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Het bijgaande wordt u toegezonden

o conform afspraak o gaarne reactie voor
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o met verzoek om advies o met dank voor inzage
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Aanvraag .,
Watervergunning
Introductie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Introductie

Inleiding
Met dit formulier kunt u een watervergunning of wijziging daarvan aanvragen.

Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de gemeente waar uw voorgenomen activiteiten plaatsvinden of de
bevoegde instantie en hoor of een vergunning nodig is. Vaak volstaat alleen een melding.

De watervergunning
De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als
u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer
of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt
infiltreren in de bodem. •De aanvraag
U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks
bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden
verleend.

Bevoegde instantie
Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem), de
provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) of de Inspectie Verkeer en Waterstaat (eigen
werken RWS) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel
hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde instantie (zie de bijlage voor contactgegevens).

Vooroverleg
Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van uw aanvraag makkelijker. Neem
daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie. U hoort waarvoor u precies een
watervergunning nodig heeft en welke voorwaarden gelden.

Behandelkosten •Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw
aanvraag.

Zo werkt het
• Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie
• Vul het formulier in voor zover nodig
• Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
• Onderteken het formulier
• Verstuur de aanvraag inclusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde

instantie
• Afhankelijk van de procedure ontvangt u binnen acht weken of zes maanden bericht over

toewijzing of afwijzing van uw aanvraag en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de
procedure langer duurt, ontvangt u daarover apart bericht.

Digitale aanvraag
Naar verwachting kunt u vanaf het midden van 2011 via Omgevingsloket online digitaal een
aanvraag indienen. Tot die tijd is alleen dit formulier geldig.



> Vul hier de gegevens
in van degene op wiens
naam de vergunning
moel komen:
organisatie/bedrijf of
parlieulier

•

> Stuur een machtiging
mei de aanvraag mee

!Bijlage

> Vul in voor zover
mogelijk
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Aanvraag Watervergunning
o I.Algemene gegevens
Ministerie van Verkeer en Waterstaal

01. Algemene gegevens

Inleiding

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!)
hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.

1 Gegevens van de aanvrager

Organisatielbedrijf: Rijkswaterstaat Zeeland. projectbureau Zeeweringen.

Naam en voorletter(s):

Adres: Postbus 1000

Postcode: 4330ZW

Woonplaats: Middelburg

Telefoonnummer:

E-mailadres: :

2 Gegevens van de contactpersoon öf adviseur van de aanvrager

3

4

Naam en voorletter(s):

Functie: Medewerker omgevingsmanagement

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Gegevens van de gemachtigde (dient de aanvraag namens de aanvrager in)
Naam en voorletter(s):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Locatie van de activiteiten CD
Adres: Gortzakweg

Postcode en plaats: 4691 PO Tholen

Kadastrale gegevens:

Gemeente: sectie: TLNOOKTholen nummer(s): 269

Gemeente: sectie: nummer(s):



> Ga zo nodig verder op
een aparte bijlage

> Geef een korte
omschrijving
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Aanvraag Watervergunning
. Ol. Algemene gegevens
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Overige locatiegegevens.

Naam oppervlakte-
waterlichaam: Oostcrsche Idc

XN -coördinaten:

Kilometrering: Zijde (N/ZiO/W /Li/Re):

5 Periode van de activiteiten CD
Sa Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteit: Storten zand op kreukelberm

Begindatum: dd/mmljjjj: z.s.m. (direct na vergunning) Einddatum: dd/mm/jjjj: I oktober 20 I I

Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj: Einddatum: dd/mm/jjjj: •Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj: Einddatum: dd/rnm/jjjj:

Geef zo nodig een toelichting

Momenteel wordt gewerkt aan de versterking van de Oesterdam Noord, daarbij komt een

hoeveelheid zand vrij die kan worden ingezet tegen de zandhonger door deze aan te brengen op de

kreukelberm (circa 1,5 à 2 m3 per meter) tot een maximum van 10.000 rrr',

6 Activiteiten CD
6a Omschrijf de aard van de activiteiten

Middels kraan 1,5 à 2 m3 zand aanbrengen per meter Oesterdam (op het traject waar gewerkt

wordt (zie tekening in de bijlage), dus tussen dijkpaal I090 en dijkpaal 1140. Het is enkel zand en •het wordt uitgevlakt over de kreukelberm (lOmeter breed). Dus maximaal 20 cm hoog.

