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BESLU¡T VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE ONTHEFFING OP GROND
VAN ARTIKEL 6.9 EN ARTIKEL 6.21 VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING
DRENTHE

Ontheffinghouder
Activiteit
Locatie

Waterschap Hunze en Aa's
Boor- en sondeenr¡erkzaam heden
Grondwaterbeschermingsgebied Onnen- de Punt, langs de Drentsche
Aa, ter hoogte van weg Ydermade in de Punt.

Besluit
Gelet op de bekende feiten en omstandigheden hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten
om aan het Waterschap Hunze en Aa's een ontheffing te verlenen voor boor- en sondeen¡¡erkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied De Punt, lokaal bekend Onnen- de Punt.
De ontheffing wordt verleend voor handboringen en sonderingen in het gebied zoals vermeld op de
door het waterschap ingediende en bij deze ontheffing behorende aanvraag, situatietekening en de
laatst aangeleverde informatie.
Deze ontheffing wordt verleend vanaf het moment van afgifte en komt te vervallen zodra de werku itgevoerd.

zaam heden zijn

De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

Voorschriften

1)

Tenminste vijf werkdagen voordat de werkzaamheden zullen aanvangen dient de houder van
deze ontheffing de provincie Drenthe hiervan schrifteliik op de hoogte te stellen. De melding
moet worden verstuurd naar vth@drenthe.nl. Hierbij moet worden aangegeven op welke dag
en locatie de werkzaamheden zullen gaan starten.

2) Tenzij de voorschriften

anders bepalen, dienen de werkzaamheden, handelingen of activiteiten te worden uitgevoerd overeenkomstig de bijde aanvraag behorende gegevens en tekeningen. Dit betekent dat de boringen niet dieper dan 5 meter mogen worden uitgevoerd en de
sonderingen niet dieper dan 10 meter.

3)

Het afwerken van de boorgaten dient conform de volgende punten worden uitgevoerd:
er mag geen vermenging van schoon en vuil materiaal optreden;
er mag geen teelaarde onder het grondwaterniveau terecht komen;
grond dient zoveel mogelijk in de oorspronkelijke volgorde terug te worden gezet;

-

b¡j het verlaten van het terrein mogen er geen boorgaten open blijven liggen; door-

boorde slecht doorlatende lagen af te dichten met afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld
bentoniet).

4)

lndien er boringen en/of sonderingen worden uitgevoerd, anders dan is aangegeven in de
aanvraag, dient de houder van de ontheffing hiervan een melding ter instemming te maken bij
de provincie Drenthe. De melding moet worden verstuurd aan vth@drenthe.nl. Zonder instemming/ toestemming van de províncie Drenthe mogen nieuwe boringen niet worden uitgevoerd.

5)

De houder van deze ontheffing is verplicht alle werken en werkzaamheden uit te voeren en
tijdens de uitvoering te onderhouden overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning
met inachtneming van aanwijzingen, te geven door of namens het bevoegd gezag.

6)

De houder van de ontheffing is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen,
teneinde te voorkomen dat de provincie Drenthe dan wel derden ten gevolge van het gebruik
van de vergunning schade lijden.

7)

Het is verboden afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.

8)

lndien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bodemvervuilende producten of
van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het op- en overslaan van deze
producten en het verversen hiervan zonder morsen boven een bodembeschermende voorziening gebeuren.

9) Vloeibare

afvalstoffen moeten in deugdelijk goed gesloten vaatwerk zijn opgeslagen in een
vloeistofdichte bak, díe de inhoud van de vloeibare afvalstoffen kan bevatten.

10) lngevalvan calamiteiten dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de provincie
Drenthe. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klanten contactcentrum via
(05e2) 36 55 55.

11) Gedeputeerde Staten van Drenthe kunnen besluiten de ontheffing in te trekken indien er niet
binnen een termijn van één jaar, na het onherroepelijk worden van onderhavig besluit, begonnen is met de werkzaamheden.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

A. Venekamp,
teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n): definitief besluit, bekendmaking, situatie tekening
md/coll.

Afschrift aan:

-

N.V. Waterbedrijf Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's;
Burgermeester en Wethouders van de gemeente Haren en Tynaarlo;

Beroep

'.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na publicatie van
deze beschikking beroep indienen bijRechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de beroepsprocedure zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/. -.. :,-

BIJLAGE 1: MOTIVERING BIJ BESLUIT

1.

