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Watervergunning 
Introductie 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Met dit fonnulier kunt u een watervergunning ofwijziging 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 aIleen een melding. 

De watervergunning 

De watervergunning dekt aUe activiteiten in het watersysteem. U bebt een watervergunning nodig als 
u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergllng, vijver, rivier kanaal, meer 
of zee) ofwaterkering activiteiten wilt ondememen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt 
infll treren in de bodem. 

Deaanvraag 

U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente ofrechtstreeks 
bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden 
verleend. 

Bevoegde instantie 

Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersystceI1l), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) of de 
provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) en is afhankel.ijk van de voorgenomen 
activiteiten en de loentie. Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeenle of de bevoegde 
instantie (zie de bijlage voor contactgegevens). 

Vooroverleg 

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

Behandelkosten 

Provincies of waters chapp en kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw 
aanvraag. 

Zo werkt het 

• Voer bij voorkcur vooroverleg met de bevoegde instantie 
• Vul het formulier in voor zover nodig 
• Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer 
• Onderteken het formuJjer 
• Verstuur de aanvraug inclusicfbijlagen in viervoud naar de gemeente ofnaar de bevoegde 

instantie 
• Binnen zes maanden ontvangt u bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag en de 

mogelijkheid om in beroep te gaan. AIs de procedure langer duurt ontvangt u daarover apart 
bericht. 

Digitale aanvraag 

Vanaf2011 kunt u via Omgevingsloket online digitaal een aanvraag indienen. Tot die tijd is aIleen 
dit fonnulier geldig. 
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> Stuur een machtiging 
mel de aanvraag mee 

! Bij/age 

> Vul in voor zover 
mogelijk 
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Aanvraag Watervergunning 
01 . Aigemene 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 (!) 
hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad. 

1 Gegevens van de aanvrager 

Naam en voorietter(s): IPI¥N WaterleldlngbedriJfNoord-Holland N V 

Adres: IPostbus 2 113 
~---------------------------------------------

Postcode: 11990 AC 
~~~-----------------------------------------

Woonplaats: IVelserbroek 
~---------------------------------------------

Telefoonnummer: 1023541 3333 
~----------------------------------------------------

E-mailadres: 

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager 

Naam en voorietter(s): ~IS:...:A...:--=d~e .:..:H.:..:aa~s ____________________________________________ __ 

Functie: IHydroloog 
~--~-----------------------------------------

Telefoonnummer: 106-13771915 
~----------------------------------------------

E-mailadres: lsander de haas@pwn nl 
~~~~~--------------------------------------

3 Gegevens van de gemachtigde (dient de aanvraag namens de aanvrager in) 

Naam en voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

4 Locatie van de activiteiten 

Adres: INoord-Hollands Dllrnreservaat (van W1Jk aall Zee tim Bergen) 

Postcode en plaats: jGemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricllm en Bergen 

Kadastrale gegevens 

Gemeente: sectie: _, _______ nummer(s): 

Gemeente: sectie: nummer(s): 

XlY-collrdinaten: ITllssen zllid-oOSl X 100000 Y 50 I 000 en Hoord-west X 109000 Y 522000 

Kilometrering: Zijde (N/Z/OrwlLiIRe): 
-'-------------

CD 



> Gee! een kOl'te 
omschrifving 

5 

6 
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Aallvraag Watervergunning 
01. Aigemene gegevens 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Peri ode van de activiteiten 

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

Activiteit Ilnflilrahe en onttrekkmg vall water ten behoeve van dnnkwaterprodllc!1e 

Begindatum: ddlmm/jiij: lz S In (het beu·eft een 
wiJziging van de bestaande 
vergllllt1mg, geen Ilteuwe 
aanvraag) 

Activiteit: 

Begindatum: ddlmm/jjjj : 

Activiteit: 

Begindatum: ddlmm/j.ijj: 

Activiteiten 

6a Omschrijf de aard van de activiteiten 

Einddatum: dd/mm/jjjj : INB 

Einddatum: ddimmliiii : 

Einddatum: dd/mm/jjjj: _1_ -

lnfiltratie en onttrekking van water ten behoeve van de drinkwaterproductie. Voor details zie de MER 
"Optimalisatie Bedrijfsvoering Noord-Hollands Duinreservaat". 

6b Omschrijf de reden van de activiteiten 

Waterwinning en natuurlijke desinfectie van voorgezuiverd oppervlaktewater ten behoeve van de 
drinkwaterproductie. 

6c Omschrijf het doel van de activiteiten 

Infiltratie en onttrekking van water ten behoeve van de drinkwaterproductie met een zo gering mogelijk effect op 
de omgeving. 

7 Type aanvraag 

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

o Nieuwe aanvraag 

X Aanvraag voor wijziging van een bestaande vergunning, namelijk: 

Vergunningnummerlkenmerk: 12000128857 (Jnfiltrallegehled ICAS) Datum: li S Jallilan 2001 

Verleend doorlbevoegd gezag: IProvmcle Noord-Holland 

Vergunningnummer/kenmerk: 196-510372 (dlllnseclindans) Datum: P 6 Janua" 1996 

Verleend door/bevoegd gezag: IProvlIlCle Noord-Holland 

Vergunningn!lmmerlkenmerk: 197-516162 (mfrlh·atlegebled IKIEF) Datum: 13 november 1997 

Verleend doorlbevoegd gezag: IProVlIlCle Noord-Holland 

Vergunningnummerlkenm~rl< : fhl,1l1l1: 19 Illel 1995 

CD 
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> VQorzie de btJ/age van 
hef Julste nummer 
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Aanvraag Watervergunning 
02. Activiteitenkeuze en ondertekening 
Ministerie \Ian Verkeer en Waterstaat 

Verleend doorlbevoegd gezag: IPI'OVInC I ~ Noord-Holland 

Vergunningnummerlkenmerk: 198-511 165 (Bergen) Datum: 12 1 apn l 1998 

Verleend doorlbevoegd gezag: IProvlllclc Noord-Holland 

Overzicht bijlagen bij blad 01 



> U /ami lIIeerdere 
onderde-Ie-n aallkruisen 

> Alleell als 1/ 

gemochllgd bellI 

> Zie- de b{jlage voor 
colllaclgegevells vall 
b8\>oegde illslalltie 

> Maak. een kopie voor 
slgen gebl'llik 

1 
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Watervergunning 
02. Activiteitenkeuze en ondertekening 
Minlsterie 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, i·nclusiefbijlagen. 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 U.w gemeente of de bevoegde instrullie. 
Toelichting (i) staat op een aprut toelichtingenblad. 

Keuze van activiteiten 

la Kruis aan wat van toepassing is op uwaanvraag 

ACII\lIOII 

~liJ f(l1njn ~en 
1l~r:\'Jakti:\\'a ICJ'f iclta!irii:-Ureiflie'!I 

2 Ondertekening 

3 

2a Onderteken deze aanvraag a.ls u aile van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord 

Ik verklaar ditformulier en de biflagen naar waarheid Ie hebben ingevuld 

Datum; 

Plaals: 

Handlekening aanvrngcr: 

Handtekcning gemachtigde: 

Aantai bijgevoegde bijlagen: 

Aanvraag versturen 

110 Janllar1 2010 

IHeenrsi<llI'k 

11 Molleu Efi'eCl RappoTlage "OpumahsaLle BednJfsvocnllg Noord-Hollands 
Dllmrese 'illlt" 

3a Stuur aile iogevuide 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 

Uitzonderlng: 
Ais u activiteiten in de Noordzee wilt verrichten, stuurt u de aanvraag niet naar de gemeente, maar a.ltijd 
rechtstreeks naar Rijkswaterstaat (zie de bijlage voor contactgegevens) 
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! Bijlage 

! Bij/age 

! Bijlage 

> De Europese IPPC
richtlijn over 
gei'ntegreerde preventie 
en bestrijding van 
verontreiniging 

! Bijlage 

! Bijlage 

> BRZ01999: he! 
Besluit risico's zware 
ongevallen 

! Bijlage 

> Hanteer bij de 
risicobeoordelillg bij/age 2 
van het CIW-rapport 
'lntegrale aanpak van 
risico 's van onvoorziene 
lo::ingen' 

1 

2 

3 

Aanvraag 
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Watervergunning 
AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Ministerie vall Verkeer en Waterstaat 

AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u afvaIstoffen, verontreinigende ofschadelijke stoffen (bijvoorbeeld 
afvalwater) rechtstreeks in een oppervlaktewaterlichaam, zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal 
of meer, of in een rioolwaterzuiveringsinrichting wilt brengen. 

Let opt 
• Vraag de gemeente of de bevoegde instantie vooraf ofu dit onderdeel moet invullen of dat u 

onder algemene regels valt. 
• Als u onder algemene regels valt, moet u vooraf een melding doen aan de bevoegde instantie. 

Dat geldt in de volgende situaties: 
o Als u vanuit een huishouden wilt lozen 
o Als uw bedrijf onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit) ofhet Lozingenbesluit open teelt en veehouderij valt. 
• Voer zeker bij grote lozingen vooroverleg met de bevoegde instantie voordat u de aanvraag 

of'ficieeI indient. 
• Ais u via de gemeentelijke riolering of via de riolering of zuivering van een ander bedrijf wilt 

lozen vraagt u bij uw gemeente een milieu- of omgevingsvergunning aan. Zo 'n lozing kan 
echter ook onder algemene regels vallen. 

• Als uw bedrijf een IPPC-bedrijf is, bent u wettelijk verplicht om binnen zes weken naast de 
watervergunning bij uw gemeente ook een milieu- of omgevingsvergunning aan te vragen. 