6b Omschrijf de reden / het doel van de activiteiten

Het niet afvoeren van het vrijkomende zand is duurzaam (geen transporten) en kan worden

ingezet tegen de zandhonger in de Oosterschelde. Het zand wordt meegevoerd door het getij.

7 Type aanvraag
7a Gaat het om een nieuwe aanvraag of om een wijziging van een vergunning?

o Nieuwe aanvraag

o Aanvraag voor wijziging van een bestaande vergunning, namelijk:

Vergunningnummer/kenmerk: Datum:

Verleend doorlbevoegd gezag:
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Watervergunning ,
Ol. Algemene gegevens
Ministerie vall Verkeer ell Waterstaat

Overzicht bijlagen bij blad Ol

> Voorzie de bijlage vall
het juiste nummer

i Sa

:. ~-

Vraag Benodigde bijlage

4 Situatietekening, kaart of
foto

Begin- en ei~ddatum
activiteiten

", '.f.

'.

Toelichting

Gebruik een situatietekening, kaart, foto Of ander geschikt middel om de
precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te
geven. Tekening en kaart ~ijn voorzien van een noordpijl. De schaal van

, de kaart is 1 :1.0.00.0. maar na overleg met de bevoegde instantie magu
. ; eventueel een andere schaa Igebruiken.. . .

Vervolg van de bij vraag Sa vermelde datums.

Nummer

01-4

Ol-Sa
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> U kunt meerdere
onderdelen aankruisen

> Alleen als u
gemachtigd bent

> Zie de bijlage voor
contactgegevens 1'011

bevoegde instanties

>Maak eell kopie voor
eigen gebruik
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Watervergunning
02, Activiteitenkeuze en ondertekening
Ministerie van Verkeer ell Waterstaat

.~.~:

02. Activiteitenkeuze en ondertekening

Inleiding CD
Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Ga daarna door naar de keuzebladen die voor u van
toepassing zijn. Ten slotte ondertekent en verstuurt u de aanvraag, inclusief bijlagen. Het is mogelijk
dat u naast de watervergunning ook andere vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen. Lees
hier meer over in de toelichting. Raadpleeg bij twijfel uw gemeente of de bevoegde instantie.
Toelichting (i) staat op een apart toelichtingenblad.

1 Keuze van activiteiten
la Kruis aan wat van toepassing is op.uw aanvraag

Activiteit Toelichting Keuzeblad •o ·,.-stÓ~~niti~e~.""~.-7:~-:-'~-: ,;~.-;"c~UW,iÎt ~ijVOO.rbeëjd ~j\,àI~~terVèën ~pP;rv~l<~çwa~erii~lÛIam'~ , : Ai
. oppervlaktewaterhchaam brengen \ - it lozen of rechtstreeks (dus met Vlà. de gemeentelijke riolering) . 'l

. ~~. ~"'-": ~ .s....':~ ~ ~' .;. .. ·'.lj; ... ~ ~" .'j·~;f\,Oetènnaa~ee,!rioOlwài~rZui~enngsinrichting~' -~~ ,I .
"/:-'~'.'~~~~'\~''','j~.;',_~;i. __ ,'~ .•__.~·~.~~,.~:!-..1;~~·.:~';...~ :_~'~~;:·l•.;{~:_, _:"y •. _,_'::'~ _ .~ __:~H. ~ _ ,,._. ~

'0 (siöif{n;~zeè brengen-:'? ~<1;.:~r:l:(~lli~~gié!SPè'èie ;;pêè~~i~tié b~iiêiîde 12.~i)Îstöne ;'àhde j, ,t'A2'" ,
."i- .• ~ • ' <1<.;:,. .. "I ""f U "'1 N' di stone .. ' . ~. " , ',' ••'. 't.·· ......... - "li_,,' .. v.. .. 4-"' .. ,oor ee ,n .... :.~o, ,I _..,. .." .... ooi, ',._.' _J ~ •

