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Samenvatting 

 

Op 27 september 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Water-

wet (hoofdstuk 6)) van Het Vergunningenhuis B.V., Zilverparkkade 21, 8232 WJ Lelystad, namens Van 

Boekel Zeeland B.V., Voederheil 3 , 5411 RJ Zeeland. Wij behandelen deze aanvraag namens het 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder 

onze casecode W-16.02457. 

 

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een ondergrondse fiets-

parkeergarage ter hoogte van de kruising Prinses Irenestraat en de Minervalaan in Amsterdam. 

  

Conclusie 

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan 

de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te 

beschermen (artikel 2.1).  
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1 Besluit  

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt: 

 

I. De gevraagde vergunning aan Van Boekel Zeeland B.V., Voederheil 3 , 5411 RJ Zeeland te 

verlenen voor het onttrekken van grondwater met een maximum van 15 m
3
/uur, 360 m

3
/dag, 

5850 m
3
/maand en een totaal van 18.000 m

3
/jaar zoals bedoeld in de Keur AGV 2011 (artikel 

3.8);  

in verband met de aanleg van de fietsparkeergarage Vijfhoek ter hoogte van de kruising van de 

Strawinskylaan en Minervalaan in Amsterdam.  

 

II. Het bemalingsadvies (kenmerk 16.088158) maken deel uit van de vergunning. 

 

III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 10 

maanden. 

 

IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begon-

nen zijn. 

 

V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en 

belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).  

 

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbe-

sluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en 

regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in 

het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht 

(‘Begripsbepalingen’). 

 

Namens het dagelijks bestuur van AGV,  

 

 

 

 

 

mw. T.M. van Rijswijk 

teamleider Vergunningen 

 

 

Wij hebben de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij 

een afschrift gestuurd naar: 

− Het Vergunningenhuis B.V., Zilverparkkade 21, 8232 WJ Lelystad; 

− Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg, Henriette Bosmanstraat 53 1077 XG Amsterdam. 
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2 Voorschriften 

2.1 Algemeen 

voorschrift 1 Beheer en onderhoud 

1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk 

te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring vooraf door Waternet (afdeling Toezicht en 

Handhaving). 

1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten: 

a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen; 

b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.  

1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat  gebruikte 

werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil 

worden opgeruimd en afgevoerd. 

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen 

2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergun-

ningvoorschriften worden nageleefd. 

voorschrift 3 Start en einde werk melden 

3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten  

minimaal 5 werkdagen tevoren melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de 

beëindiging binnen twee dagen na afloop.  

Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van de casecode  

W-16.02457.  

voorschrift 4 Calamiteiten  

4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de 

hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief). 

 
  

mailto:handhaving@waternet.nl
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2.2 Voor het onttrekken van grondwater 

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten 

5.1 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond 

en (grond)water kan plaatsvinden.  

5.2 Voor het goed sluitend maken moeten de damwandsloten worden voorzien van een geschikte 

slotvulling zoals, bitumen, polystyreen, cement-bentoniet of chemische injecties. 

5.3 Rond de onttrekkingslocatie moet het volgende meetpunt worden ingericht: 

− ter hoogte van de kruising Minervalaan en Prinses Irenestraat moet een peilbuis worden 

aangebracht. 

5.4 De peilbuis (meetpunt) moet worden voorzien van 1 filter welke staat afgesteld in de freatische 

bodemlaag. 

5.5 Na het inrichten van de peilbuis (meetpunt) registreert de vergunninghouder de volgende gege-

vens: 

a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP 

en maaiveld; 

b. de diameter van het filter en van de peilbuis; 

c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte; 

d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP; 

e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centime-

ters ten opzichte van NAP; 

f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).  

5.6 Het meetpunt moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling Toe-

zicht en Handhaving).  

5.7 Als het meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervan-

ging van meetpunten moet worden geregistreerd. 

 

voorschrift 6 De onttrekking 

De onttrekking 

 

6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk zes van het bemalingsplan van MOS 

Grondmechanica ‘Bemalingsadvies Vijfhoek’ (kenmerk 16.088158).  

6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet 

meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau. 