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

Bedrijfsactiviteiten 

1a Voeg als bijlage toe: een rapport over de bedrijfsactiviteiten, -processen, -installaties en -voorzieningen 

Ib Voeg als bijlage toe: een bedrijfsplattegrond met de indeling van het bedrijf 

Ie Voeg als bijlage toe: een overzicht van aile stoffen en producten en hun kenmerken die u in opslag kunt 
hebben, voor zover die in een oppervlaktewaterlichaam terecht kunnen komen 

IPPC 

2a Is Richtlijn 200S/lIEG van toepassing op uw inrichting? 

o Ja 

o Nee ~ Ga verder met vraag 3a 

2b Wat is de specifieke categorie zoals bedoeld in bijlage I van de IPPC-richtijn? 

2e Voeg als bijlage toe: een rapport met de maatregelen oftechnieken die u toepast om te voldoen aan de 
definitie van 'beste beschikbare techniek' (bbt), zoals bedoeld in Richtlijn 200S/lIEG of het betreffende BREF 
voor deze bedrijfstak 

Ongewone voorvallenl onvoorziene lozingen 

3a Hebt u in het kader van BRZO 1999 een veiligheidsrapport (VR) opgesteld? 

o Ja ~ Voeg als bijlage toe: de resultaten van de milieurisicoanalyse, en ga door naar vraag 3d 

o Nee 

3b Maak een risicobeoordeling: zijn binnen de inrichting risicovolle stoff en voor het oppervlaktewater in 
hoeveelheden boven de drempelwaarde aanwezig? 

o Ja ~ Voeg als bijlage toe: de resultaten van de risicobeoordeling, en ga door naar vraag 3c 

o Nee ~ Voeg als bijlage toe: de resultaten van de risicobeoordeling 



J By/age 

> Gebruik =0 nodig een 
aparte bij/age 

! By/age 

! Bij/age 

> Gebruik zo nodig een 
aparte bij /age 

4 

Aanvraag 
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Wlltervergunning 
Al. Stoff en in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Minis/erie van Verkeer en Waterstaat 

3c Voeg als bijlage toe: de resultaten van een milieurisicoanalyse met zo nodig een Proteus-modellering 

3d Vul in de tabel die insta\1aties en lozingsscenario's in die volgens Proteus de grootste risico's dragen 

Instailatle Scenario 

3e Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld? 

Faalkans 
(1/J am') 

1 

VolU1lleCollta- Maatregel 
Illinatle (m') 

o Ja ~ Voeg als bijlage in overleg met de bevoegde instantie uw bedrijfsnoodplan toe 

o Nee 

Bedrijfsriolering 

4a Voeg als bijlage toe: een rioleringstekening met de afvoerwijze van het afvalwater 

4b Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven ofwoningen aangesloten? Zo ja. welk(e) bedrijflhedrijvl'n en 
hoeveel woningen? 

o Ja, namelijk: 
naam bedrijf ofbedrijven: 

aantal woningen: 

o Nee 

5 Afvalwaterstromen 

5a Vul in de tabel in welke soorten afvalwater u wilt lozen en vul de afvoergegevens in 

SOOlt afvalwatcr Inname 

Herkol1lst' 

2 

3 

4 

5 

8 

Totaal 

Afvoer 

Lazing op 1 f.ozing.l'
pllnt 3 

_1_

_I_-

I 1 ----
_1_-

_1_- _1_ 

-'--
1_
, 

Contililiof 
dlsconlinll 
(C o(JJ) 

I ----

Hoeveelheid 
in nr'jaar 

I ------

1) AlIngeven wat tle be<1com.l l. VII" het gt,brulkte water, lFdrinkwalef. C>-l>p(>Cr;Iil<leIVR!<r, O- grondWlter, H~hemelwater, A~ anders 

2) Aangeven wtarop helOrvalwal", wordl geloosd: O~appervltkl"Wn !er, Z-reeltrnreek. op ltUIv"ringlochnisch werk, RWA- gemeentelijk 

hemelw_!erriool, OW A" gemetnldijk VUIlWAlcrr100I, B-bodem en 1~ indirect (vi. WI w. ,k .. " 0011 delde) 

8epaald 
vo/gens' 

3) Aangeven mel een letter via welk lozingspunt hel betrelfende afvatwater word! geloosd (gebruik dezelfde letters als op de rioleringstekening) 

4) Bij iedere hoeveelheid aangeven op welke wijze(n) de volumestroom van de verschilIende soorten 8fvalw~ter is bepaatd, (W) watenneter, 

(0) del , ,o .. , ':;" ~ (~, lIil 'peeifiGatie, (G) geschat, (A) andere on,,,i . , 

CD 

CD 



> Gebruik de=elfde 
nummering a/s by 5a 

I Bij/age 

I Bij/age 

I By/age 

/ By/age 

Aanvraag 
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Watervergunning 
AI. Stoff en in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Sb Vul per lozingspunt in op welk oppervlaktewaterlichaam uw bedrijfwillozen 

Loziugspunt Naam oppervlaktewaterilehaam 

Sc Vul in de tabel in welke verontreinigende stoff en (ook KRW-stoffen) in welke hoeveelheden tijdens normale CDI 
bedrijfsomstandigheden in het te lozen afvalwater voorkomen 

SOOlt afvalwater 

2 

3 

4 

6 

8 

Vetontrel11igende stoffen die 
kunnell vriJkol11en 

Hoeveelheld in 
kg/jaar 

Coneentfatle 
IIllllg/1 

Temperatuur bU 
lazing in ·C 
(koelwater) 

I 

Sd Voeg als bijlage toe: de berekening van de warmtevracht van het koelwater zoals genoemd bij vraag 5c 

Se Voeg als bijlage toe: analyseresultaten van de samenstelling van de deelstromen zoals genoemd bij de vragen 
Sa en c en van de samenstelling van het afvalwater per lozings/meetpunt 

Sf Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samensteUing van de lozing zoals omschreven bij 
vraag 5c? 

o Ja ~ Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de aard en duur van de bedrijfsomstandigheden en een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting van de samenstelling van het te lozen afvalwater tijdens deze periode 

o Nee 

Sg Beschrijfhoe u de lozing wilt meten (meetfiequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren en hoe u 
daarover wilt rapporteren 

6 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken 

Preventieve maatregelen en hergebruik 

CD 

CD 

6a Heeft uw bedrijfpreventieve maatregelen getroffen enlof onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te CDI 
voorkomen? 

o Ja ~ beschrijf de preventieve maatregelen en/of onderzoeken in een aparte bijlage 

o Nee 



! Bij/age 

/ Bijlage 

! Bij/age 

> Gebruik zo nodig een 
aparte b ij lage 

7 

8 

Aanvraag 
10 van 35 

Watervergunning 
Ai. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Ministerie lIan Verkeer en Waterstaat 

6b Worden afvalwaterstromen enlof stoff en hergebruikt? 

o Ja ~ beschrijfhet hergebruik van afvalstromen enlofstoffen in een aparte bijlage 

o Nee 

Zuilleringtechnische lIoorzieningen 

6c Geefhieronder aan welke (afval)water(deel)stromen een zuiveringtechnische voorziening passeren voor de 
lozing plaatsvindt 

VoorzTenmg Type Afvaiwaterstroom 

Olie/waterafscheider(s) 

Yetafscheider( s) 

Zuiveringsinstallatie(s) 

Hezinkput(ten) 

ffiA{s) 

Andere voorziening: 

I 

6d Voeg als bijlage toe: de kenmerken van de zuiveringtechnische voorzieningen zoals bij 6c genoemd 

Nadelige effecten Op het watermilieu 

7a Voeg in overleg met de bevoegde instantie als bijlage toe: een beschrijving van de belangrijke nadelige 
effecten voor het watermilieu (immissietoets) 

Ontwikkelingen 

8a Zijn in de toekomst ontwikkelingen (bijvoorbeeld uitbreidingsplannen) te verwachten, in ofrondom uw 
bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen? 

o Ja, namelijk: 

o Nee 

9 Samenvatting 

9a Geefhieronder een korte samenvatting van de inhoud van dit deel van de vergunningaanvraag 

Aard en omvang van het bedrijf 
CD 



Aanv.·aag 

Globale proeesbesehrijving 
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Wlttrvtrgunnlng 
AI. Stoffen in ten oppervlaktewllterliehaam brengen 
MillIs/erie VOII Verkeerel! Wo/erS/QQ/ 

Bcsehrijving Vlln de bedrijfslocalie/naam oppervlaklewatcrlichaam 

Besch.rij~ing van de lozing: IUIrd, omvang, continuldiscontinll, maatregelcn (preveutic) en zlIiveringtechnische 
voorllcnmgen 

-------.----.---------------

Periode wtwvoor vergunning word! gevraagd 



> Voo,.c;ie elke bijlage van 
hetjuiste ill/miller 
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Aanvraag Watervergunning 
AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Ministerie vall Verkeer en Waterstaat 

Overzicht bijlagen bij blad Al 

Vr;18g BellQdigJe iJjJlagc 

: la Activiteitenrapport 

Bedrijfsplattegrpnd 

3li 

3. 

sf 

68 

'6~ ' 

7a immissietoets 

• 8a Ontwikkelingen 

T"elichtin!; 

Beschrijving van aile (veranderde) activiteiten, processen, installaties en 
vQoEieningen birulen het bedrijf. Voeg oak processchema's toc 

Met ten minste: de laad- en losplaatseu, de opslag voor grond- en 
hulpstoffen en tussen- en eindproducten, de plaats van de 
zuiveringtechnis.che voorzieningen. Arceer de ten-eindelen waar mogelijk 
vetontreinigd hemelwater wordt getoosd, 

Beschrijvingen (eventueel schematische weergave I stroomschema' s 
,f bijvqege(l), onrwe-ipgroooslageIi; capaciteitsb"er¢keilingeri, 
I ZIliveringsrendement, lekeningen 

NlllOmel' 

AI-Ia 

Voig de methodiek zoals beschreven in het CIW-rapport "Emissie-immissie, A 1-7a 
prioriteriog van bronnen en de immissietoets", U kunt dit rapport 

downloaden via \Vww,helpdeskwater,nl. 

