructie van de oppervlaktewaterlichamen of, indien in een legger hieromtrent niets is
bepaald, overeenkomstig hun functie.
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Hoofdstuk 3: Handelingen in het watersysteem
Watervergunning voor het gebruik van waterstaatswerken c.a.
Artikel 3.1
Watervergunning waterstaatswerken, profielen van vrije ruimte,
bebouwingszones en beschermingszones
1a. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk
door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder:
e
1 . werkzaamheden te verrichten;
e
2 . werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige
(hout)beplantingen en oeverbescherming te verwijderen of te beschadigen;
e
3 . vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben of te (be)houden;
e
4 . activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
e
5 . buiten openbare verharde wegen en openbare zandwegen met rij- of voertuigen dan wel last- of
rijdier te rijden of vee te drijven;
e
6 . op andere wijze bemesting toe te passen dan door het bestuur is bepaald;
e
7 . de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het
betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
e
8 . zich als niet-rechthebbende te bevinden, indien dat op een voor het publiek kenbare wijze is
aangegeven;
e
9 . anders dan op daartoe kennelijk ingerichte plaatsen met een schip ligplaats in te nemen.
e
10 . schepen onbeheerd te laten drijven;
e
11 . vistuig, anders dan sportvistuig, te plaatsen;
e
12 . binnen een afstand van 200 m. van de Witte Molen te Haren en de molen De Biks te Onnen
werken of beplantingen hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.
1b. Bovengenoemde verboden gelden niet voor overige oppervlaktewaterlichamen.
2. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur overige oppervlaktewaterlichamen (gedeeltelijk)
te dempen.
3. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte, in de
bebouwingszone en in de beschermingszone:
a. werken te plaatsen of te behouden;
b. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
c. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
d. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te plaatsen en te hebben;
e. boringen te verrichten;
f. opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen
te verwijderen;
g. ploegvoren open te laten binnen 0,50 meter uit het onderhoudspad of de insteek.
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Verhard oppervlak
Artikel 3.2

Aanbrengen verhard oppervlak

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
a. in de bebouwde kom, binnen uitbreidingsplannen en in glastuinbouwgebieden meer dan 150
2
m verhard oppervlak aan te brengen
2
b. in overig gebied meer dan 1500 m verhard oppervlak aan te brengen
voorzover van dat verhard oppervlak neerslag versneld tot afvoer komt op oppervlaktewaterlichamen.
Algehele verboden, watervergunning en meld-, meet- en registratieplicht voor het af- en aanvoeren,
het lozen of onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen en voor het onttrekken van
grondwater en het infiltreren van water in de bodem

Artikel 3.3

Algeheel verbod bij calamiteiten

1. In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit
daarvan of in het ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige
omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur zo nodig in afwijking van verleende
vergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden om:
a. water af te voeren naar en aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen;
b. water te lozen op of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen;
c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
2. Het in het eerste lid genoemde verbod wordt door het bestuur bekendgemaakt en zodra het
bestuur, gezien de situatie, handhaving van een verbod krachtens het eerste lid niet langer
noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking van het verbod bekend.
Artikel 3.4

Algeheel verbod voor kwetsbare oppervlaktewaterlichamen en gebieden

Het is verboden water af te voeren naar of aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen, water te lozen
op of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, dan wel grondwater te onttrekken in het gebied,
dat door het bestuur is aangewezen.
Artikel 3.5

Watervergunning af- en aanvoeren, lozen en onttrekken oppervlaktewater

Het is zonder vergunning van het bestuur verboden:
a. water af te voeren naar of te lozen op oppervlaktewaterlichamen, indien de hoeveelheid meer
3
bedraagt dan 60 m per uur;
b. water aan te voeren uit of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien de hoeveelheid
3
meer bedraagt dan 20 m per uur;
c. in het door het bestuur aangewezen gebied via drainagemiddelen water te lozen op
oppervlaktewaterlichamen.
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Artikel 3.6
Meld-, meet- en registratieplicht af- en aanvoeren, lozen en onttrekken
oppervlaktewater
1. Degene, die water afvoert naar of loost op oppervlaktewaterlichamen doet daarvan vooraf melding
3
aan het bestuur, indien de hoeveelheid meer bedraagt dan 60 m per uur.
2. Degene, die water aanvoert uit of onttrekt aan oppervlaktewaterlichamen doet daarvan vooraf
3
melding aan het bestuur, indien de hoeveelheid meer bedraagt dan 20 m per uur.
3. Voor de melding wordt gebruik gemaakt van een door het bestuur vastgestelde en volledig in te
vullen meldingsformulieren dan wel van een daarvoor bedoelde elektronische voorziening en onder
overlegging van de daarbij gevraagde bescheiden.
4. Het bestuur kan nadere regels stellen over het melden.
5. Het bestuur kan de verplichting opleggen tot en regels stellen over het meten, registreren en het
doen van opgave.

Artikel 3.7

Watervergunning onttrekken grondwater en infiltreren in de bodem

1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
3
a. grondwater te onttrekken, indien de te onttrekken hoeveelheid meer bedraagt dan 10 m per uur en
3
meer dan 5000 m per kwartaal;
b. water in de bodem te infiltreren.
2. Geen vergunning krachtens het vorige lid is vereist, indien het betreft het onttrekken van
grondwater uitsluitend voor een noodvoorziening.