6.3 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager 

onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren. 
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Beëindiging onttrekking 

 

6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunning-

houder ervoor zorgen dat: 

a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;  

b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die 

tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van 

grondwater wordt voorkomen; 

c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden over de gehele lengte hersteld met 

bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;   

6.5 Gaten in de bodem die ontstaan gedurende het trekken van de damwanden moeten tijdens het 

trekken daarvan worden opgevuld met bentoniet. 

voorschrift 7 Monitoring  

Monitoringsplan 

7.1 Uiterlijk zes weken voor het geplande begin van de bemaling moet Waternet (afdeling Toezicht 

en Handhaving) beschikken over een monitoringsplan met gedetailleerde beschrijving van de 

metingen van meetbouten en de opname van de gevoelige bebouwing, inclusief: 

− het aantal de meetpunten en de locaties; 

− de meetwijze en -frequentie; 

− de grens- en actiewaarden; 

− een actie- en communicatieplan. 

7.2 De werkzaamheden mogen pas starten nadat Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) het 

monitoringsplan (vorig voorschrift) heeft goedgekeurd. 

 

Peilbuizen 

7.3 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het 

einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en 

stijghoogten in de peilbuis. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode 

moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en 

registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuis. 

7.4 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten 

optreden moet er in overleg met afdeling Toezicht en Handhaving maatregelen worden getrof-

fen om dit op te heffen. 

7.5 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag 

alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (Toezicht en Handhaving). 

7.6 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afge-

dicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen 

met de Waternet (Toezicht en Handhaving) van Waternet over de te nemen acties. De grondwa-

terstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie wor-

den opgevoerd. 

7.7 Wanneer de grondwaterstand ter hoogte van de kruising Minervalaan en Prinses Irenestraat 

onder de grenswaarde komt moet water middels een infiltratie drain aan de noordzijde van de 

bouwput worden geïnfiltreerd op een dusdanige wijze dat het freatische grondwaterniveau ter 

hoogte van de bebouwing aan de Minervalaan niet lager komt dan de grenswaarde. 
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Onttrekking 

 

7.8 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden 

grondwater.  

7.9 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van 

meetinstrumenten die:  

− voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certifice-

ringsinstelling; 

− jaarlijks zijn geijkt. 

7.10 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de 

meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht. 

7.11 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed 

afleesbaar zijn. 

voorschrift 8 Registratie 

8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registra-

ties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). Het 

afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van Waternet 

(afdeling Toezicht en Handhaving). 

8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden 

gegeven aan de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet. 

8.3 De gemonitorde grondwaterstanden moeten wekelijks worden gerapporteerd en ter inzage 

liggen voor belanghebbenden. 

8.4 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken  hoeveelheden grondwater moet binnen één 

maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling 

Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.  
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3 Aanleiding  

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van 

toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze 

meldingplichtig zijn. 

 

Omschrijving  

In verband met de aanleg van de fietsparkeergarage Vijfhoek ter hoogte van de kruising van de Prin-

ses Irenestraat en Minervalaan in Amsterdam moet er grondwater worden bemalen zodat de werk-

zaamheden in den droge uitgevoerd kunnen worden. Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van 

een spanningsbemaling. Het grondwater wat weggepompt moet worden is afkomstig van lekkage door 

damwanden, kwel vanuit het eerste watervoerende pakket en het eenmalig leegpompen van de bouw-

kuip. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering. 

3.2 Aangevraagde handelingen 

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater waarbij er grondwater wordt onttrokken met een 

maximum van 15 m
3
/uur, 360 m

3
/dag, 5850 m

3
/maand en een totaal van 18.000 m

3
 over een periode 

van 10 maanden. 

 

De duur valt niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunning-

plichtig op grond van de Keur AGV 2011 (artikel 3.8). 
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4 Overwegingen 

4.1 Toetsingskader 

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de 

volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1). 

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig 

worden beperkt.  

b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo moge-

lijk verbeterd. 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;  

d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken. 

 

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beper-

kingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. 

 

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Wa-

terwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in be-

leidsregels, zoals de Keur AGV 2011 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.  

