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Geachte heer Groot,  

 

Op 15 oktober 2019 hebben wij van u ter vaststelling een projectplan ontvangen voor het in het 

kader van het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het projectplan 

Kadeverbetering Zaanse Schans. Hierbij ontvangt u het ontwerp vaststellingsbesluit voor dit 

projectplan. 

 

Wij verzoeken u dit ontwerp vaststellingsbesluit ter vaststelling van het projectplan en de 

mogelijkheid van de ter inzage zo spoedig mogelijk tenminste bekend te maken op de website 

van het hoogheemraadschap en in het elektronisch waterschapsblad. 

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met mevrouw I. Willemse, telefonisch 

bereikbaar op nummer 072-5827186. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 

 

 

R.J. Sellies 

Hoofd afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 

 

 

 

Bijlage 

- Ontwerp vaststellingsbesluit projectplan 
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Korte omschrijving plan 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter verbetering van de hoogte en stabiliteit van de 

waterkering welke is gelegen nabij de molens van de Zaanse Schans. 
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Afdeling 

Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 
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1 Aanhef 

Het dagelijks bestuur heeft op 15 oktober 2019 een projectplan ontvangen van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter vaststelling als bedoeld in hoofdstuk 5, artikel 

5.4 van de Waterwet (Wtw) voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk.  

Het projectplan betreft: 

het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het projectplan Kadeverbetering 

Zaanse Schans. 

2 Conclusie 

Met de in het projectplan beschreven maatregelen en wijze van uitvoering wordt gewaarborgd dat 

de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als 

bedoeld in artikel 6.11, eerste lid van de Waterwet worden beschermd. 

 

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de 

waterwetgeving kan uitvoering worden gegeven aan de in het projectplan beschreven 

werkzaamheden.  

3 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet 

bestuursrecht, de Crisis- en herstelwet, de Inspraakverordening HHNK 2010, de Mandaatregeling 

HHNK 2012 en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt. 

 

Het projectplan kadeverbetering Zaanse Schans, met registratienummer 20.0885712 ter 

uitvoering vast te stellen. 

 

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 

 

 

R.J. Sellies 

Hoofd afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken 

 

 

 

 

 

Afschrift 

Een (digitaal) afschrift van dit besluit is gezonden aan: 

- de heer K. Woestenburg, Ingenieursbureau hoogheemraadschap 

- de heer P. Dol, toezichthouder hoogheemraadschap 
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4 Overwegingen 

Waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische aspecten 

Bij de belangenafweging door het hoogheemraadschap wordt primair gekeken naar waterhuishoud-

kundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de 

ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit mogen geen 

nadelige invloed ondervinden van de uitvoering van het projectplan. 

Belangenafweging 

 Het belang van de aanvrager is bij het vaststellen van een projectplan afgewogen tegen de 

waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen die door de Keur 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd. 

 Uit de belangenafweging is gebleken dat bij vaststellen van het projectplan de zorg voor de 

waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd. 

 Bij de beoordeling van het projectplan is niet gebleken dat onvoldoende tegemoet gekomen is 

aan de relevante belangen van derden. 

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

van derden anders dan in het projectplan genoemd die niet door andere wet- of regelgeving 

worden beschermd.  

5 Procedure  

Het hoogheemraadschap voert met betrekking tot dit besluit de in afdeling 3.4 van de Algemene 

wet Bestuursrecht genoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat het 

ontwerp projectplan voor een periode van zes weken beschikbaar is voor ter inzage. Van de 

terinzagelegging wordt tenminste kennisgeving gedaan op de website van het hoogheemraadschap 

en in het elektronisch waterschapsblad dat voor een ieder bereikbaar is op www.overheid.nl. 

 

http://www.overheid.nl/
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