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Gcdeputecrde Stotcn van Liruburg.
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15 januari 1980.
849999, toestel 273.
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tleschikkende op het adres van 2 oktober 1979, N-7-139(3)hk,
Adviesburo voor LandschapsinrÍchting, tuinarch.itektuur, openluchtrecreatie
en temeinaanleg te Maastricht waarbij namens de heer L.II.F. -Cranssente Sl.enalcen, Water:straat 6, vergunning wordt gevraagd, als bedoeld in
artikel 39, lld I (d) van het Reglemen{: op de waterlossingen Ín Limburg'
voor het maken van een "voord" in de waterlossing genaamd GuIp, voorkomende
oncler no. I i.n J.egger B der waterlossingen van de gemeente Slenaken;

Gezien het bericlrt van de Directeur van de provj-nclal-e Waterstaat van
7 november L979 , rlo. 8469 /79 /ï^l:1. (S. f . ) en van burgemeester en wethouders
Áqr gemeente Slenari<en dd. L7 december t979i

Overwegende, dat voldaan is aan artikel- 42 van genoemd Reglement en dat
tegen het verLenen van de gevraagde vergunning door belanghebbenden geen
bezwaren zijn ingebracht;

Gelet.op de desbetreffende bepallngen van meergenoemd Reglement;

B e s 1 u i t e rr:

Aan de heer L.H.F. Cranssen voornoemd, hlerna genoemd "de houder der
vergunning", de gevraagde bovenomschreven vergunnÍng bij deze tot
wederopzegging te verlenen onder de volgende voorwaarden:

t -J,..tt. !).2.::..:i 1r'1 ': 
Artike]' I '

In de waterlosslnq mag een doorwaadbare pLaats een zgn. "voordil worden
gemaakt ten behoeve var{ d.e ontsluiting van de percelen gelegen achter
de woning Víaters'Lraat 6 te Slenaken.
' ", rverken dienen te vrorden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag

1 -..i vergunning overgel.egde tekening no. 7-f 39-3 dd. 24-9-1979 van
'adviesburo r,,.r.o. J. nitzen. tr:1oaye-

Artikel 2. r

De ín artikel I omschreven werlcen moeLen zLjn van voldoende constructie
en in een behoorlijice toestand door de houder der vergunning worden
onderhouden ten genoegen van de Directeur van de provlnciale Waterstaat
in Limburg etl van het toezicht hebbend bestuur.

AAN
de heer Directeur van de
províncial-e lllaterstaat
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Arttkel 3,

Indien het bepaalde in de vorige artlkelen níet wordt nageleefd,
Ís de houder cler vergunning of zijn rechtverkrijgende verplicht op
eerste aanschrijving var: Gedeputeerde Staten en binnen de daarbij
bepaalde termijn in het ontbrekende te voorzien.

Wanneer tljdens de duur dêr vergunnÍng wijziging in plaats,
afmeLingen of samenstelling Van de werken in het belang van het
veilig verkeer of van de waterafvoer nodig wordt,, is de houder der
vergunning of zLjn rechtverkrijgende verpltcht op eerste aanschrijvlng
van Gedeputeerde Staten en blnnen de daarbij gestelde termj.jn die
wijzlglng aall te brengen zonder aanspraak op schadevergoeding te
kunnen maken.

Bíj nj-et voldoening aan het bepaalde in de leden I en 2 kan het
nodige van provinclewege worden verrícht op kosten van de houder
der vergunning of zLin rechtverkrijgende.

Artlkel 4

Artikel 6

Deze vergunnÍng wordt geacht, te zijn vervallen, wanneer daarvan binnen
een jaar na haar dagtekenlng geen gebruÍk is gemaakt. ,

Artikel 7

:,\
De houder der vergunning of zijn rechtverkrijgende vrJ-jwaart de
provincie voor alle aanspraken van of moei.lijkheden met derden en
voor alle schade, welke het gevolg kunnen zijn van het aanleggen,
wijzigen, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van krachtens
deze vergunningi aanwez{ge werken.

De provincie is nlet aansprakeLÍjk voor schade aan krachtens deze
vergunnÍng aaltwezige werken, door welke oorzaak ook, toegebracht,
tená1j de schade is ontstaan door schuld aan de zijde van de
provincie.

Artikel- 5.

Van het tijdstlp, waarop met de uitvoering der werken zaL worden aangevangen,
moet tenminste 5 dagen tevoren door de houder der verguuning schrlftelijk
worden kennis gegeven aan de Directeur van de provinciale lVaterstaat,
te Maastricht, StadhuLsstraat 4.

Wordt deze vergunning opgezegd, dan is de houder daarvan of zLin
rechtverkrijgenae veipfiófrL op zíjn kosten de gemaakte werken binnen de
bij die opzáágit,g bepaalde termi-jn op te ruimen en alles in de vroegere
of een door Gedeputeèrde Staten te bepalen.toêstand te brengen zonder
aanspraak op enige schadevergoeding te kunnen doen gelden.

ArtlkeL B,

Onder rechtverkrijgende wordt ln deze vergunning verstaan de toekomstige
ej.genaar of eigenáien van de onderwerpelíjke voorvrerpen, en/of werken,
beËoudens in het. geval dat deze vergunnlng bij wettige akte aan een
ander mocht zL3n overgedragen.



Afschrift dezes te zenden:
1. aan adressant, als beschlkking op zt)n verzoek;2' aan Burgemeester en wethouder! aàr gámeente slenaken, met verzoektoepassing-!9_geven aan het bepaaldá in artik.f -zi-'uun 

de water-staatswet f900;
3. in viervoud aan de Directeur voornoemd, ter kennlsnemingr metverzoek om op de nal-eving van de voorwaarden dezer vergunning toete zien.
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Ge
(get. )
(get. )

Vo

deputeerde Staten voornoemd,J. Kremers , voorzltter.
B.LT.M. Gudde grÍffier.

or ensluidend extract,
De Griffier,D EJI
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