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Geachte heer en mevrouw Spaander, 
 
Op 13-11-2018 hebben wij van u een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor 
het vervangen van de bestaande loopbrug constructie en het plaatsen van een 
afvalcontainer in de keurzone van de primaire waterkering dijkring 47, dijkvak Kleefsewaard, 
dijkpaal 37+65 aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem. 
Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder zaak WRIJVERG-2-100220.  
 
Watervergunning  
Wij hebben besloten de door u gevraagde watervergunning te verlenen. Deze treft u aan als 
bijlage bij deze brief.  
 
Start Melding 
Voorafgaande aan het verlenen van de vergunning is er afstemming geweest dat u met zicht 
op legalisatie mag beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook is vermeld dat u 
zich ook achteraf dient te houden aan de voorschriften van deze vergunning. 
 
Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, 
telefoonnummer 0314 – 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
M.M. Drost-Mellema 
manager Vergunningverlening en Handhaving 
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Watervergunning voor het vervangen van de bestaande loopbrug constructie en het 

plaatsen van een afvalcontainer in de keurzone van de primaire waterkering dijkring 

47, dijkvak Kleefsewaard, dijkpaal 37+65 aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem door 

de heer en mevrouw J. en M. Spaander te Arnhem. 
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1. Onderwerp aanvraag 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 13-11-2018 
een aanvraag ontvangen van de heer en mevrouw J. en M. Spaander, Westervoortsedijk 85, 
6827 AW te Arnhem om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).  
 
De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, 
beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van de bestaande 
loopbrug constructie en het plaatsen van een afvalcontainer in de keurzone van de 
primaire waterkering dijkring 47, dijkvak Kleefsewaard, dijkpaal 37+65 aan de 
Westervoortsedijk 85 te Arnhem waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening 
van het waterschap een vergunning is vereist. 
 
2. Conclusie 
 
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de te bereiken doelstellingen 
zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op 
grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de 
gevraagde vergunning.  
 
3. Besluit 
 
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene 
wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de elders in dit besluit 
vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn 
en IJssel als volgt: 

 de gevraagde vergunning aan de heer en mevrouw J. en M. Spaander te Arnhem te 
verlenen voor: 

 het vervangen van de bestaande loopbrug constructie en het plaatsen van een 
afvalcontainer in de keurzone van de primaire waterkering dijkring 47, dijkvak 
Kleefsewaard, dijkpaal 37+65 aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem waarvoor 
krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist conform artikel 3.1 
lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.  

 

 alle stukken behorende bij de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning. 
 

 aan de vergunning de in hoofdstuk 5 genoemde voorschriften te verbinden met het oog 
op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.  

 
4. Ondertekening 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden  
van Waterschap Rijn en IJssel 
namens dit college, 
    /SIGNATURE1/ 
 
 
 
drs. R.E.G.J. Ampting-Wichman 
directeur  
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5. Voorschriften 
 
Voorschrift 1  
Beheer en onderhoud 
 
1. De onderhoudsverplichting van de vergunde werken ligt bij vergunninghouder. 

 
2. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en 

in goede staat van onderhoud verkeren.  
 

3. Het waterschap kan ten aanzien van het beheer en onderhoud van de werken 
aanvullende eisen stellen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen. 

 
Voorschrift 2  
Uitvoeringsvoorschriften, algemeen 
 
1. De nieuwe loopbrug en afvalcontainer opslagplaatsen moet(en) worden aangelegd 

conform de gegevens die in de aanvraag voor deze vergunning zijn ingediend. 
 

2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het 
waterschap besluiten tot stillegging van de werkzaamheden. Het waterschap kan 
aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De 
vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.  
 

3. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen 
toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de 
gegevens en/of voorschriften zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de 
vergunningaanvraag moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.  
 

4. Het toepassen van hulpconstructies en/of hulpwerken (bijvoorbeeld bij onvoorziene 
situaties) is alleen toegestaan na goedkeuring van het waterschap. 