 

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellin-

gen van het waterbeheer. 

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de 

onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf. 

 

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV 

Handeling Getoetst aan Beleidsregels Keur-

vergunningen: 

Resultaat Maatschappe-

lijk belang 

grondwateronttrekkingen en 

verlagen grondwaterstand 

Hoofdstuk 15 Beleidsregel 1, 2 

en 3 

Voldoet n.v.t. 

Overwegingen 

De bemaling is van het type “laagwaardige gebruik grondwater”. Dit type bemaling wordt alleen ver-

gund als er waterbesparende maatregelen worden toegepast. In dit geval worden als waterbesparen-

de maatregel damwanden toegepast. Door het toepassen van damwanden, tot een diepte van ca. 

NAP -14 meter, wordt voorkomen dat de bemaling een grote invloed op de omgeving heeft. Hierdoor 

blijft de verlaging van het grondwater vlak buiten de bouwkuip beperkt. Doordat de bemaling in de 

Zuidas plaatsvindt zijn er geen gevoelige gebieden (natuur, landbouw, Natura 2000) aanwezig die 

door de bemaling worden beïnvloed. De bemaling heeft geen invloed op het zoet-zout grensvlak, wa-

terkeringen of archeologie omdat deze zich buiten de invloedsfeer bevinden. Ter hoogte van de Miner-

valaan en Prinses Margrietstraat bevinden zich panden welke gefundeerd zijn op houten palen. Ter 

preventie van paalrot is monitoring van de grondwaterstand ter hoogte van de kruising Minervalaan en 

de Prinses irenestraat  voorgeschreven. 
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Conclusie  

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling 

is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.  
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5 Procedure  

5.1 Aanvraag en aanvullingen 

De aanvraag is op 27 september 2016 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wet-

houders van gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 

6.15). 

 

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Het Vergunninghuis 

B.V. 

 

De aanvraag omvat de volgende stukken:  

− aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 16.088154; 

− publiceerbare aanvraag met kenmerk 16.088155; 

− machtiging met kenmerk 16.088156; 

− situatietekening met kenmerk 16.088157; 

− bemalingsadvies met kenmerk 16.088158; 

− aanvraag watervergunning met kenmerk 16.088159; 

− memo met kenmerk 16.088160; 

− lozingspunt met kenmerk 16.088165; 

− zienswijze met kenmerk 16.100890; 

− mail JZ op zienswijze met kenmerk 16.104644; 

− mail gespreksnotities met kenmerk 16.159492; 

− mail met kenmerk 16.159605; 

− gespreksnotities mail met kenmerk 16.159606; 

− kanttekeningen gesprek met kenmerk 16.159607; 

− tekening fundering met kenmerk 17.053181. 

5.2 Procedure  

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb 

(afdeling 4.1.2). 

 

Voorpublicatie aanvraag 

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl 

van 1 november 2016 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 1 novem-

ber tot 15 november 2016 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te 

verlenen.  

 
  

http://www.overheid.nl/
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In de brief van 14 november 2016 heeft Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg de volgende 

zienswijze naar voren gebracht:  

 
1. De funderingshoogte van de bebouwing nabij de onttrekkingslocatie aan de Minervalaan 

moet alsnog bepaald worden.  

2. De machtiging, situatietekening en lozingspunt ontbreken bij de kennisgeving in het Water-

schapsblad. 

3. Het is onduidelijk waar de locatie van onttrekkingspunt en lozingspunt zich bevinden. 

4. Men wil Inzicht in monitoring en peilbuisdata. 

 

Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen. 

 
 
Ad1: De funderingshoogte van de bebouwing nabij de onttrekkingslocatie aan de Minervalaan moet 
alsnog bepaald worden.  

Antwoord: Het bepalen van de funderingshoogte is in eerste instantie als niet noodzakelijk beoordeeld, 

gezien de minimale invloedsfeer van de bemaling. Het bouwarchief is alsnog geraadpleegd om infor-

matie te vergaren over de aard en de hoogte van de funderingspalen, zodat de grens- en actiewaar-

den beter vastgesteld kunnen worden om er zeker van te zijn dat de bewoners geen last hebben van 

water onderlast. 