Artikel 3.8

Vrijstelling watervergunningplicht

Geen vergunning krachtens dit hoofdstuk is vereist voor handelingen:
a. die plaats hebben door of in opdracht van het bestuur ten behoeve van het aan het
waterschap op grond van artikel 2 van de Waterschapswet opgedragen taken;
b. waarmee het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur heeft ingestemd in het kader
landinrichtingsprojecten.
Artikel 3.9

Algemene regels

1. Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen als bedoeld in dit hoofdstuk algemene regels
stellen, welke mede kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht dan wel een algeheel
verbod voor het verrichten van die handelingen.
2. Bij regeling krachtens het voorgaande lid kan de verplichting worden opgelegd handelingen te
melden, metingen uit te voeren, gegevens te registreren en daarvan opgave te doen aan het
bestuur.
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Artikel 3.10

Zorgplicht

1. Ieder die handelingen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat
door die handelingen of het nalaten daarvan inbreuk kan worden gemaakt op door het waterschap
in het kader van zijn beheer uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, is verplicht alle
maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden ten einde die inbreuk te
voorkomen, dan wel indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen
daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de inbreuk het gevolg is van een ongewoon
voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.
2. Degene die handelingen verricht als bedoeld in het vorige lid en daarbij kennis neemt van een
inbreuk die door die handelingen wordt veroorzaakt, meldt die inbreuk en de maatregelen die hij
voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig mogelijk aan het de bestuur.
3. Het bestuur kan aanwijzingen geven over die maatregelen.

12

Hoofdstuk 4: Toezicht en handhaving
Artikel 4.1

Schouw

1. Door of namens het bestuur wordt schouw gevoerd over de schouwsloten en regionale
waterkeringen volgens een door dat bestuur vastgesteld schema.
2. Het bestuur stelt de criteria vast voor de aanwijzing van schouwsloten en regionale waterkeringen,
die onder de schouw vallen.
3. Het bestuur plaatst de onder de criteria van het tweede lid vallende schouwsloten en regionale
waterkeringen op de schouwkaart, die door het bestuur wordt vastgesteld. Op de voorbereiding van
de vaststelling van de schouwkaart is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
4. Het bestuur stelt de datum van de schouw vast en maakt die tenminste twee weken tevoren bekend
door kennisgeving ervan in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op andere geschikte
wijze.
5. Het bestuur kan, indien het dat nodig acht, besluiten een extra schouw te voeren. De
voorgeschreven bekendmaking kan dan in spoedeisende gevallen worden vervangen door een
persoonlijke mededeling met zonodig een kortere termijn.
Artikel 4.2

Aanwijzing toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze Keur zijn belast de daartoe
door het bestuur aangewezen ambtenaren.
Artikel 4.3

Strafbepaling

1. Overtreding van de bepalingen van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de
tweede categorie als genoemd in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht, al dan niet met
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nog geen jaar is
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding
onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden
opgelegd.
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Hoofdstuk 5: Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 5.1

Vergunningen

1. Een vergunning of ontheffing, verleend vóór inwerkingtreding van deze Keur voor een ingevolge
deze Keur vergunningplichtig handelen, wordt geacht ingevolge deze Keur te zijn verleend.
2. Voor al hetgeen, dat vóór de inwerkingtreding van deze Keur rechtmatig tot stand is gebracht,
wordt geacht vergunning ingevolge deze Keur te zijn verleend.
Artikel 5.2

Legger

Voor waterstaatswerken waarvoor krachtens artikel 5.1 van de Wet vaststelling van de legger is
voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nog niet heeft plaats gehad, wordt als legger aangemerkt
a. de bij deze Keur behorende en door het bestuur vastgestelde keurkaart, waarop de ligging van de
betrokken waterstaatswerken is aangegeven en
b. de ingevolge artikel 4.1 derde lid vastgestelde schouwkaart.
Artikel 5.3

Waterkeringen

Voor waterkeringen waarvoor vaststelling van de legger nog niet heeft plaats gehad, geldt dat onder
waterkering wordt verstaan de op de keur- of schouwkaart opgenomen kunstmatige hoogte,
(gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een
waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, van binnenteen tot buitenteen met in begrip
van de daaraan grenzende onderhoudsstroken.
Artikel 5.4

Oppervlaktewaterlichamen

Voor oppervlaktewaterlichamen waarvoor vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgehad geldt
dat onder oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan de op de keur- of schouwkaart opgenomen
samenhangende gehelen van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige
stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna, van boveninsteek tot
boveninsteek met in begrip van de daaraan grenzende onderhoudsstroken.
Artikel 5.5

Beschermingszone

Onder beschermingszones, waarvoor vaststelling van de legger nog niet heeft plaats gehad, wordt
verstaan:
a. algemeen: een strook van 5 meter grenzend aan het waterstaatswerk, de onderhoudsstrook
uitgezonderd;
b. langs primaire waterkeringen: een strook van 25 meter grenzend aan respectievelijke de
bebouwingszone of het profiel van ruimte.
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Artikel 5.6

Profiel van vrije ruimte

Onder profiel van vrije ruimte, waarvoor vaststelling van de legger nog niet heeft plaats gehad, wordt
verstaan in het buitengebied een strook van 75 meter en in het stedelijk gebied van 5 meter grenzend
aan de primaire waterkering met inbegrip van onderhoudsstroken.
Artikel 5.7

Bebouwingszone

Onder bebouwingszone, waarvoor vaststelling van de legger nog niet heeft plaats gehad, wordt
verstaan een strook van 70 meter grenzend aan het profiel van vrije ruimte langs primaire
waterkeringen in stedelijk gebied.

Artikel 5.8

Inwerkingtreding en intrekking

Deze Keur treedt in werking op 4 januari 2010, waarbij de tot dan toe geldende Keur en
Schouwverordening komen te vervallen.
Artikel 5.9

Citeertitel

Deze keur kan worden aangehaald als "Keur waterschap Hunze en Aa’s 2010".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 23 december 2009.

w.g.
Harm Küpers
secretaris-directeur

w.g.
Alfred van Hall
dijkgraaf
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