,~~i;'~;11tjit~,~j*[~;'~~~i;i~D':~Hid~~~gJe~'~i~~t~n jll;·ài.-bÓv;h~v~;~~nd~?"'-~+A3: ,,4:'.~·J
.J)~~c',~~c~~~~ingSZon~~'gëb~l~en:::;~1,~'.iA~,.~~-e~ln~át~rs.~à~~.èrk?fd.e-:a.~ngre~~n~e·~è~~he~~~szorie.r~n_ J '~ .~.
.!.. ,.~:~~:,;,,;>,<:;.;_~r:\~.';~'~";-< .. i/· -).:-~:·-t'· ·~.~·!!~_~~~~~~~:e~~._~~~~cnop~ctv!a~~\Y~.tert,ic~a~.,berg.i~~_sgebied.,~;,., \ ,
'..;.~ll)"'.1""'1' .,' ~. ,0, ;.?' " ~t waterkering of ondersteunend kunstwerk (bIJV. een sluis of stuw) ~t

:~)~~E:~;~f~~~~j~~f.~~:~r2e~~~~(:1£±6:~~~~tt~~t!i¥~:~~~~i~~}!,~~~c~~~;~~.:
.'.J , .........lW;"'t:; : ot. :~'" t ~.·imctbodemenergiesystemén\rallèn indeze~caicgorie.. ;......: \ !1,1 .•,' ... t •

..;._~~"'~:_Àl_~'__:~ __ ~~~ .~L..!~~!~~':J~~:_j. ~;,..__~.~.:,/;_:-=:..._.;_;._~..J=-:,._:-~~~~~~~J.::•..! ,~."~,'.. :~_ • .-~ _..

çr:-.Wàtër ..i~;én op-.Pè.' ê~. ,iá~e.w..a. t~rli_é~am=r 1:1~'i~tg;öicliöë~lI;edèil,~rin.~~e~OPP~rV.lá~.éwäicfîfèïiaaJh.~p\-..S :-.. ,""_ .. ~,

< ~ • ':r:~!e; ó~~raa: ~~.~re:,,1) :. ~': \_ ri~ of ~a~a2:0te _hoev~elèed~~ ó~~~e,!,~ '<~_~_~~JL~~::.'_:"t

Ondertekening

2a Onderteken deze aanvraag als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord •Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Datum: 20 april 2011

Plaats:

Handtekening aanvrager:

Handtekening gemachtigde:

Aantal bijgevoegde bijlagen:

Aanvraag versturen

3a Stuur alle ingevulde onderdelen van de aanvraag inclusief de bijlagen in viervoud (tenzij de bevoegde
instantie anders aangeeft) naar de gemeente waar de activiteiten worden uitgevoerd of rechtstreeks naar de
bevoegde instantie

Uitzondering:
Als u activiteiten in de Noordzee wilt venichten, stuurt u de aanvraag niet naar de gemeente, maar altijd
rechtstreeks naar Rijkswaterstaat (zie de bijlage voor contactgcgevens)



•
!Bijlage

!Bijlage

I Bijlage

> Voorzie elke bijlage van
het juiste nummer
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Aanvraag Watervergunning
A1. Stoffen in zee brengen
Ministerie van Verkeer en Waters taal

A2. Stoffen in zee brengen

Inleiding CD
Vul dit onderdeel in als u baggerspecie op een locatie buiten de l2-mijlszone en binnen de
exclusieve economische zone (EEZ) van de Noordzee wilt brengen. Bij toepassingen van
baggerspecie binnen de l2-mijlszone heeft u geen watervergunning nodig, maar kunt u volstaan met
een melding volgens het Besluit bodemkwaliteit aan Agentschap NL. Het afvoeren naar of storten in
zee van andere stoffen dan baggerspecie en het verbranden van stoffen op zee is niet vergun baar.
Tijdens vooroverleg zal Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat u duidelijkheid verschaffen over de
vergunbaarheid van de beoogde activiteiten.

Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingen blad.

1 Bagger- én stortlocatie

Ja Vermeld de coördinaten van de locatie waar de specie wordt gebaggerd en gestort

Baggerlocatie x: Y: (In ETRS89, WGS84,
UTM zone 31 E050 ofRO)

Stortlocatie X: Y: (In ETRS89, WGS84 of
UTM zone 3 I E050)

Ib Voeg als bijlage toe: een overzichtskaart van de bagger- en stortlocatie

2 Materiaal
2a Wat is de aard van de te storten baggerspecie?

o Zand
o KJei
o Leem
o Slib
o Anders, namelijk:

2b Voeg als bijlage toe: een rapport met de samenstelling van het te storten materiaal