Beschrijving van ontwikkelingen die relevant zijn voor de aard en omvang A 1-8a 
van de lozingen 



! Bij/age 

! Bij/age 

I Bij/age 

> Voorzie elke bij/age van 
hetjuiste nummer 
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Aanvraag Watervergunning 
A2. Stoff en in zee brengen 
Ministerie van Verkeer en Walerstaat 

A2. Stoffen in zee brengen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u stoffen in de Noordzee wil t brengen, bijvoorbeeld baggerspecie op een 
locatie buiten de 12-mijlszone en binnen de exc1usieve ecollomische zone (EEZ). Bij toepassingen 
van baggerspecie binnen de 12-mijlszone heeft u geen watervergunning nodig, maar kunt u volstaan 
met een melding volgens het Besluit bodemkwaliteit aan SenterNovem. Stel eventuele andere 
activiteiten in zee in een vooroverleg met Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat altijd expliciet aan de 
orde. 

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

1 Bagger- en stortlocatie 

2 

3 

1a Venneld de coordinaten Vall de locatie waar de specie wordt gebaggerd en gestort 

Baggeriocatie _X-'-_______ _ y 

Stortiocatie X y -----------------
1 b Voeg als bijJage toe: een overzichtskaart van de bagger- en stortlocatie 

Materiaal 

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

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

(In WGS84, UTM zone 3 I ED50 of 
RD) 

(In WGS84 of UTM zone 31 ED50) 

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

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

Hoeveelheid 

3a Venneld nauwkeurig hoeveel baggerspecie u wilt storten in kubieke meters 

m' 

Overzicht bijlagen bij blad A2 



> Kruis aan waf van 
loepassing is en ga verder 
by de voor u relevante 
vra(a)g(en) 

/ Bij/age 

1 

Aanvraag 
14 van 35 

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 beschenningszone, of als u vasle substanties ofvool'werpen wilt storten, plaatsen, 
neer/eggen of juist wilt laten staan of laten liggen bij het waterslaatwerk of de beschermingszone. 
Een waterslaatswerk is: een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver rivier, kananl, 
meer of zec), een bergingsgebied. een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoais een sluis, 
stuw ofbrug). 

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

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

Gebruik 

loOp welke wijze wil( u gebrUikmaken van bet w8terstaatwerk'1 Meerdere opti~ zijn mogclijk 

Ib Voeg als bijlage toe: cen constructietekening van de voorgenomen activiteiten 

2 Dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

28 Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam 
o Dempen van een deel vail cen oppervlaktewilterlichaam 
o Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam 

CD 

CD 



! Bijlage 

15 van 35 

Aanvraag Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk of be scher mings zone gebruiken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaal 

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

m 

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

m' 

2d Omschrijf hieronder de toe te passen materialen voor de demping 

3 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 

3a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam 
o Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam 

3b Vermeld de afmetingen van de vernieuwing ofverbreding in meters 

Nieuw oppervlaktewaterlichaam: 
I m lengte 

m bodembreedte 

Verbreding oppervlaktewaterlichaam: 
I m lengte 

m bodembreedte 

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

4 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 creeren 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 

III 

4c Omschrijfhieronder de toe te passen materialen eniofbeplanting 

4d Voeg als bij lage toe: een profielschets van de natuurvriendelijke oever 

CD 

CD 



! Bij/age 

16 van 35 

Aanvraag Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Natuurontwikke/ing/dynamische begroeiing: 

4e Voeg als bijlage toe: een vegetatiekaart 

5 Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een brug 

5a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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

5b Vermeld de afmetingen van de brug in meters 

m lengte 

m breedte 

5c Vermeld de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil of maaiveld in meters 

m boven waterpeil 

m boven maaiveld 

5d Omschrijf de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden 

6 Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een dam (met ofzonder 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 

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 

.L. ____ _ m bovenbreedte van de dam 

m tlUidige 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 

CD 

CD 

CD 



! Bi.f/age 

! Bij/age 

/ Bij/age 

! Bij/age 

17 van 35 

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: 

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

In [engte 

ill hoogte 

8 Aanbrengen van beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam 

8a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Aanplanten van bomen 
o Verwijderen van bomen of be planting 
o Aanbrengen van overige beplanting, namelijk: 

8b Omschrijf om welke soor! bomen of be planting 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 ofbedrijfspand 
o Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations, e.d.) 
o Ver)bouwen van een boothuis 
o Plaatsen van afmeerpalen 
o Plaatsen van remmingwerken 
o Aanbrengen van lozingswerken, namelijk: 

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: 

10 Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in de Noordzee 

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

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

10c Voeg als bijlage toe: een oprichtings- en inrichtingsplan 

Aileen voor activiteiten in de exclusieve economische zone: 

10d Voeg als bijlage toe: een beschrijving van het nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de 
installatie 

CD 

(D 

CD 



/ Bij/age 

18 van 35 

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

11 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen 

11a 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 grondlichaarn 
o Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot 
o Ontgraven van grond 
o Beweiden met vee, narnelijk: 

soort vee: aantal te beweiden stuks 
vee: 

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

van (dd/mmljim: I 
~-------------------------

tot (dd/mm/jjjj): 

o Aanbrengen van beplanting/bomen, narnelijk: 

soort: 

o Verwijderen van beplanting/bomen, narnelijk: 

SOQrt : 

o Uitvoeren van boringen of sonde ring en 
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 werkzaarnheden, namelijk: 

lib Voeg als bijlagen toe: tekeningen, berekeningen en een werkplan (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 ofleidingen in ofnabij een oppervlaktewaterlichaam 
o Aanleggen van kabels ofleidingen in, op ofnabij een waterkering 
o Aanleggen van kabels ofleidingen in, op ofnabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering 

12b Kruis aan om welke kabels of leidingen het gaat 

o Aanleggen van een vloeistofieiding 
o Aanleggen van kabels 
o Aanleggen van een warmtetransportleiding 
o Aanleggen van kabels ten behoeve van telecomltelevisie 
o Aanleggen van een drukleiding I bar, namelUk een: 

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

o Aanleggen van een gasleiding, narnelijk een: 

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

o Anders, narnelijk: 

bar 
bar 

van 

CD 

CD 



! Bij/age 

I Bijlage 

Aanvraag 
19 van 35 

Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk ofbeschermingszone gebmiken 
Minis/erie van Verkeer en Waterstaat 

12c Voeg als bijlagen toe: een (trace-)tekening, berekeningen, een omschrijving van de aanlegmethode en een 
werkplan (als aanvulling op de constructietekening) 

1.3 Innemen van een ligplaats 

13a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Afmeren van een woonboot 
o Afineren van een recreatieschip 
o Afineren voor de beroepsvaart 
o Anders, namelijk: 

13b Wat is het soort of type vaartuig ofwoonschip? 

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

m [engte 

m hoogte 

m diepgang 

13d Wat is de eventuele lading(vracht) van het vaartuig? 

14 Bouwen, wijzigen ofverwijderen van een steiger of vI onder 

14a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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 afinetingen van de te wijzigen steiger/vlonder in meters 

m [engte 

m breedte 

15 Wijzigen van het waterpeil 

15a Kmis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Peilverhoging t.o.v. het door de waterbeheerder gehanteerde peil, namelijk: em 

o Peilverlaging t.o.v. het door de waterbeheerder gehanteerde peil, namelijk: em 

15b Vermeld de periode van de gewenste peilafwijking: 

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

15c 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: 

15d Voeg als bijlagen toe: tekeningen en een rapport peilwijziging 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 



Aanvraag 
20 van 35 

Wate.rvergunning 
AJ. Waterstaatswerkofbeschermingszone gebruiken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaal 

16 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 

16a Kruis san wat van tocpassing is op de aanvraag 

o Aanbrengcn van verharding 
o Inrichten van een opslagdepol (bijvoorbeeld voor grond of grind) 
o Bouwen van dakoppcrvlak 
o Bouwcn van kasscn 
o Ander , namelijk: 

16b Wat is hel soort oflype van de aan te brengon vcrhnrding? 

161: Vermcld de oppervlakte van de &an Ie brengon verharding, dakoppervlsk of kassen 

L6d Omschrijfde wijze van afvoer van hel hemelwater dal op de verharding valt 

J 6e Omschrijf de compenserende of bergen de maatrege\en voor de aan Ie brongon verharding, dakoppcrvlak of 
kassen 

17 Activiteiten in een waterbodem 

J 70 Hocvce\ mnteriaal wordl vcrwijderd? 

m' 

J 7b Wat is dc 'omvallg van hellolallile baggeren oppervlak? 

m (engle 

m breedlc 

170 Wat is de bestemming van de baggcrspecie? 

o Depot 
o Hergebruik 
o Diepe PUI 
o Anders, nameliJk: 

CD 

CD 



> Voor=ie elke bij/age van 
he fjuiste mlllzmer 

Aanvraag 
21 van 35 

Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk of be scher mings zone gebruiken 
Alinislerie van Verkeer en Waferstaat 

Overzicht bijlagen bij blad A3 

Vraag 

IIi 

l5.d 

€:riteria: minimaal A4, goed leesbare gegevens, geen ·' verkleinde' aanlevering' in 
verband met de schaalindeling, correcte schaalindeling en onderbouwende • 
berekeningen. 

900rsnede van de kabel en/of leiding ten opzichte. van de waterkering met 
ve~melding' van event:uele boogstralen ~bij kruisingen). gegevens va~ toegepasie 
materialen en bet Ie transporteren medium. 

~ . 
Plan van aanpak mel omschrijving van de aanlegmethode als de kabel of leiding 
binnen de waterkering wordl gelegd. 

f _ 

Een tekeni~g met'de begr~nzing van het gebied w3arop de pei\wij~iging van 
invloed is. plus detail/ekeningen van aile loegepaste peilregulere~ae werRen met 
vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen. 

Beschrijving van de noodzaak van de peilwijziging. de gevolgen van de 
peilwijziging voor de waterhuishouding en voor evemuele derden. 

NllnlO1Cr 



> Ga bij meer pulnummers 
verder op een aparte 
by/age 

> Vu/ by een tijdelyke 
onttrekking ook het totaa/ 
in 

... 