 
5. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen mogen niet eerder 

op de werklocatie worden geplaatst dan op de dag van aanvang van de werkzaamheden. 
 

6. De onderhoudspaden en het oppervlaktewaterlichaam die worden gebruikt voor 
uitvoering van de werkzaamheden mogen niet worden beschadigd. Wanneer er toch 
schade ontstaat, moet de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk na uitvoering van de 
vergunde werkzaamheden in overleg met het waterschap herstellen. Het herstel van de 
schade moet onder voorwaarden van het waterschap worden uitgevoerd.  
 

7. Indien schade niet tijdig is hersteld en/of afval niet binnen de door het waterschap 
aangegeven termijn is verwijderd, zorgt het waterschap ervoor dat dit alsnog gebeurt. Het 
waterschap zal de kosten hiervan verhalen op de vergunninghouder. 
 

8. Gedurende één jaar na schriftelijke gereed melding van de werken en/of de uitgevoerde 
werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht eventuele verzakkingen te herstellen 
die het gevolg zijn van de (aanleg van de) vergunde werken.  
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Voorschrift 3  
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden 
 
1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te 

voorkomen dat het waterschap en/of derden schade lijdt/lijden als gevolg van: 
- het gebruik van deze vergunning; 
- een eventuele calamiteit of bijzondere omstandigheid.  
 

2. De vergunninghouder moet schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of 
verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen direct (alle dagen, ook 
buiten kantooruren) melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het 
telefoonnummer 0314 - 369 369.  
 

3. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige 
gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerken zijn ontstaan of 
dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die 
redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Het doel van deze maatregelen is nadelige 
gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 
De vergunninghouder moet eventuele aanwijzingen van het waterschap direct opvolgen. 
 

4. Wanneer door de werkzaamheden of het gebruik van het werk schade ontstaat of dreigt 
te ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam en/of het waterstaatswerk, moet de 
vergunninghouder direct beginnen en onafgebroken voortgaan om de schade te 
voorkomen of te herstellen. 

 
Voorschrift 4  
Beëindiging gebruik vergunde werk(en) 
 
1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus 

niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo 
spoedig mogelijk in kennis. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl. 
 

2. De vergunninghouder moet ten behoeve van het verwijderen van de werken een 
vergunning aanvragen bij het waterschap.  

 
Voorschrift 5  
Rechtsopvolging  
 
1. Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij 

bij de vergunning anders is bepaald. 
 

2. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen 4 weken nadat de vergunning 
voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling doen aan de unit Vergunningverlening en 
Handhaving. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.  
 

Voorschrift 6  
Adreswijziging 
 
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken aan het waterschap 

melden. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl. 
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Voorschrift 7  
Waterkeringen, algemeen  
 
1. De vergunninghouder zorgt dat het waterkerende vermogen, de sterkte en de stabiliteit 

van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk 
voortdurend zijn gewaarborgd. Schade en/of zettingen, zoals scheurvorming in de kruin 
(wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering moeten worden voorkomen. 

 

2. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht hogere rivierwaterstanden 
optreden, moet de vergunninghouder op eerste aanzegging van het waterschap 
maatregelen treffen waardoor de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd. Hierbij 
moet de vergunninghouder de aanwijzingen van het waterschap opvolgen. Het 
toepassen van de maatregelen is voor rekening van de vergunninghouder. 

 
3. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de werkzaamheden het verkeer over de weg op 

of over de waterkering niet wordt belemmerd. Het verkeer moet over de weg kunnen 
rijden zonder dat er beschadigingen aan bermen en taluds ontstaan. 

 
4. Indien als gevolg van de werkzaamheden beschadiging aan bermen, taluds of de 

grasmat ontstaan, moet de vergunninghouder in overleg met het waterschap deze 
beschadigingen herstellen.  

 
5. De vergunninghouder moet voorkomen dat door de uitvoering van de werkzaamheden 

de afwatering van de waterkering wordt belemmerd.  
 