Aanvraag en procesverloop

Op 12 december 2018 hebben wij namens het Waterschap Henze en Aa's van MUG lngenieursbureau een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor boor- en sondeen¡¡erkzaamheden in het
grondwaterbeschermingsgebied Onnen- de Punt ontvangen. Het waterschap (hierna: ontheffinghouder) heeft MUG ingenieursbureau gemachtigd onderhavig verzoek in te dienen.
Het verzoek ziet op het uitvoeren van handboringen en sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied Onnen- de Punt. De werkzaamheden zijn in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening van Drenthe (hierna: POV). Op de situatietekening is aangeven waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

2.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 6.9 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (hierna: POV) is het verboden om boor en/of sondeeruverkzaamheden uit te voeren binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Op grond van artikel 6.21 van de POV kan hiervoor door Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend. Artikel 1.3, vierde lid van de Wet Milieubeheer en artikel 6.21 van de POV bepalen dat
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

3.

Overuvegingen

Een ontheffing voor grond en sondeerwerkzaamheden binnen een grondwaterbeschermingsgebied
wordt in beginsel niet verleend. Enkel bijzondere activiteiten waarbij het algemeen belang uitvoering
noodzakelijk maakt kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Bije-mail van 13 december 2018 heeft het ingenieursbureau MUG aangegeven met welke redenen de
boor en sondeerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Deze luiden als volgt.
"Langs de Drentsche Aa ligt een waterkering, die bij hoge waterstanden de achterliggende gebieden
moet beschermen. Vanwege hef sfeeds meer voorkomen van extreme weersomstandigheden en aangescherpte normen, blijkt er op meerdere plekken een noodzaak te zijn om de huidige kaden te versterken. Op de bijgevoegde kaart wordt het verschilfussen de normhoogten en de actuele hoogten
aangegeven. Voordat er ophoog werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd moet er worden vastgesteld wat de grondgesteldheid is. Zonder deze gegevens kan het risico op instabiliteit van de kaden
niet worden uitgesloten. B'tj hoge waterstanden zou dit tot een doorbraak van de waterkering kunnen
leiden. Daarnaast kan er zonder deze gegevens niet worden bepaald hoeveel de kaden de volgende
jaren gaan zetten (zakken ten opzichte van de opgebrachte hoogte). Het op korte termijn weer moeten
ophogen van de kade zou onnodige maatschappelijke kosten met zich meebrengen".
De beoogde werkzaamheden zien op het roeren van de grond. Bij het roeren van de grond gaat het
om het uitvoeren of doen uitvoeren van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht of
stoffen worden gebruikt díe de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen
aantasten. Hieronder vallen in ieder geval bodemstabiliseringswerken, sonderingen, boringen, gronden funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden, folies en heipalen. Het roeren
van de grond in de eerste drie meter heeft weinig invloed op de kwaliteit van het grondwater en zal
doorgaans geen gevaar opleveren. Daarom is het verbod alleen van toepassing als de activíteiten drie
meter of meer onder het maaiveld plaatsvínden.
De beoogde boor en sondeen&erkzaamheden gaan dieper dan 3 meter, waardoor er een ontheffing
voor deze werkzaamheden noodzakelijk is. Bij de afweging op grond van artikel 6.21 van de POV
moeten wij beoordelen of er sprake is van een zodanig bijzonder geval van algemeen belang dat dit
het afgeven van een ontheffing rechtvaardigt.

De aangevoerde redenen, voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn voldoende van aard om de
ontheffing te kunnen verlenen. De ontheffing is nodig in het kader van de openbare veiligheid. lmmers
de waterkering langs de Drentsche Aa dient te worden versterkt om aan de huidige normen te kunnen
voldoen. Wanneer de waterkering niet wordt versterkt is er een grotere kans op overstromingen, dit
heeft gevolgen voor de veiligheid van omwonenden in het achterliggende gebied. De boor- en sondeerwerkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek om na te kunnen gaan waar verdere maatregelen moeten worden genomen, die door de klimaatverandering ook als noodzakelijk worden geacht.

Zienswijzen
Van 21 januari 2019 tot en met 3 maart 2019 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen
Tot 1 maart 2019 konden belanghebbenden een zienswijze indienen.Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

4.

Gonclusie
Gelet op vorenstaande besluiten wij een ontheffing te verlenen ten behoeve van de werkzaamheden
zoals genoemd in de aanvraag. Aan deze ontheffing zijn de voorschriften verbonden zoals vermeld in
het besluit.