Aanvraag 
22 van 35 

Watervergunning 
A4. Water in de bodem brengen of era an onttrekken 
Minis/erie van Verkeer en Waterslaa/ 

A4. Water in de bodem brengen of era an 
onttrekken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u grondwater wilt onttrekken, water wilt infiltreren of een 
bodemenergiesysteem wilt realiseren, waarbij grondwater wordt onttrokken of water in de bodem 
wordt gebracht Raadpleeg uw waterschap vooraf of u een vergunning nodig hebt of dat u kunt 
volstaan met een melding. Raadp!eeg echter de provincie in de volgende gevaIlen: 

• Onttrekkingen of infiltraties voor industriele toepassingen, als meer dan 150.000 m'/jaar wordt 
onttrokken 

• Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare. drinkwatervoorziening 
• Onttrekkingen of infi!traties voor een bodemenergiesysteem. 

In deze gevallen is ontheffing van de vergunningpJicbt aIleen mogeLijk als de onttrekking niet meer 
dan 10 ml/uur bedraagt. Vul ook onderdeel AI van dit formulier in als bij het boren van onttrekkings
ofinflltratiepulten spuiwater ontstaat dat u in een opperv!aktewalerlichaam wilt lozen. 

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

1 Onttrekkingen 

la Wat is het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt? 

o bodemenergiesysteem 
X drinkwater mens 
o drinkwater vee 
o industriele onttrekking 
o bronbemaling 
o bouwputbemaling 
o bodemsanering 

o grondwatersanering 
o beregening/gietwater/bevloeiing 
o Anders, namelijk: 

Ib Vul in de tabel de gegevens van de onttrekkingsputten in 

Putnummer 

Nienw ofbestaand (nib) 

Diameter filter(s) (m) 

Lengle filter(s) (m) 

Bovenkant filter(s) I.o.v. NAP 
(m±NAP) 

Onderkant filter(s) I.o.v. NAP 
(m±NAP) 

Bovenkant filter(s) I.o.v. 
maaiveld (m±rnv) 

Onderkant filter(s) t.o .v. 
maaiveld (m±mv) 

1 

1 

L 

L 

L 

L 
Gelnstalleerd vermogen (mJ/nur) L 

Pompcapaciteit (m3/uur) 

RD-coordillaten (x/Y)* 

Nr 
Oll th'ekkingsputtell 

Hr l~r 

Er vindl geen wijziging plaats in de gebruikle putten. Aile 
putten zijn beslaande putten waarvoor reeds vergunningen 
zijn verleend. 

'plaalsaanduiding 1.0. v .het RiJksdriehoeksnel 

1 c Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt onttrekken 

m3 per uur 

-



! Bijlage 

! Bijlage 

> Ga bij meer putnummers 
verder op een aparte 
biliage 

! Bijlage 

! Bijlage 

23 van 35 

Watervergunning Aanvraag 
A4. Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 
Ministerie van Verkeer en Waters/aat 

151,5 111IIjoell (voor speClflcatie per gebied Zle de 
begeleidende brief bij deze aanvraag) 

m3 per maand 

m3 per kwartaal 

m' per iaar 

m'totaa! 

ld Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) en hun 
omvang 

le Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen ofvoorzieningen die u treft om de (mogelijk) 
negatieve gevolgen van de onttrekking(en) te voorkomen ofte beperken 

1f Wat gebeurt met het onttrokken grondwater, dat niet als proces-, beregenings- of koelwater wordt gebruikt? 

o Lozen in een oppervlaktewaterlichaam 
o Lozen via de gemeentelijke riolering 
o Terugbrengen in de bodemlgrondwater 
X Anders, namelijk: wordt nagezuiverd tot drinkwater 

2 Infiltraties 

2a Vul in de tabel de gegevens van de infiltratieputten in 

PutnlLllllller Nr Nr 
[nfiltratleputten 

Nr Nr 

Nieuw of bestaand (nib) I I I 

Diameter filter(s) (m) 

Lengte filter(s) (m) 

Boveokant filter(s) I.o.v. NAP 
(m±NAP) 

Onderkant filter(s) I.o.v. NAP 
(m±NAP) 

Bovenkant filter(s) I.o.v. 
maaiveld (m±mv) 

Onderkant filter(s) I.o.v. 
maaiveld (m±mv) 

Pompcapaciteit (m'/uur) 

RD-coordinaten (X/Y)* 

_1-

Er vindt geen wijziging plaats in de gebruikte putten. Aile 
putten zijn dus de bestaande putten waarvoor reeds 
vergunningen zijn verleend. 

~--------------------------------------~ 

·plaalsaanduiding 1.0. v .hel Rijksdriehoeksnet 

2b Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt infiltreren 

151,5 miljoen 

2c Op welke wijze wordt water gefnfiltreerd? 

X Bodeminfiltratie 
X Putinfiltratie 

m' per uur 

m' per etmaal 

m' per maand 

m' per kwartaa! 

m' perjaar 

2d Voeg als bijlage toe: een rapport met de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water 

CD 
CD 

2e Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogeJijk) negatieve gevolgen van de infiltratie(s) en hun omvang 0 



I Bij/age 

J Bli/age 

18fj/age 

> Voorzie elke by/age van 
hetjuiste nummer 

Aanvraag 
24 van 35 

Watervergunning 
A4. Water in de bodem brengen of era an onttrekken 
Minis/erie van Verkeer en Waterstaat 

2fVoeg a1s bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen ofvoorzieningen die u treft om de (mogelijk) 
negatieve gevolgen van de infiltratie(s) te voorkomen ofte beperken 

3 Bodemenergiesystemen 

3a Geef de pompcapaciteit aan 

3b Geef de hoeveellieden water aan die u maximaal in de bodem wilt brengen 

m' per uur 

m' per etlllaal 

m'permaand 

m' per kwartaal 

m' per jaar 

3c Geef de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per jaaraan 

m' peTjaar 

3d Op welke wijze wordt water in de bodem gebracht of in de bodem verplaatst? 

o Monobronsysteem 
o Doubletsysteem 
o Anders, nameJijk: 

3e Voeg als bij\age toe: een rapport met de samenstelling van het in de bodem te brengen water 

3f Voeg a1s bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van het bodemenergiesysteem en 
hun omvang 

Overzicht bijlagen bij blad A4 

Ie· 

Jf aesc/iolJ\ ,fnB.Ji16~ 
ondcj'bOulllcnd ~eil(lr'l 

110 ft\naIY~6rnp~O\"l 

~<ihOlllYilfg mot 
, i)lid~b,Oll\v~.rl4,1:appp.d 

Nllin/Hcr 

( 

( 

( 



> Gebruik zo nodig een 
aparte bij/age 

> Gebruik =0 nodig een 
aparte by/age 

/ By/age 

/ By/age 

Aanvraag 
25 van 35 

Watervergunning 
AS. Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of era an onttrekken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

A5. Water in een oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen of 
daaraan grote hoeveelheden wilt onttrekken. Afbankelijk van de hoeveelheden water die u wilt lozen 
of onttrekken en van de criteria die de waterbeheerder hanteert kunt u volstaan met een melding of 
heeft u een watervergunning nodig. Raadpleeg bij twijfel de bevoegde instantie. 

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

1 Noodzaak 

la Geefaan wat de noodzaak is van het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam 

2 In- en uitstroomvoorzieningen 

3 

2a Vul in de tabel gegevens van de in- en uitstroomvoorzieningen in 

Pompcapaciteit (m'/uur) 

Afmetingen 
Lengte (m) 

Breedte x hoogte (m) of 

Diameter (m) 

Ligging 
Diepte(m) 

Afstand t.O.v. oever (m) 

Instroomvoorziening Uitstroomvoorziening 

2b Voeg als bijlage toe: een tekening met de ligging van de in- en uitstroomvoorzieningen 

Hoeveelheid 

3a Vul in de tabel per periode de maximaal te onttrekken ofte lozen waterhoeveelheden in 

Voorjaar (113 - 31 /5) Zomer (1/6 - 3118) Najaar (1 /9 - 30/11) Winter (1112 - 28/2) 

Lozing (max. m' /uur) 

Onttrekking (max. m'/uur) 

3b Hoe worden de onttrokken en geloosde hoeveelheden water vastgesteld? 

o Debietmeting 
o Pompcapaciteit x draaiuren 
o Schatting 
o Anders, namelijk: 

3c Voeg als bijlage toe: een rapport dat een beschrijving bevat van de maatregelen om visintrek tegen te gaan 

CD 

CD 

CD 

CD 
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Contactinformatie 

Inleiding 

Hieronder vindt u adressen, telefoonnummers en websites van waterschappen, regionale diensten 
van Rijkswaterstaat en provincies. Deze contactgegevens hebt u onder andere nodig voor het 
aanvragen van vooroverleg over uw vergunningaanvraag. 