 

Ad 2: De machtiging, situatietekening en lozingspunt ontbreken bij de kennisgeving in het Water-

schapsblad. 

Antwoord: deze zijn niet gepubliceerd aangezien de niet als relevant zijn beschouwd. De stukken zijn 

later alsnog toegestuurd naar Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. 

 

Ad 3: Het is onduidelijk waar de locatie van onttrekkingspunt en lozingspunt zich bevinden. 

Antwoord: De wijze van bemaling staat uitgelegd in het bemalingsadvies. Tijdens de bespreking van 

14 november 2016 zijn de locaties en wijze waarop het grondwater wordt onttrokken en waar indien 

nodig grondwater middels een infiltratiedrain wordt geïnfiltreerd toegelicht. 

 

Ad 4:Inzicht in monitoring en peilbuisdata. 

Antwoord: De wijze van monitoring en de signalerings- en interventiewaarden vindt plaats in overleg 

met Van Boekel en de vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. Er is een peilbuis geplaatst in de 

groenstrook aan de kop van de Minervalaan. De gegevens uit de monitoring worden gedurende de 

bemaling aan omwonenden bekend gemaakt. Actiewaarden voor de peilbuis ter hoogte van de Miner-

valaan zullen rond de GLG liggen. 

 

Conclusie 

Onderlast van grondwater aan omliggende bebouwing als gevolg van de grondwater onttrekking wordt 

niet verwacht. Ter preventie wordt monitoring voorgeschreven middels peilbuizen en indien nodig moet 

water middels een infiltratie drain worden geïnfiltreerd. De hierboven genoemde zienswijzen hebben 

niet geleid tot het aanpassen van deze vergunning. 
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6 Mededelingen  

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, 

gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). 

Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:  

− Waternet 

Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam. 

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste: 

− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift; 

− een dagtekening (datum); 

− een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht; 

− de gronden (motivering) van het bezwaar. 

Behandeling van het bezwaar is kosteloos. 

 

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort 

de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook 

een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzienin-

genrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).  

 

Overige mededelingen 

− AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen 

of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden 

in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, 

die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet 

of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn 

verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen. 

− De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de hande-

lingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn 

op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels. 

− Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de 

redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden 

als gevolg van het gebruik van de vergunning. 

− Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken. 

− De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de over-

gang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en 

Handhaving). 

− Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV on-

middellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatrege-

len. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werk-

zaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren. 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx
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Bijlage 1. Begrippen  

Algemeen 

1. Aanvrager: Van Boekel Zeeland BV 

2. Gemachtigde: Het Vergunningenhuis B.V. 

3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet. 

4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV. 

6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken 

van AGV, vastgesteld in 2011. 

7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam. 

9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergun-

ning. 

10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend 

water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, even-

als flora en fauna. 

11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd. 

Grondwater 

12. Grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen; 

13. GHG: Voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwater-

standen gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemid-

delde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen 

hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GHG. 

14. GLG: voor de gemiddeld laagste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 laagste grondwaterstan-

den gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemiddelde 

van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen hebben 

plaatsgevonden, wordt gebruikt als GLG. 

15. Afsluitende laag: Een ondoorlatende en/of weerstandbiedende cohesieve (klei/leem) in het gebied 

voorkomende kenmerkende laag. 

16. Boorgatmeting: Een geofysische meting in een boorgat waarbij de overgang en samenstelling van 

lagen, zout water en diameter van het boorgat worden vastgesteld. 

17. Deepwell: Samenstel van in een boorgat aangebrachte filterbuis en hierin aangebrachte onderwa-

terpomp waarmee grondwater kan worden onttrokken. 

18. Grondsanering: Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreiniging van de 

grond. 

19. Grondwatersanering: Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreinigingen van 

het grondwater. 

20. Putten: Alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het ont-

trekken of infiltreren dan wel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het 

waarnemen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstanden (en het nemen van monsters voor 

grondwaterkwaliteitsonderzoek). 

21. Retourbemaling: Voorziening waarmee grondwater in de bodem kan worden teruggebracht. 
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Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning 

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze 

onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning. 