6. Na afronding van de werkzaamheden vindt in het bijzijn van het waterschap een 

eindoplevering van het werk plaats. Eventuele tekortkomingen die bij de eindoplevering 
worden geconstateerd, moeten voor zover deze betrekking hebben op het niet of 
onvoldoende naleven van de vergunningvoorschriften, binnen een nader te stellen 
termijn door de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap worden hersteld. 

 
Voorschrift 8  
Werken in (de zoneringen van) waterkeringen  
 
1. Het stalen H-profiel met een lengte van 5000 mm dat op de damwand wordt gevestigd, 

dient over gehele lengte aan weerszijden volledig te worden gelast. 
 

2. Aan de betonnen deksloof mag niets worden bevestigd. 
 
3. Het werk dient door een gediplomeerd lasser uitgevoerd te worden. 

 
4. De buis, waarover de loopbrug in horizontale richting kan verschuiven, mag geen starre 

constructie met het frame betreffen en dient bevestigd te worden met breekbouten. 
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6. Aanvraag 
 
6.1. Samenvatting aanvraag 
 
De aanvraag betreft: het vervangen van de bestaande loopbrug constructie en het 
plaatsen van een afvalcontainer in de keurzone van de primaire waterkering dijkring 47, 
dijkvak Kleefsewaard, dijkpaal 37+65 aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem.  
 
6.2. Vergunningplichtige activiteiten 
 
Op grond van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 is in dit geval vergunning 
vereist voor de volgende activiteiten: 
 
- het verrichten van activiteiten in de kernzone van een waterstaatswerk (artikel 3.1, lid 

1 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009); 
- het verrichten van activiteiten in de beschermingszone van een waterstaatswerk 

(artikel 3.1, lid 4 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009). 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap is bevoegd hiervoor 
vergunning te verlenen. 
 
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 
 
7.1. Algemene doelstellingen 
 
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de 
uitvoering van het waterbeheer: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste;  
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken 
en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en 
het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen 
door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. 
  
De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten 
aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke 
functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, 
in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de 
Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap. 
 
De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de 
toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen 
voor het waterbeheer.  
 
 



 

 
 
 

Pagina:  
7 van 9 

 

De kerende functie van de primaire waterkering kademuur Kleefsewaard en het hierop 
afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de 
aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze 
functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 
2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel. 
 
7.2. Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of 

beschermingszone  
 
Beleid 
De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan: 
- hoofdstuk 3, artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur Waterschap Rijn 

en IJssel 2009; 
- het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel; 
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 18 

oktober 2018 
- Beleidsregel 1.1 Algemene toetsingscriteria waterkeringen; 
- Beleidsregel 1.3 (Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen; 

 
Specifieke overwegingen 
Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor 
zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:  

- de kerende hoogte 
- de stabiliteit 
- de erosiebestendigheid 
- mogelijke hinder voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie 
- het profiel van vrije ruimte (voor toekomstige dijkverbetering) 
- de periode van uitvoeren van activiteiten 
- de staat van onderhoud van het vergunde werk 
- de buiten gebruik stelling van het vergunde werk 
- de verwijderbaarheid van het vergunde werk 

 
De te plaatsen kliko opslag wordt achter de kademuur geplaatst. De kliko opslag heeft 
daarom geen invloed op de hoogte, stabiliteit of onderhoudbaarheid van de waterkering ter 
plaatse. De nieuwe loopbrug wordt aan de kademuur gelast. Om negatieve invloed op de 
kademuur te voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften gekoppeld ten aanzien van de 
bevestigingsmiddelen en de bevestigingsmethode. 
Het waterschap heeft mits aan de voorschriften van deze vergunning wordt voldaan geen 
bezwaar tegen het vervangen van de loopbrug voor een nieuwe loopbrug en het plaatsen 
van een kliko opslag aan de kademuur van de waterkering Kleefsewaard ter hoogte van de 
Westervoortsedijk 85 in Arnhem. 
 