1 Waterschappen 

Waterschap Aa en Maas 
Postbus 5049 
5201 GA 's Hertogenbosch 
Telefoon (073) 615 66 66 
Website www.aaenmaas.nl 

Hoogheemraadschap Amstel, Goo, en 
Vecht 
Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
Telefoon (0900) 93 94 
Website www.agv.n1 

Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda 
Telefoon (076) 564 10 00 

Website www.brabantsedelta.nl 

Hoogheetmaadschap De Stlchtse 
RiJnlanden 
Postbus 550 
3990 GJ Houten 
Telefoon (030) 634 57 00 

Website www.destichtserijnlandeD.nl 

Hoogheemraadschap van Deifiand 
Postbus 306 I 
2601 DB Delft 
Telefoon (015) 260 81 08 
Website www.hhdelfland.nl 

Walerschap De D0111mel 
Postbus 10001 
5280 DA Boxtel 
Telefoon (04 Il) 6 I 86 18 
Website www.dommel.nl 

Wettersk,p Frysliin 

Postbus 36 
8900 AA Leeuwarden 

Telefoon (058) 292 22 22 
Website www.wetterskipfiyslan.nl 

Waterschap Groot Salland 

Postbus 60 
8000 AB Zwolle 
Telefoon (038) 455 72 00 

Website www.wgs.nl 

Waterschap Hollandse Delta 
Postbus 4103 

2980 GC Ridderkerk 
Telefooll (0900) 200 50 05 

Website www.wshd.nl 

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwaltier 
Postbus 130 
1135 ZKEdam 
Telefooll (0299) 66 30 00 

Website www.hhnk.nl 

IVaterschap Hunze en Aa's 
Postbus 195 
9640 AD Veendam 
Telefoon (0598) 69 38 00 
Website www.hunzeenaas.nl 

Waterschap Noorderz'Jlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen 
Telefoon (050) 304 89 11 

Website www.noorderzijlvest.nl 

Watelschap Peel en Maasvalle, 
Postbus 3390 
5902 RJ Venlo 
Telefoon (077) 389 1 I I I 
Website www.wpm.nl 

Waterschap Reest en W,eden 
Postbus 120 
7940 AC Meppel 
Telefoon (0522) 27 67 67 
Website www.reestenwieden.nl 

Waterschap Regge en Dinkel 
Postbus 5006 
7600 GA Almelo 
Telefoon (0546) 83 25 25 
Website www.wrd.nl 

lVaterschap RiJn en Ussel 
Postbus 148 
7000 AC Doetinchem 
Telefoon (0314) 36 93 69 
Website www.wrij.nl 

Hoogheemraadschap van R'Jnland 
Postbus 156 

2300 AD Leiden 
Telefoon (071) 306 30 63 
Website www.rijniand.net 

Waterschap R,v,erenland 

Postbus 599 
4000 AN Tiel 

Telefoon (0344) 64 90 90 
Website 
www.waterschaprivierenland.nl 

Watel'schap Roe,- en Overlllaas 
Postbus 185 
6130 AD Sittard 
Te1efoon (046) 420 57 00 
Website www.overmaas.nl 

Hoogheellll aadschap van Sch,eland en 
de Krimpene,waard 
Postbus 4059 
3006 AB Rotterdam 
Telefoon (010) 453 72 00 
Website 

www.schielandendekrimpenerwaard.nl 

Waterschap Valle, & Eelll 
Postbus 330 
3830 AJ Leusden 

Telefoon (033) 434 60 00 
Website www.wve.nl 

Wate,-schap Velt en Vecht 
Postbus 330 
7740 AH Coevorden 
Telefoon (0524) 59 22 22 
Website www.veltenvecht.nl 

Waterschap Veluwe 
Postbus 4142 
7320 AC Apeldoom 
Telefoon (055) 527 29 II 
Website www.veluwe.nl 

Waterschap Zeellwse Eilanden 
Postbus 1000 
4330 ZW Middelburg 
Telefooll (01 18) 62 10 00 

Website www.wze.nl 

Waterschap Zeeuws·Ylaande,en 
Postbus 88 
4530 AB Terneuzen 
Telefoon (0115) 64 10 00 
Website www.wszv.nl 

Waterschap Ztllderzeeland 

Postbus 229 
8200 AE Lelystad 
Telefoon (0320) 27 49 II 
Website www.zuiderzeeland.nl 
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2 Regionale diensten Rijkswaterstaat 

Contactgegevens voor het aanvragen van vooroverleg: 

Dienst Noord-Nedelland 
Postbus 2301 
8901 JH Leeuwarden 
Telefoon (058) 234 43 44 

Dienst Oost-Nederland 
Postbus 9070 
6800 ED Ambern 
Telefoon (026) 368 89 11 

Dienst lJsselmeergebled 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 
Telefoon (0320) 299 111 

DIenst VII echt 
Postbus 24094 

3502 MB Utrecht 
Telefoon (088) 797 3111 

DIenst Noord-Holland 
Postbus 3119 
2001 DC Haarlem 
Telefoon (023) 530 13 01 

Dienst ZUld-Holland 
Postbus 556 
3000 AN Rotterdam 
Telefoon (010) 402 62 00 

DIenst Zeeland 
Postbus 5014 
4330 KA Middelburg 
Telefoon (0118) 622 000 

Dienst Noord-Brabant 
Postbus 90 157 
5200 MJ Den Bosch 
Telefoon (073) 6817817 

DIenst lImburg 
Postbus 25 
6200 MA Maastricht 
Tclefoon (043) 329 44 44 

DIenst Noordzee 
Postbus 5807 
2280 HV Rijswijk 
Telefoon (070) 336 66 00 

Website voor aUe diensten: 
www.rws.nl 

Aanvragen voor een watervergunning met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden naar een 
centraaf loket gestuurd: 

omgevingsloket@rws.nl (voor digitafe aanvragen) 

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (liOOi schri{feliike aanvmgen) 
Postbus 4142 
6202 P A Maastricht 

3 Provincies 

PraVlnele Groll11lgen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
Telefoon (050) 316 49 11 

Website www.provinciegroningen.nl 

Proviilcle Fryslan 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
Telefool1 (058 )292 59 25 
Website www.fiyslan.nl 

PrOVlnele Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Telefoon (0592) 36 55 55 
Website www.drenthe.nl 

ProvmCle Ovcrussel 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle 
Telefoon (038) 499 88 99 
Website www.overijsseLnl 

Provmcle Gelderlalld 
Postbus 9090 
6800 GX Amhem 
Telefoon (026) 359 91 II 
Website www.gelderland.nl 

Provl1lme Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
Telefoon (030) 258 91 II 
Website www.provincie-utrecht.nl 

Pravrncle Noord-Holland 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 
Telefoon (023) 514 31 43 
Website www ... Dord-holl .. .!!d.n! 

Provlne,e ZUld-Holiand 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
Telefoon (070) 441 66 II 
Website www.zuid-holland.nl 

ProVlnele Zeeland 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 
Telefoon (0118) 63 10 11 
Website www.zeelandJII 

ProVI11CLe Noord-Braballl 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 
Telefoon (073) 681 28 12 
Website www.brabant.nl 

ProvIDere LImburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
Telefoon (043) 389 99 99 

Website w\'.".V.limburg.n! 

PrOVlnc)e Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
Telefoon (0320) 265 265 
Website provineie.flevoland.nl 
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Op dit blad vindt u een toelichting bij de diverse onderdelen van het aanvraagforrnulier 
watervergunning. 

01 Algemene gegevens 

4 Wees zo nauwkeurig en uitgebreid als mogelijk. De locatie is bepalend voor de vraag welke 
instantie het bevoegd gezag is, en voor de beoordeling van de voorgenomen activiteiten. In het geval 
de activiteiten in de Noordzee plaatsvinden, geeft u de XlY-col)rdinaten aan. 

5 Geef zo concreet mogelijk aan wanneer de nctiviteiten beginnen. Verrneld bij een aanvraag voor 
een tijdelijke vergunning ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als u meerdere 
activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u per activiteit aan om welke periode het 
gaat. 

6a Geef als het een afvalwaterlozing betreft duidelijk aan tot welke IPPC-categorie of C-categorie 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit: zie bijlage 1) 
uw bedrijfbehoort. 

6b U motiveert uw vergunningaanvraag en geeft duidelijk aan welk belang u heeft bij de 
voorgenomen activiteiten. 

6c Het doel van de activiteiten is mede bepalend voor de vraag welk bestuursorgaan als bevoegd 
gezag optreedt, bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten als het gaat om een van de in artikel 6.4 van de 
Waterwet omschreven categorieen grondwateronttrekkingen (gebruiksdoelen) ofeen waterschap als 
het een andersoortige onttrekking betreft. Bij grondwateronttrekkingen is het gebruiksdoel ook 
relevant om te kunnen toetsen op efficient en effectief gebruik van het te onttrekken grondwater, 
zoals de eventuele noodzaak om drinkwaterkwaliteit te leveren. 

02 Activiteitenkeuze en ondertekening 
Het kan zijn dat u naast een watervergunning nog andere vergunningen no dig hebt of melding en 
moet doen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogelijke andere verplichtingen. Deze lijst is 
niet compleet. Raadpleeg daarom uw gemeente of de bevoegde instantie voor regels die gelden in 
uw specifieke situatie. 

Milieuvergunning 
Deze vergunning is soms vereist voor het oprichten of wijzigen van een inrichting (bedrijt) of voor het lozen van afvalwater 
op de riolering (indirecte lazing). Veel inrichtingen vallen echter onder het Activiteitenbesluit, en u bebt dan geen 
milieuvergunning nodig. Voor onder meer IPPC-bedrijven is bet wetteJijk verplicht om volgens een cOlirdinatieregeling de 
procedures voor de watervergunning en de milieuvergunning onderling afte stemmen. Zo wordt een aanvraag om een 
watervergunning buiten bebandeling gelaten als oiet binnen zes weken oak een aanvraag om een milieuvergunning is 
ingediend. Vraag de milieuvergunning aan bij de gemeente, of als bet gaat am grate inrichtingen bij de provincie of het 
ministerie van VROM. 

BOllwvergunning 
De bouwvergunning is vereist voor bet bouwen van bouwwerken. In bepaalde gevallen is geen bouwvergllnning vereist, zie 
daarvoor het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunnillgplicbtige bOllwwerken. Vraag de bOllwvergunning aan 
bij de gemeente. 

Ontheffmg op grond van de Flora- en Fallnawet 
Deze onthefting is vereist als u in gebieden met beschermde planten en dieren activiteiten wilt llitvoeren. Vraag de onthefting 
aan bij bet ministerie van LNV. 

Vergllnning op grand van de Natllurbeschermmgswet 
De natuurbescbermingswetvergunning is vereist als u in ofbij beschennde natuurgebieden activiteiten wilt uitvoeren. Vraag 
de vergunning aan bij de provincie (of in uitzonderlijke gevallen bij bet ministerie van LNV). 