2e Voeg als bijlage toe: een rapport met de onderzoeksmethode

3 Hoeveelheid

3a Vermeld nauwkeurig hoeveel baggerspecie u wilt storten in' kubieke meters

Overzicht bijlagen bij blad A2

Vraag Benodigde bijlage Toelichting Nummer

"O;enichisJ{;jart vanïiè-;- j)ëëóörtiili"ätén va,n d~hoekj)ufilën'~a"iide baiigér. -;n!Ie sÎ;rtIÖcàï;~"magu .
bagger-en stortlocatie ,in ETRS89, WGS84 of UTM zone 31 ED50 <en voor de baggerlocatie ookr . ._ \" ,'" ~ _ _' . _.

, .,inRD)velJllelden ..... ,' .. , ,
Anaïyserappon(en) van ; &iïanalysernppo;:tmQ;,t ininste~ ;mÎcht gëven in de

:I de sall\en~I~lIing van : k~~lg~tteverd;ling, hèt droges~ofg~haltè en inde chemische parameters
het matenaal ' die deel uitmaken vande zoutebaggertoets . , '. . '

• r r Ó • • , (www.:tieipdeskwàter.nVuesiib/rtom0.-Als·deS.i1;.ëristilling .{iei voldoet
aan de normen van de zoutebaggertoets wordt in beginsel geen 'Vergunning

j verleend voor hei storien van de ~trefîende partij baggerspecie. '

i Ai-2b
i,

~ - ~.- .......
, Rapport\:onfórm NEN'
t 5720 van de .
monsterlocaties en de
bnorstalen

";r'f--~~,:::-:'7 --:".-_ ~-; ~_-~ ..:-.:.. .r-·~·""t _- __ :"., .~.• : _..- - 'o-

t In NEN 5720 staat boe het bodemonderzoekmoet worden uitgevoerd, zoals
~ ,hetmiriimaal vereiste aantal boringen en bodemmonsters.Bespreek tijdens
'het vooroverleg wat in UW geval de meest geschikte onderzoekshypothese is,



> Kruis aan wat van
toepassing is en ga verder
bij de voor u relevante
vra(a)g(en)

! Bijlage
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Aanvraag Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

A3. Waterstaatwerk of beschermingszone
gebruiken
Inleiding
Vul dit onderdeel in als u activiteiten wilt uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatwerk
of bijbehorende beschermingszone, of als u vaste substanties of voorwerpen wilt storten, plaatsen,
neerleggen of juist wilt laten staan of laten liggen bij het waterstaatwerk of de beschermingszone.
Een waterstaatswerk is: een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal,
meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een sluis,
stuw of brug).

Let op! Raadpleeg uw waterbeheerder vooraf of u een watervergunning nodig hebt of dat u alleen
een melding hoeft te doen.

Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (1) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

Gebruik •

Ja Op welke wijze wilt u gebruikmaken van het waterstaatwerk? Meerdere opties zijn mogelijk

Activiteiten Vraag

o .Graven ~àn 'renoppervlàictê~áiefllchaarti
0' OntWlkkeïeJ'{ ûfmnthtëÎJ 'van natuur .

,0 Aàl1leggêri, wî];tî'g~ öf~~îJdéi-~ van een Brug

'0 Aanleggen, ~ijziien ö{verwî[dëTén ~aii een da'm'(me~ o{z(;nder'du{~erY

D Beschoeien (oevervéidédigllÎg)

O' Aánbrengen van~b'epT~üng IDótiuÎ.bifeen opperViaktewaterHeháam'

Ó .Överige ~éti'~tclten In öfnahij ópperJliiktcwateilicha~~il .'