7.3. Conclusie 
 
Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de 
waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Rijn 
en IJssel 2009 worden beschermd. 
 
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het 
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er 
geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. 
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8. Procedure en rechtsbescherming  
 
8.1. Procedure  
 
Op 13-11-2018 hebben wij van u een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor 
het vervangen van de bestaande loopbrug constructie en het plaatsen van een 
afvalcontainer in de keurzone van de primaire waterkering dijkring 47, dijkvak Kleefsewaard, 
dijkpaal 37+65 aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd 
onder zaaknummer WRIJVERG-2-100220. 
 
De aanvraag bestaat uit de volgende stukken: 

 Aanvraagformulier met ondertekening, d.d. 13-11-2018; 

 2018 google maps overzicht omruil actie woonboot orion 3 en ponton; 

 2018-3d-uitzet nieuwe loopbrug constructie en woonboot en ponton orion 3 spaander 
Arnhem; 

 2018-11-13 overige bijzonderheden voorwaarden wrij mbt vergunning aanvraag; 

 2018 boven aanzicht nieuwe loopbrug constructie en wal objecten orion 3 spaander 

 2018 boven en zij aanzicht nieuw loopbrug deel van 6 m; 

 2018 bovenkant aanzicht betonsloof met ophangpunt huidige loopbrug tbv ophijspunt 
beweegbaar platform; 

 2018 foto constructie nieuwe loopbrug 6m; 

 2018 foto constructie zij aanzicht beweegbaar platform op zijn kop; 

 2018 foto constructiezij aanzicht beweegbaar platform; 

 2018 foto constructie zij aanzicht bovenste platform bijna klaar; 

 2018 foto huidige wal objecten spaander orion 3; 

 2018-voor-aanzicht-betonsloof-met-ophangpunt-huidige-loopbrug-tbv-ophijspunt-
beweegbaar-platform; 

 2018-voor-aanzicht-loopbrug-constructie-zonder-afmetingen-quickview; 

 2018-waterkant-aanzicht-bovenste-vaste-platform-spaander-orion-3-arnhem; 

 2018-zij-aanzicht-betonsloof-met-ophangpunt-huidige-loopbrug-tbv-ophijspunt-
beweegbaar-platform 

 2018-zij-aanzicht-loopbrug-constructie-beweegbaar-platform-inclusief-afmetingen; 

 2018-zij-aanzicht-loopbrug-constructie-bovenste-platform-inclusief-afmetingen; 

 2018-zij-aanzicht-loopbrug-constructie-zonder-afmetingen-quickview. 
 
De aanvrager heeft een aanvulling op de aanvraag naar het waterschap gezonden; deze 
aanvulling is op 21-11-2018 ontvangen en binnen de zaak geregistreerd. De aanvulling 
bestaat betreft een bevestigingsmail dat het geen wijzigingsvergunning betreft maar een 
nieuwe op zichzelf staande vergunning.  
 
De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden 
conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
 
8.2. Rechtsbescherming 
 
I. Bezwaarclausule 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende 
een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een 
bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste: 

a. de naam en het adres van de indiener; 
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b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de 

vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit); 
d. de motivering van het bezwaar. 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van 
het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.  

 
II. Voorlopige voorziening 
 De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de 

Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet 
hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de 
bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.  
 
Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste: 

a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder 

vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit); 
d. de motivering van het verzoek; 
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift. 

 
 Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een 
voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. 

  
 Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 
7000 AC Doetinchem. 

 
9. Mededelingen 
 
I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het 

waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop 
deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of 
toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een 
grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een Algemene 
Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning, beschermd stads- en 
dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente. 

 
lI.  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 de 
Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning. 

 
III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het 

waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, 
persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen 
van het waterschap. 

 
Afschrift beschikking 
Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:  

 het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente  
Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem. 
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