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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 11
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 ofnaar de bevoegde

instantie
• Afhankelijk van de procedure ontvangt u binnen acht weken ofzes 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 wielts
naam de vergunning
moet komen:
organisatie/bedrijf of
particulier

•
> Stuur een machtiging
met de aanvraag mee

!Bijlage

> Vul in voor zover
mogelijk

3 van 38

Aanvraag Watervergunning
o I. Algemene gegevens
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

01. Algemene gegevens

Inleiding

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

Gegevens van de aanvrager

Organisatie/bedrijf: Rijkswaterstaat Dienst Zeeland I Projectbureau Zeeweringen

Naam en voorletter(s):

Adres: Postbus 1000

Postcode: 4330 ZW

Woonplaats: Middelburg

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager
Naam en voorletter(s):

Functie: Medewerker ompcvingsmanagcment

Telefoonnummer:

E-mailadres:

3 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 (zie ook bijlage)

Postcode en plaats: 4691 I'D Tholen

Kadastrale gegevens:

Gemeente: sectie: nummer(s):Tholen

Gemeente: sectie: nummer(s):



> Ga zo nodig verder op
een aporie bijlage

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

Overige locaticpcgevcns:

Naam oppervlakte-
waterlichaam: Oostersehelde

XlY -coördinaten:

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

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

Activiteit: Inrichten depotlocatie

Begindatum: dd/mm/jjjj: I maart 2011-------- Einddatum: dd/mrn/jjjj: 1 november 2011

Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj: ..;._ - Einddatum: dd/mm/jjjj: •Activiteit:

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

Geef zo nodig een toelichting

Activiteiten CD
6a Omschrijf de aard van de activiteiten

Het inrichten van een tijdelijke depotlocatie voor de uitvoering van de dijkversterking van de

Oesterdam Noord. •
6b Omschrijf de reden / het doel van de activiteiten

Depot voor het tijdelijk opslaan van vrijkomende blokken, zand, klei, steenslag en fosforslakken.

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 door/bevoegd gezag:
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Watervergunning
Ol . Algemene gegevens
Ministerie van Verkeer ell Waterstaat

Overzicht bijlagen bij blad Ol

, .,,_

> Voorzie de bijlage vall
het juiste nummer

.:~.';

.i '

Vraag Benodigde bijlage

4 Situatietekening, kaart of
foto

5a Begin- en einddatum
activiteiten

Toelichting Nummer

Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt middel om de 01-4
precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te
geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van
de kaart is I: I 0.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag u
eventueel een andere schaal gebruiken.

Vervolg van de bij vraag 5a vermelde datums. 01-5a



> U kunt meerdere
onderdelen aankruisen

> Alleen als u
gemachtigd bent

> Zie de bijlage voor
con/ac/gegevens van
bevoegde instanties

> Maak een kopie voor
eigen gebruik

:2
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Aanvraag
j' :.

Watervergunning
02. Activiteitenkeuze en ondertekening
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

02. Activiteitenkeuze en ondertekening

Inleiding

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.

] Keuze van activiteiten
la Kruis aan wat van toepassing is opuw aanvraag

Activiteit Toelichting Keuzeblad

o Stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam brengen

uwilt bijvoorbeeld afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam
lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering)
afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting. •AI

,. . ".,.0 .Stoffen in iee brengen, tiwilt baggerspecie op een locatie buiten de 12-mijlszone van de
Noordzee storten.

A2

j .

.. 181 ten waterstaatswerk of
bescherrningszone gebruiken

tiwilt werkzaamheden verrichten in. op, boven. over of onder
een waterstaatswerk of de aangrenzende beschermingszcne. ten
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam. bergingsgebied,
waterkering of ondersteunend kunstwerk (bijv. een sluis of stuw).

A3

oI,,. Waiérj~ de bödèrii b;;;ng~n of eraan
on&n;kketi .' .

A4'. U wilt grondwater ontttekkenof in sametihang daarmee water in
de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband
met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie.

o U wilt grotehoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam
lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken.

A5Water in een oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekken

Ondertekening

2a Onderteken deze aanvraag als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord

Ik verklaar di/ formulier en de bijlagen naar waarheid Ie hebben ingevuld •Datum: 25 januari 201 I

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 verrichten. stuurt u de aanvraag niet naar de gemeente, maar altijd
rechtstreeks naar Rijkswaterstaat (zie de bijlage voor contactgegevens)



> Kruis aan wat van
toepassing is en ga verder
bij de voor u relevante
vraïajgïen)

•

!Bijlage
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Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaal

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 beschenningszone, of als u vaste substanties of voorwerpen wilt storten, plaatsen,
neerleggen of juist wilt laten staan of laten liggen bij het waterstaatwerk of de beschenningszone.
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 (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

Gebruik

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

Activiteiten Vraag

o Dempen van een oppervlaktewaterlichaam . 2

10Graven van een oppervlaktewaterlichaam 3

o Ontwikkelen of inrichten van natuur 4

, 0 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug , 5

o Aanleggen. wijzigen of verwijderen van een dam (met of zonder duiker) 6

o Beschoeien (oeververdediging) 7

I 0 Aanbrengen van beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam

o Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen

8

9

o ',Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen. in de Noordzee . 10
1

\ [81 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen

•
;.0 Aanleggen van kabels óf leidingen,
, 0 1nn~men van een ligplaats

JJ

i2

13

o Bouwen, wijzigen of verwijderen van een steiger of vlonder 14

o Wijzigen van het waterpeil 15

o Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 16

o Activiteiten In een waterbodem 17

1b Voeg als bijlage toe: een constructietekening van de voorgenomen activiteiten CD
Dempen van een oppervlaktewaterlichaam
2a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
o Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
o Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam
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Aanvraag .Watervergunning
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

11 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen.

lla Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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:

aantal te beweiden stuks
vee:

soort vee:

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

van (dd/mm/jjjj): tot (dd/mm/jjjj):

• o Aanbrengen van beplanting/bomen, namelijk:

soort:

o Verwijderen van beplantinglbomen, 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 inrichten van een tijdelijk depot voor bouwstoffen t.b.V. de dijkversterking Oesterdam Noord.

!Bijlage ] Ib Voeg als bijlagen toe: tekeningen, berekeningen, werkplan en boorplan (als aanvulling op de
constructietekening) CD

12 Aanleggen van kabels ofleidingen
] 2a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

l2b 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:
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Pro ject Zeeweringen bes tek

Oesterdam Noord 31031957
Aanvraag Depotlocatie Oester dam Noord

getekend J. van der Jagt JvJJ d.d. 25-01-2011
S schaal 1:5000

gecontroleerd S. Vermunt d.d. 25-01-2011
accoord S. Vereeke -I d.d. 25-01-2011

in bladen, blad nr.

gewijzigd A3
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