
   

Watervergunning 2 
Maandag 25 oktober heeft het bestuur van de bewonersvereniging overleg gehad met 
HHNK over de Watervergunning.


De meesten van u hebben op dit moment een Watervergunning of een Keurontheffing.

Als u deze doorleest staat daar op hoofdlijnen nagenoeg hetzelfde in als in de versie die 
u vorige week ontvangen heeft. De nieuwste versie is alleen veel uitgebreider. Ook de 
oude vergunningen zijn eenzijdig opgesteld en ook daarbij komen alle kosten van aan-
passingen in de tuin en onderhoud voor rekening van de bewoners. Dit geeft ons als be-
stuur weinig speelruimte om daar nog veranderingen in aan te brengen. Voor het argu-
ment dat we er nu voor gaan betalen is men niet ontvankelijk. 


De vragen die we tot dan binnen hebben gekregen zijn met HHNK besproken . Hieron-
der een samenvatting van hun reactie:


- de looptijd van de vergunning is voor onbepaalde tijd

- intrekking kan alleen op grond van deel 1 punt 3.3 

- als er bij verkoop niets in de ark en tuin veranderd is, is de overdracht van de water-

vergunning alleen een kwestie van het aanpassen van de tenaamstelling

- als  u gewacht heeft tot de dijk klaar is met het vervangen van een schuur, pergola. 

schutting of ander bouwwerk, moet u dit bij HHNK (mevr  M. Borst) melden en op de 
tekening duidelijk aangeven wat u gaat vervangen (maten moeten gelijk blijven). Deze 
voorgenomen werkzaamheden moeten dan wel binnen afzienbare tijd uitgevoerd wor-
den. Aanvragen van een nieuwe watervergunning is dan niet nodig.


- wat betreft vervuilde grond: HHNK stelt geen eisen voor sanering en bij overdracht 
hoeft er geen schoongrondverklaring te zijn.


- meerpalen zijn niet op de tekening vermeld. Dit is volgens HHNK niet noodzakelijk.

- afkalving oever en herstel hiervan. HHNK komt hier in een vraag en antwoord rubriek 

op terug. Wij hebben aangegeven dat nu de versterking aan de binnenzijde van de dijk 
heeft plaats gevonden de eisen hiervoor aangepast moeten worden.


LET OP 
De tekening (nulmeting) die bij de Watervergunning is meegestuurd wordt ook de basis 
voor het berekenen van de huur.  De tekening is gebaseerd op basis van  metingen uit 
april 2020 en aangevuld met de metingen uit oktober 2021.
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Het is zaak dat u alles op deze tekening controleert. Als er afwijkingen zijn probeer deze 
zo goed mogelijk te onderbouwen bv met de bouwtekening van de ark , foto,s en derge-
lijken. Wij hebben van meerdere mensen gehoord dat de maten afwijken van de werke-
lijke situatie.


Al uw vragen, opmerkingen, aangepaste tekening voor 11 november opsturen aan m.-
borst-kleefstra@hhnk.nl


De vragen die u tot nu aan ons gestuurd heeft sturen wij geanonimiseerd door aan 
HHNK

Zij zullen via een vraag en antwoord (Q&A) reageren.


           wheredijk@hotmail.com


  2

mailto:m.borst-kleefstra@hhnk.nl
mailto:m.borst-kleefstra@hhnk.nl

	Watervergunning 2
	NIEUWSBRIEF
	LET OP