Meldmg op grond van het ActivJteitenbesllllt 
Deze melding is nodig als u gaat lozen vanuit een inrichting die onder bet Activiteitenbesluit val!. U kunt uw melding aan de 
waterbeheerder digitaal doen door de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM: zie http://aim.vrom.nl) te gebruiken. 

Meldmgen op grond van het BeslUlt lazing afvalwater hUlshoudens, het Besillit glastumbollw, het LozmgenbeslLllt apell teelt 
en veeilollderij 
Deze meldingen zijn nodig als u vanuit een buisbouden huisboudelijk afvalwater gaat lozen in een oppervlaktewaterlicbaam 
of op de bodem, als 1I een glastuinbollwbcdrijf opricbt of wijzigt of als u gaat lozen in verband met agrarische activiteiten. 
Di01l de melding in bij de waterbebeerder. 
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Meldmg op gralld van het Beshllt bodemkwaiJtelt 
Deze melding is nodig als 11 grond of baggerspecie gaat toepassen (bijvoorbeeld in een oppervlaktewaterlichaam ofbinnen de 
12-mijlszone van de Noordzee). Dien de melding in bij SenterNovem. 

Andere meldlngell vall vool'hee n velgllnnlll gp lichti ge 80tMlelten 
De m~ldingsplich: geld! vaor een groot deel van de activiteiten waar tot voor kort op grand vail de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerkeu, de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet of de Keur van het waterschap een vergunning of 
keurontheffing vaor nodig was Raadpleeg uw waterbeheerder! 

Ontheffln g van de P10V1l1Claie landschapsverordenrng 
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaarn wilt dempen. Vraag deze ontheffing aan bij de provincie. 

Ontheffmg op grand van artlke l 1063 van de Wet miheubeheer 
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaam wilt dempen met houtaehtig materiaal. Vraag deze ontheffing 
aan bij de provineie. 

Vergllllning op basis vall de Ontgrondlllgenwet 
De onlgrondingenvergunning is nodig als u grate hoeveelheden grond wilt ontgraven. Vraag deze vergunning aan bij de 
provineie, ofbij ontgronding in rijkswateren bij Rijkswaterstaat. 

Milieueffectrapportage (111 e r ) 
De m.e r. is vaak verplieht als activiteiten groot van omvang zijn. In het Besluit milieueffeetrapportage J 994 kunt u nagaan of 
de m.e.r.-plieht in uw situatie geld!. Stuur in dat geval een m.e.r. mee met de aanvraag voor een watervergunlling. 

Vergunnill g op grand van de Wet algemene bepalillgen omgevlngsrecht (Wabo) 
De omgevingsvergunning is vereist bij bouw-, woon-, ruimte-, natullr- en milieu-aetiviteiten, en bij lazing van afValwater via 
de riolering (indirecte lazing). De omgevingsvergunning combineert onder meer de milieu- en bouwvergl.lnning, en kunt 11 

aanvragen zodra de Wabo in werking treedt (naar verwachting in de loop van 2010). Vraag deze vergunning te zuner tijd aan 
hij ite gem~e.ntp. 

Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 

3c In overleg met de bevoegde instantie kan de Proteusmodellering in minder complexe situaties 
mogelijk vervallen. 

5a Denk bij de afvalwaterstromen in ieder geval aan: procesafvalwater, koelwater, ketelspuiwater, 
regeneratiewater van ionenwisselaars, laboratoriumafvalwater, spoelwater ontijzering, (mogelijk) 
verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwatcr 

5c/d Als het om koelwater gaat, vermeldt u: 
• welke chemicalien eventueel aan het koelwater zijn toegevoegd, alsook de jaarlijks geloosde 

hoeveelheid chemicalien en de concentratie van deze stoffen in het geloosde koelwater (Sc) 
• de maximale temperatuur van het koelwater bij lozing (Sc) 
• op een aparte bijlage: de warmtevracht, inclusiefberekeningen (5d). 

De warmtevracht van een koelwaterlozing wordt berekend als het product van: 
a. het lozingsdebiet van koelwater in kubieke meter per seconde; 
b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende 

oppervlaktewater in graden Celsius; 
c. de warmtecapaciteit van het koelwater, die geIijk is aan 4190 kilojoule per kubieke meter per 

graad temperatuurverhoging. 

Kleinere koelwaterlozingen vaUen onder het Activiteitenbesluit. 

5f Bedrijfsomstandigheden, zoals proefdraaien, in bedrijf stell en, uit bedrijfnemen, schoonmaak- en 
herstelwerkzaamheden. 

6a Hierbij valt te denken aan maatregelen en/of onderzoeken gericht op: 
• grondstof-, hulpstof-, en productkeuze 
• toepassing van schone techno logie, nieuw(e) productieproces ofbedrijfsvoering en 
• procesgeYntegreerde maatregelen. 

6b Hierbij valt te denken aan: 
• kringloopsluiting (hergebruik binnen het productieproces/de bedrijfsvoering) 
• hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering en 
• opwerking t.b.v. mogelijk hergebruik. 

98 Geef een korte, niet-technische samenvatting VaD de inhoud van dit deel van de 
vergunningaanvraag. Zorg dat hicrbij aile genoemde onderwerpen aan de orde komen. De 
samenvatting is bedoeld vool' het infonneren van hel pubJiek over de lozing wftarvoor vergunning 
word! gevroagd, de miJieub lasling die wordl veroorzaakt en de maatregelen die worden getroffen 
om deze milicubelasting te beperken. Een derde moet met bebulp van de samenvatting zijnlhaar 
oOl'deel k.lmnen vomlen over de lozing. 
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A3 Waterstaatwerk ofbeschenningszone gebruiken 

Ib De constructietekening heeft de volgende onderdelen: 
• een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten 
• een detailtekening van het werk met vermeIding van de gebruikte schaal en toegepaste 

materialen 
• een situering van het werk incIusiefmaatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam 

of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht; 
• maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil ofhet maaiveld met vermelding van de NAP

hoogte 
• onderbouwende berekeningen, voor zover relevant. 

2a Overleg van te voren met uw waterbeheerder omdal u de gewenste demping mogelijk volledig 
moet compenseren door het graven of verb red en van een appervlaktewaterlichaam. Als 1I voor het 
dempen grood of bagger specie wilt gebruiken, bent 1I verplicht dat op grond van het Besluir 
bodemkwaliteit vooraf(digitaaJ) te meld en bij enterNovem. Oak hebt u mogelijk ontheffing van 
Oedeputeerde Staten nadig op grand van een provinciale landschapsverordeniog. Als u voor de 
demping houtachtig afval wilt gebruiken, is daar op grond van de Wet milieubeheer ontheffing van 
Oedeputeerde Staten voor nodig. 

3a De waterbeheerder kan eisen stellen aan de minimale afineting van een nieuw 
oppervlaktewaterlichaam of de minimaal toe te voegen (bodem)breedte als u een bestaand 
oppervlaktewaterlichaam wilt verbreden. De taludhelling is onder meer afhankelijk van de 
grondsoort. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Ais u vrijgekomen materiaal elders wilt 
toepassen, is het op grond van het Besluit bodemkwaliteit verplicht dat u vooraf een melding doet. 

4b Over het algemeen worden natuurvriendeIijke oevers buiten het normale profiel van de 
oppervlaktewaterlichamen aangelegd. Het is mogelijk noodzakelijk dat u een onderhoudsplan 
overlegt. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld 
gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken. 

4e Het doel van de vegetatiekaart is om aIle weerstanden voor de stroming binnen het 
inrichtingsgebied vast te leggen. Dit is de stromingsweerstand van de vegetatie, maar ook de 
bodemwrijving die ontstaa:t door plassen, strangen en geulen. De aanwezigheid van vegetatietypen 
met de daarbij behorende stromingsweerstandenlbodemwrijving vertaalt u op de vegetatiekaart naar 
ruwheidstypen. Rijkswaterstaat onderscheidt de volgende veertien ruwheidstypen: 

1. Open water 
Strangen, nevengeulen, plassen et cetera. 

2. Riet 
3. Zegge/rietgras 
4. Moeras 

Zonder nadere specijicatie wordl als vegetalietype riel aal/genomel/. Bij vermenging van 
vegetatietypen zo mogelijk de aftonderlijke gebieden aangeven of anders het aantal 
procenten per oppervlakte. 

5. StruweeVstruiken 
Houterige begroeiing van dicht op elkaar staande stammen met een kleine diameter tot 
maximaal O. J 0 m. 

6. Ooibos 
Zonder nadere specijicatie wordl uitgegaan van dichtbos (hard- ofzachthout). Bij een meer 
open structuur is informatie nodig over de dichtheid. 

7. Heggen 
In/ormatie over de dichtheid (aantal stammen per mJ) en de (verwachte) hoogle van de 
heggen. 

8. Oriend 
In/ormatie over de dichtheid (aantal stammen per hectare) en de (verwachte) hoogte. 

9. Orasland (agrarisch beheer) 
Het gras is kort tengevolge van intensieve begrazing o/maaien. 

10. Orasland (natuur beheer) 
Het gras ell even{ueeL ander daG/'in lIoorkolllende vege/alie is hoger ten gevolge van een 
eXlensieve beg razing. Over de in grasland vool'komende andere vegetolies wordt opgemerkt 
dat aileen de ill de winter nog aallwezige vegetaiie van belang is voor de 
stromingsweerstand. 

II. Samengestelde vegetatietypen 
De stromingsweerstand van samengeslelde vegetatietypen hangt a/van het aandeel 
(oll/vang) van de aftonderliJke vegetatietypel7. De~e jn/ormatie over de oll/vang (percentage 
oppervlakte) van de aftonderlijke vegetatierypell moet worden verstrekt. 

12. Ruigte 
Ruigte kan gezien worden als een samengesteld vegetatietype. De aftonderlijke 
vegetalietypen met kenmerken en omvang moe ten worden aangegeven. 