;,1

'je)'

n •I'~ActiVltêiieîi-in, op Of nabij \Väterkêrirtgert

[ D. Aanleggen v~ k3bei.sof leidingen

[0 Innemen van een ligplaats

I o "Bo~wén; wlj'zlgéri of verwijderen Van een steiger ofvlonder

i3

o Wijzigen van het waterpeil I is

o Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) ; 16

Activiteiten' in een waterbodem , 17

tb Voeg als bijlage toe: een constructietekening van de voorgenomen activiteiten CD
2 Dempen van een oppervlaktewaterlichaam

CD2a Kruis aan wal van toepassing is op de aanvraag

o Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
o Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
o Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam



!Bijlage
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Aanvraag Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2b Geef aan wat de lengte is van het te dempen oppervlaktewaterlichaam in meters

m

2e Geef aan wat de omvang is van de demping in vierkante en kubieke meters

m3

2d Omschrijfhieronder de toe te passen materialen voor de demping

3 Graven van een oppervlaktewaterlichaam
3a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Graven van een nieuwoppervlaktewaterlichaam
o Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

3b Vermeld de afmetingen van de vernieuwing of verbreding in meters

Nieuw oppervlaktewaterlichaarn:
I m lengte

m bodembreedte

Verbreding oppervlaktewaterlichaam:
I m lengte

m bodembreedte

3e Wat is de taludhelling van het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam?

Ontwikkelen of inrichten van natuur
4a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Inrichten van een natuurvriendelijke oever
o Ontwikkelen van natuur, zoals het creëren van dynamische begroeiing (bijvoorbeeld ooibossen)
o Aanleggen van fauna-uittredingsplaatsen
o Aanleggen van faunapassages
o Aanleggen van ecologische verbindingszones

Natuurvriendelijk oever:

4b Vermeld de lengte van de natuurvriendelijke oever in meters CD
m

4e Omschrijfhieronder de toe te passen materialen en/of beplanting

4d Voeg als bijlage toe: een profielschets van de natuurvriendelijke oever
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Aanvraag Watervergunning "
A3, Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaal

Natuurontwikkeling/dynamische begroeiing,'

!Bijlage 4e Voeg als bijlage toe: een vegetatiekaart CD
5 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug

Sa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Aanleggen van van een nieuwe brug
o Wijzigen van een bestaande brug
o Verwijderen van een brug

Sb Vermeld de afmetingen van de brug in meters

m lengte

m breedte

Sc Vermeld de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil of maaiveld in meters •m boven waterpeil

m boven maaiveld

Sd Omschrijf de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden

6 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een dam (met of zonder duiker)
6a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Aanleggen van een nieuwe dam
o Wijzigen van een bestaande dam
o Verwijderen van een dam

CD
It

6b Vermeld de afmetingen van de dam in meters

m lengte

m lengte van de eventuele duiker op de waterlijn

m diameter van de duiker of m breedte x m hoogte van de duiker

m bovenbreedte van de dam

m huidige lengte van de te wijzigen dam (als van toepassing)

7 Beschoeien (oeververdediging)

7a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Aanleggen van nieuwe beschoeiing
o Vervangen van bestaande beschoeiing
o Verwijderen van bestaande beschoeiing
o Anders, namelijk:

CD
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Aanvraag Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschermingszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

7b Kruis aan wat de samenstelling is van de beschoeiing

o Beton
o Staal
o Kunststof
o Hout, namelijk:

o Anders, namelijk:

7e Vermeld de lengte en hoogte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn in meters

m lengte

m hoogte

8 Aanbrengen van beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam

• Sa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Aanplanten van bomen
o Verwijderen van bomen of beplanting
o Aanbrengen van overige beplanting, namelijk:

Sb Omschrijf om welke soort bomen of beplanting het gaat

9 Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen
9a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Plaatsen van hekwerken en afrasteringen
o Oprichten van een gebouw, zoals een woning of bedrijfspand
o Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations, e.d.)
o (Ver)bouwen van een boothuis
o Plaatsen van afmeerpalen
o Plaatsen van rernmingwerken
o Aanbrengen van lozingswerken, namelijk:

CD

o Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties
o Plaatsen van meetpalen
o Aanbrengen van visfuiken of ander vistuig
o Oprichten van een windturbine(park)
o Oprichten van een zendmast
o Anders, namelijk:

lOOprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in de Noordzee
. '-~'

!Bijlage lOa Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het rechtmatig
gebruik van de Noodzee door derden . CD

!Bijlage lOb Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten in de Noordzee
voor het milieu

!Bijlage lOc Voeg als bijlage toe: een oprichtings- en inrichtingsplan

AI/een voor activiteiten in de exclusieve economische zone:

!Bijlage IOd Voeg als bijlage toe: een beschrijving van het nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de
installatie
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11 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen

11a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Oprichten van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand, strandpaviljoen of strandhuisje
o Aanbrengen van een waterinlaat- ofwateruitlaatconstructie
o Plaatsen van een windturbine(park)
o Aanleggen van een oprit of grondlichaam
o Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot
o Ontgraven van grond
o Beweiden met vee, namelijk:

soort vee: aantal te beweiden stuks
vee:

o Organiseren van een wedstrijd of evenement, namelijk in de periode:

van (dd/rnm/jjjj); -'-- _

o Aanbrengen van b'eplanting/b~m~, namelijk: .

tot (dd/mm/jjjj):

•soort:

o Verwijderen van beplanting/bomen, namelijk:

soort :

o Uitvoeren van boringen of sonderingen
o Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing
o Verplaatsen van zand op het strand (anders dan zandbanket)
o Andere werkzaamheden. namelijk:
Het aanbrengen van zand op de kreukelbenn.

. . .
lIb Voeg als bijlagen toe: tekeningen, berekeningen, werkplan en boorplan (als aanvulling op de
constructietekening)

12 Aanleggen van kabels of leidingen
12a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam
o Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een waterkering
o Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering

12b Kruis aan om welke kabels of leidingen het gaat

o Aanleggen van een vloeistofleiding ,
o Aanleggen van kabels
o Aanleggen van een warmtetransportleiding
o Aanleggen van kabels ten behoeve van telecom/televisie
o Aanleggen van een drukleiding I bar, namelijk een: van

o gasleiding
o waterleiding
o riolering
o overige drukleiding, namelijk:

o Aanleggen van een gasleiding, namelijk een:

o Hogedrukleiding, namelijk met een druk van:
o Lagedrukleiding, namelijk met een druk van:

bar
bar

o Anders, namelijk:



19 van 38

Aanvraag Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschermingszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

!Bijldge 12c Voeg als bijlagen toe: een (tracé-jtekening, berekeningen, een omschrijving van de aanlegmethode, een
boorplan en een werkplan(als aanvulling op de constructietekening) CD

13 Innemen van een ligplaats

Ba Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Afmeren van een woonboot
o Afmeren van een recreatieschip
o Afmeren voor de beroepsvaart
o Anders, namelijk:

Bb Wat is het soort of type vaartuig of woonschip?

13c Vermeld de afmetingen en diepgang van het vaartuig of woonschip in meters

• m lengte

m hoogte

m diepgang

Bd Wat is de eventuele lading/vracht) van het vaartuig?

14 Bouwen, wijzigen of verwijderen van een steiger of vlonder
.140 Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Bouwen van een steiger
o Wijzigen van een steiger
o Bouwen van een vlonder
o Wijzigen van een vlonder
o Verwijderen van een vlonder of steiger

14b Vermeld de huidige afmetingen van de te wijzigen steiger/vlonder in meters

m lengte

m breedte

15 Wijzigen van het waterpeil

ISa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Peilverhoging t.o.v. het door de waterbeheerder gehanteerde peil, namelijk: cm

o Peilverlaging t.O.V.het door de waterbeheerder gehanteerde peil, namelijk: cm

ISb Vermeld de periode van de gewenste peilafwijking:

van (dd/mrn/jjjj): tot (dd/rnm/jjjj):

ISc Welke werken behoren bij de peilafwijking?

o Pomp, namelijk met een capaciteit van:
I m" per uur

o Inlaat
o Stuw
o Bemalen drainage
o Anders, namelijk:

!Bijlage lSd Voeg als bijlagen toe: tekeningen en een rapport peilwijziging CD
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16 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak)

17

16a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Aanbrengen van verharding
o Inrichten van een opslagdepot (bijvoorbeeld voor grond of grind)
o Bouwen van dakoppervlak
o Bouwen van kassen
o Anders, namelijk:

] 6b Wat is het soort of type van de aan te brengen verharding?

]6c Vermeld de oppervlakte van de aan te brengen verharding, dakoppervlak of kassen

rn'

] 6d Omschrijf de wijze van afvoer van het hemelwater dat op de verharding valt

] 6e Omschrijf de compenserende of bergende maatregelen voor de aan te brengen verharding, dakoppervlak of
kassen

Activiteiten in een waterbodem
]7a Hoeveel baggerspecie wordt verwijderd?

]7b Wat is de omvang van het totaal te baggeren oppervlak?

rn lengte

rn breedte

17c Wat is de bestemming van de baggerspecie?

ODepot
o Hergebruik
o Anders, namelijk:

CD

•

It
CD
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Aanvraag Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschermingszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Overzicht bijlagen bij blad A3

Vraag Benodigde bijlage

Ib Constructie-
tekening met
berekeningen

'4<1 Profielschets

4e Vegetatie kaart

lOa Beschrijving
gevolgen
rechtmatig gebruik

lOb Beschrijving
milieugevolgen

lOc Oprichtings- en
inrichtingsplan

10d Beschrijving nut
en noodzaak

lIb Tekeningen

lib Berekeningen

JIb Werkplan

lib Boorplan

12c Tracé-tekening
van de kabel of
leiding

12c Berekening van de
leiding en de
'effecten

Tekening kabel of
leiding binnen
waterkering

12c

12c Boorplan

12c Werkplan

Toelichting

Criteria: minimaal A4, goed leesbare gegevens, geen 'verkleinde' aanlevering' in A3- I b
verband met de schaalindeling, correcte schaalindeling en onderbouwende
berekeningen.

Profielschets van de oever. A3-4d

Een vegctatiekaart, schaal I : 5000, met weergave van de vegetatiesoort en de A3-4e
contour waar de soort naar verwachting ontstaat, of wordt gepland. Geef op de
kaart de ruwheidstypen in gesloten contouren en aangegeven door gekleurde
vlakken weer. Geef ook de contouren, als van toepassing, van bebouwing weer op
de kaart. Bebouwing wordt meegenomen in de bepaling van de weerstand van de
stroming.

Beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het
rechtmatig gebruik van de Noordzee door derden

Beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het mili'eu

Omschrijving van de veiligheidswäarborgen, het onderhoud, de
verlichtingsmaatregelen, maatregelen ter voorkoming en beperking van
calamiteiten, en de wijze van verwijdering van de installatie.

Beschrijving van hei nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de
installatie in de EEZ.

Tekening met een dwarsdoorsnede van bet werk ten opzichte van de waterkering
met maatvoeringen en een tekening met de dwarsdoorsnede van de huidige
situatie (ten opzichte) van de waterkering. '

Berekeningen op basis van gegevens verkregen uitgrondonderzoek conform
normering TAWfr::NW door een op ditvakgebied ter zake kundige. De
berekeningen tonen ten minste aan dat: .
• door de activiteiten de stabiliteit van de waterkering of kade niet afneemt,
• door de activiteiten de waterkering of kade niet iodanig waterdoorlatend

wordt dat risico's ontstaan in de vorm van piping en kwel.
• door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt

aan de (grondlagen in <Ie)waterkering ofkade en naastgelegen ondervelden. _

Nummer

A3-10a

A3-lOb

A3-IOc

AS-IOd

À3-Ilbi

Plan van aanpak A3-1l b3

Boorplan is nodig ais de wate~k;ring of dé bijbehórende
c

bescherrningszone-wordt A3-11 b4
gekruist door een horizontaal gestuurde (HOO- )boiing. Het boorplan bevat een
beschrijving van de horizontaal gestuurde boring.

, De ligging van de kabél ofleiding, in een gangbare, goed leesbare schaal, met i A3- I 2c
daarop de leidinggegevens en eventueel bijkomende werken, Als detailtekening
op de tracé-tekening zelf of apart aangeven:
• kruisingen met oppervlaktewaterlichamen in doorsnede met opgave van

maatvoeringen en de kabel- of leidinggegevens.
• vermelding van de aanlegmethode.

Een berekening van de leiding en de effecten op de waterkering conform de NEN A3-12c2
3650, 3651-serie., NPR 3659.1996 als de kabel of leiding binnen de waterkering
wordt gelegd.

t:>oorsnede van de kabel en/of'Jeiding ten opzichte van de waterkering met A3-12c3
vermelding van eventuele boogstralen (bij kruisingen), gegevens van toegepaste
materialen en het te transporteren medium.

Boorplan is nodig ais een oppervlaktewaterlichaam, ';'aterkering'ofbijbehörende . A3-12c4
beschermingszone word! gekruist door een horizontaal gestuurde (HOD- jboring.
Het boorplan bevat een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring.

Plan van aanpak met omschrijving van de aanlegmethode als de kabel of Ieiding A3-l2c5
binnen de waterkering wordt gelegd.
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