13 . Zand, zandige oever 
14. Slikkige oever 

Houd er rekening mee dat de waterbeheerder tijdens het vooroverleg aanvullende informatie vraagt. 
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Sa In sommige gebicden is hel noodznkelijk dat u eventueel gedempt oppervlaktewater compenseert 
door het graven of verbreden van een oppervlaktew8terlichaam. Tevens kunnen eisen worden gesteld 
aan de doorvaart- of doorstroombreedte en hoogte van de brug en het aantal toegestane bruggen per 
perceeL He! is verstandig voorafte infonlleren bij uw waterbeheerder. Indien uw brug bedoeld is !lIs 
ontsluiting naal' de openbal'e weg is ook een uitritvergunoing noodzakelijk. Deze wordt door de 
wegbeheerder opgesleld. Dit kan het waterschap, de gemeente of de provincie zijn. Het is verboden 
verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken. 

6a Over het algemeen moet een dam worden voorzien van een duiker. Een duiker is een buis (rond 
ofrechthoekig) waar het water doorheen kan stromen, ter weerszijden van de dam. Eisen aan de 
afinetingen van de duiker zijn atbankelijk van de regio waar u de dam wenst aan te brengen. In 
ommige gebieden i hel noodzakeHJk dar 1I eventlleel gedempt oppervlaktewater compenseert door 

het graven of verb red en van een oppervlaktewaterlichasm. 
Als uw dam bedoeld is als ontsluiting naar de openbare weg is ook een uitr,itvergunning 
noodzakelijk. Deze word! door de wegberreerder opgesteld. Dit kan het watel'schap, de gemeente of 
de provincie zijn. De waterbeheerder kan u hierover illformeren. Ais u voor het aanleggen van de 
dam grond of bagger specie wilt gebruiken, moet u dat op grond van het Bcsluil bodernkwaliteit 
vooraf(digitaal) melden bij SenterNovem. Tevells kan yo or de aanleg van een dam ontheffing van 
Gedeputeerde Staten nodig zijn op grond van een pl'ovJnciale landschapsverordening. Ais voor de 
aanleg houtachtig afval wordt gebruikt, is daarvoor ontheffing van Gedeputeerde Staten no dig op 
grunu van de Wet milieubeheer. 

7a Als 1I de beschoeiing voor een bestaande beschoeiing wilt aanbrengen, kan uw waterbeheerder dit 
beschouwen Rls demping. Mogelijk is het noodzakelijk dat u deze demping compenseerl door hel 
graven of verb red eo van een oppervlaktewaterlichaam. Ook kunnen voorwaarden worden gesteld 
aan de hoogle van de beschoeiing. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbecld gewolmaniseerd of 
gecreosoteerd) hout te gebruiken. 

Sa Houn er rekeni ng mell rlllt oDde.rhoud !!.!!!! het oppcrvlakteweterlichaam weer!engs u de bephmting 
aso wilt brengen, mogelijk moet blijven. Als u dit onderhoud niet zelf hoeft uit Ie voeren, worden er 
wanrschijnlijk extra voorwaarden opgenomen in de eventuele watervergunning om he! onderhoud te 
waarborgen. Niet ovefal is het toegestaan beplanting langs een oppervlaktewalerlichaam aan te 
brengen. Uw waterbeheerdcr kan u hierover informeren. 

98 Als de activiteiten voor eeo deel in, op ofnabij waterkeringen worden lIitgevoerd, vul dan ook 
vrang 11 in: Activiteiten in, op ofoabij wateikeriogen'. De waterbeheerder kan u hierover nader 
informeren. Activiteiten op het strand, zoals het oprichten van zandbanketten, hel verplastsen van 
7.and (andel's dan voor zandbanketten), het oprichten van strandpaviyoens ofstnmdhuisjes vallen ook 
onder vl'aag I I. De waterbeheerder kan annvullende voorwaarden stellen rum de COllstructie van 
bijvoorbeeld een boothuis. Onder lozingswerken vaJlen ook drainagewerken. 

10 Bij het verrichten van activiteiten in de Noordzee is het verstandig altijd contact op te nemen met 
het bevoegde gezag om vooroverleg te voeren. Bevoegd gezag voor de Noordzee is dienst Noordzee 
van Rljkswaterstanl (voor cootactgegevens zie de bijlnge). Het bevoegde gezag kan snel duidelijk 
maken welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt. YaRk zijn activiteiten in de 
Noordzee oak m.e.r.-plichtig: zie het Besluit milieueffectrapportage. In die gevaJlen kunt u bij vraag 
lOb verwijzen Dasr de relevante passage uit het milieurappo.rt. 

l1a Voor het maken van zandbanketten op het sbllnd ten behoeve van niet-permanente bebouwing is 
op grond van de Waterregeling geeo waterverguuning nodig als de banketten maximaal 6 meter 
+NAP hoog zijn en niet breder dan 25 meter kustdwars, gcmeten boven op hel bankel vanaf hel 
duinfron1. Voor zandverplaatsingen op het strand in hoeveelbcden van maximaaJ 20 m' per 
slrekkende meter is volgens de Waterregeling eveneens geen watervergunning nodig. Niet
vergunningplichtige zandbanketten en zandverplaatsingen moeten wei minimaal vier weken v~~r de 
uitvoering schrifielijk aan Rijkswaterstaal worden gemeld. Als het gaat om een combinatie van bet 
maken van zandbankelten en het verplaatsen van zand neemt u contact op met Rijkswaferstaal. 

llb Gezien het belang van waterkeringen hebben waterbeheerders over het algemeen speciaal beleid 
vastgestdd ien aanzien van activiteiten door derden in, op ofnabij waterkeringen. Als u he! 
vermoeden heeft dat. v~~r de door u geplande activiteiten ten of meer van de hier genoemde 
berekeningen, tckeDingen cnJofwerkplan niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag, dan kunt u hierover contact opnemeJ1 met de waterbeheerder. Ook moet u er rekening mee 
houden dat (Uden h t slormseizoen In principe geen activiteiten in, op of nabij waterkeringen 
worden toegestaan. 

12c Gezien het belang van waterkeringen heefi de waterbeheerder over het algemeen speciaal beleid 
vastgesteld ten aanzien van activiteiten in, op of nabij waterkeringen. Als u het vermoeden heeft dat 
voor de door u geplande activiteilen ten of meer van de hier genoemde berekeningen en/of 
tekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan kunt 1I hierover contact 
opnemen met de waterbeheerder. 

13a Bij een woonsehip moet de locatie zijn opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente 
waarbinnen deze is gelegen. Is de loeatie gelegen langs een waterkering of kunstwerk, houd er dan 
rekening mee dat hierasn aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet 
mogelijk is een ligplaats op de gcwen te loeatie in te nemen. De waterbeheerder kan u hierover 
informeren. Ook is mogeJi.il~ ('.en melding op grond van h t Besillil. lozing afvalwater huishoudens 
rodig als uwafvalwatel , . .. - :: de gemecntclijke riolerin);; \ ' :,1" ' , ft ·- 'f'lcrd. 
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143 De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stell en aan de constructie van bijvoorbeeld een 
steiger/vlonder. Is de locatie gelegen langs een waterkering, houd er dan rekening mee dat hieraan 
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet mogelijk is een 
steiger/vlonder op de gewenste locatie aan te brengen. De waterbeheerder kan u hierover informeren. 
Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken. 

15a Het op een ander peil brengen van oppervlaktewater dan het peil welke door het waters chap 
wordt gehanteerd, is slechts in beperkte zin mogelijk. Het waterschap kan u hierover informeren. 

15d Als u het vermoeden heeft dat voor de door u geplande activiteiten een of meer van de hier 
genoemde berekeningen enloftekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag, dan kunt u hierover contact opnemen met het waterschap. 

16b Onder verharding worden onderrneer woningen, bedrijven, wegen en parkeervoorzieningen 
verstaan. Of en welke compenserende maatregen genomen moeten worden is afuankelijk van lokaal 
beleid en gebiedsamenstelling. De waterbeheerder kan u hierover inforrneren. Wanneer u op grond 
van die locale omstandigheden compenserende maatregelen moet treffen, zal de waterbeheerder ook 
aangeven welke aanvullende gegevens u moet verstrekken. 

17a Ais sprake is van activiteiten aan of in een waterstaatswerk waarbij een a1 dan niet 
verontreinigde waterbodem geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, zoals bij baggeren van een 
haven, moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie. Daamaast moet 
de omvang van het te baggeren oppervlak worden vermeld, en de bestemming van de baggerspecie. 
Het toepassen van baggerspecie elders wordt gereguleerd door het Besluit bodemkwaliteit, waarbij 
onder meer de samenstelling/kwaliteit van het materiaal aan de waterbeheerder moet worden 
gemeld. 

A 4 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 

Id/2e/3f Voor uw analyselbeschouwing is het nodig dat u verschillende berekeningen uitvoert. 
Hanteer de volgende uitgangspunten voor uw op te leveren bijlage. Vermeld telkens de 
informatiebronnen die u bij de berekeningen hebt gebruikt. 

• Bodemprofiel 
Beschrijf de lokale en regionale bodemopbouw. Hanteer daarvoor een maatgevende 
geohydrologische schematisatie (met kD- en c-waarden). 

• Grondwaterstandenlstijghoogten 
Geef per bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplits ing in 
tussenlagen) aan wat de maatgevende grondwaterstandenlstijghoogten zijn (gemiddeld hoogste, 
gemiddelde en gemiddeld laagste waarden). 

• Locatie-inrichting (niet voor bodemenergiesystemen) 
Beschrijf aUe handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld damwanden, 
ontgravingen en grondverbeteringen), met een relevantie voor de hydrologische situatie. 
Kwantificeer ook aUe uitgangspunten die relevantie hebben met deze hydrologische situatie 
(bijvoorbeeld omvang, diepte, doorlatendheid) en neem een kaart op met daarop de betreffende 
inrichting. 

• Temperatuur en energie (aileen voor bodemenergiesystemen) 
Geefvaor de wintersituatie (het koude seizoen) aan wat de gemiddelde en minimale 
temperaturen zijn van het in de bodem te brengen grondwater. Geef voor de zomersituatie (het 
warme seizoen) aan wat de gemiddelde en maximale temperaturen zijn van het in de bodem te 
brengen grondwater. Geef ook aan wat de temperatuur van het grandwater is op de diepte 
waarop de filters van de onttrekking en retournering zijn beoogd, velelr ingebruikname van het 
bodemenergiesysteem. Vermeld daarnaast de energiehoeveelheid die per kwartaal 
respectievelijk aan het grondwater wordt onttrokken en toegevoegd. 

Verder dient u ten minste de volgende gegevens in, waarbij u iedere keer de gebruikte 
informatiebronnen verrneldt. 

Id Effecten onttrekkingen: 
• Opbarst-risico 

Bij ontgravingen in een gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij 
opbarsten voor kan komen, maakt u met een opbarstberekening een inschatting van de kans op 
het opbarsten van de bodem. 

• Hydrologische invloed 
Geef per bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplitsing in 
tussenlagen) aan wat de maximale verlaging van de grondwaterstandlstijghoogte is en tot 
welke afotand het 5 cm-invloedsgebied maximaal reikt. Het 5 cm-invloedsgebied, alsmede 
overige relevante verlagings-isohypsen, geeft u ook grafisch weer op een kaart (op schaal) met 
een duidelijke topografische ondergrond. 

• Zettingenlmaaivelddaling 
Bepaal via een zettingsberekening wat de maximale maaiveldzetting also ok het maximale 
zettingsverhang zal zijn. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Op basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zettingen kunt II 
analyseren 1""! ell'! "01'0 OD schade (construct;:J m ."litectonisch, paalrot) aan bebo7'wing en 
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irifrastructuur is door toedoen van de onttrekking. 
• Kwel/inzijging 

Geef aan in hoeverre de verticale stroming~·richting (kwellinzijging) verandert door toedoen 
van de onttrekking. In gebieden met wisselend zoet, brak enlof zout grondwater in de 
betreffende bodemlagen geeft u aan in hoeverre zoetlbrak (chloridegehalte 150 mgll) en 
braklzouf (chloridegehalte 1.000 mgll) grensvlakken worden verplaatst door toedoen van de 
onttrekking. 

• De invloed op overige grondwateronttrel<Jdngen en -infiltraties 
Informatie over overige grondwateronttrekkingen en -inflltraties laml /I opvragen bi} provincie 
of waters chapp en. Beschryfen onderbouw wal het maximale effici is van de onl/rekking op 
overige grondwateronttrekkingen en infiltralies hinnen hel 5 cm-invloedsgebied van de 
onttrekking. 

• Archeologie en aardkundige waarden 
Beschouw op basis van de maxima/e grondwaterstands- en slijghoogleverlagingen ell zettingen 
wal de kollS op schade aan archeologiscll waardevolle objeclen ell aordlamdige woarden is 
door 10edoel1 van de onltrekkillg. 

• Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardcvolle groenvoorziening 
Beschouw op basis van de lIIaximale grondwalerstandsverlagillgen wat de effecten voor 
londbo,,\\', na/uu/" ell waardevolle groellvoorziening lamnell zijn door loedoen van de 
ollUrekking. Kwalllijiceer eventuele verminderillg vQnlandbouwopbrengslen. 

2e Effecten infiltraties: 
• Opbarst-risico 

In een gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij opbarsten voor kan 
komen, maakt u met een opbarstberekening een inschatting van de kans op het opbarsten van 
de bodem. 

• Hydrologische invloed 
Geefper bodemlaag (deklaag en watervoerende pakkelten, eventuele opsplitsing in 
tussenlagp.n) nnn wo! de »tC!..ximale verhoglng van de g!'ondwa!crstand/stijghoogte is en tot 
welke aft/and he! 5 cm-illv/oedsgebied maximaal reikt. R et 5 cm-invloedsgebied, alsmede 
overige relevante verhoglngs-isohypsen, geeft u ook grajisch weer op eell kaQ/·I (op schaal) met 
eell dUidelijke topogrqfische olldergrond. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Beschouw op basis van de maximale grondwaterstaflds- en stijghoogleverhogingen wat de kans 
op schade (constructief, architectonisch) aon bebollwing en t:trji·aslructuur is door toedoen van 
de infiltratie. 

• Kwel/inzijging 
Geef aan in hoeverre de verticale stromingsrichting (kwellinzijging) verandert door toedoen 
van de infiltratie. in gebieden met wisselend zoet, brak en/ofuJU! grondIYaler in de betrejJende 
bodemlagen geeft u aan in hoeverre zoetlbrak (chloridegehaUe 150 mg/I) ell brakizollt 
(chloridegeha/te 1.000 mg/I) grel/sv/akken warden velplaaW door loedoen van de infl/tratie, 

• De invloed op overige grondwateronttrekkingen ell -infiltraties 
lnformatie over overige grondwateronllrekkingen en -illji/lraties klint U opvragen bij provincie 
o!waterschappen. Beschrijfen Ollderhomv wal hel maximale effect is vall de jnflitralie op 
overige grondwateronttrekkingen en inflltralies billnen hel 5 cm-invloedsgebied vatl de 
infiltratie. 

• Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevoUe groenvoorziening 
Beschollw op basis van de maximale grondwaferslof1dsverhogingen wal de effic/en voor 
/andbo/J.w, lIatl//II· en waardevolle groenvaorzielling kunllell zijn door loedoen van de injillralie. 
Kwantificeer eventuele vermindering vall /andbollwopbrengslen. 

3f Effecten bodemenergiesystemen: 
• Hydrologische invloed 

Geefper bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketlen, eventuele opsplitsing in 
fussenlagen) aall waf de max/male verlaging en verlioging van de grotl(l:.1JlIlerstcmd/stO"ghoogte 
is en lot welke afttand het 5 cm-invloedsgebjed maximaa{ reikt. Hel5 cm-illvloedsgebied 
aLslllede overige re/evanle verlagings-en ver/togings-isohypsell, geeft /I ook grafisch weer op 
een kaarl (op schaal) mel een dllide/y·ke topograjische ondergrond. 

• Hydrothermische invioed 
Geef per watervoerend pakket en zowel voor de wintersituatie (koude seizoen) en zomersituatie 
(warme seizoen) aan tor welke aft/and de thermische invloedsgebieden 
(telllperatuursverallderillg + of - 0,5 0c) na 20 jaar werking vall lIel sysleem maximaallall1l1en 
re/ken, Geef ook de therlllische invloedsgebiedell zowel vOor de wintersitualie (koude seizoen) 
en zomersitualie (warme seiZlJen) na 20 jaar werking van heJ sysleem grajlsch weer op een 
kaarl met een duidely'ke topografische ol1dergrOlld. 

• Zettingen/Olaaivelddaling 
Bepaal via een zettingsberekening wat de maximale maaiveldzetting zal zijn. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Beschollw op basis van. de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zettingen 
wal de leans op schade (conslrllclief, architectonisch, paalrot) aan bebouwing en infrastructuur 
is door loedoen vall de on/trekking. 

• Kwel/iJlzijgiog 
Geef aan il1 hoeverre de verlicale stromingsrichting (kwellinzijging) verandert door toedoen 
van hel bodemenergie&ysteell1. III gebieden mel wissele"d zoel, brak ell/o/ zout grondwoter in de 
befreffinde bodem/agen geefl 11 aan in Iloeverre zoet/brak (chforidegehalte /50 mg/I) en 
braklzOlll (chlorideRehalle 1,000 IIlgll) grensvlakken war·del' lIel11/aalst door toedoen ven 11 "1 
bodemenergiesyste" .. 
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• De invloed op overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties 
InJormatie over overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties kunt u opvragen bij provincie 
oJwaterschappen. BeschrijJen onderbouw wat het maximale effect is van het 
energieopslagsysteem op overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties binnen het 5 cm
invloedsgebied van het energieopslagsysteem. 

o Archeologie en aardkundige waarden 
Beschouw op basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zetlingen 
wat de kans op schade aan archeologisch waardevolle objecten en (Iardkundige waarden is 
door toedoen van de onttrekking. 

• Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevolle groenvoorziening 
Beschouw op basis van de maximale grondwaterstandsverlagingen en -verhogingen wat de 
effecten voor landbouw, natuur en waardevolle groenvoorziening kunnen zijn door toedoen van 
de onttrekking en retournering. Kwantificeer eventuele vermindering van 
landbouwopbrengsten. 

te/2f Geef een uitgebreide beschouwing van de maatregelen die u neemt om (mogelijk) optredende 
effecten als gevolg van de onttrekking ofinfiltratie te voorkomen ofte beperken. Hierbij beschrijft u 
aile hiermee samenhangende handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld 
damwanden, onderwaterbeton, infiltratiedrains of (bij infiltratie) afvoerdrains), die van belang zijn 
voor de hydrologische situatie. Kwantificeer ook aile uitgangspunten die van belang zijo voor deze 
hydrologische situatie (bijvoorbeeld omvang, diepte, doorlatendheid of capaciteit) en voeg een kaart 
bij met daarop de betreffende inrichting. Door middcl van berekeningen toont u aan wat de 
effectbeperkende werking is van de maatregelen. 
3b/c Het verschil tussen de maximaal per jaar in de bodem gebrachte (vraag 3b) en onttrokken 
(vraag 3c) hoeveelheden water wordt veroorzaakt door regeneratie van broonen, waarbij spuiwater 
ontstaat. 

3d Monobron: een eoergieopslagsysteem dat gebruik maakt van een put, waarbij de warme en koude 
bel zich op verschillende dieptes binnen een watervoerend pakket bevinden. 
Doubletsysteem: energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de 
warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen een watervoerend pakket bevinden. 

AS Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken 

De vergunningplicht voor lozingen of onttrekkingen is afhankelijk van de hoeveelheden en de 
criteria van de waterbeheerder. 

> Gaat het om Rijkswateren dan geldt het volgende. 
• U hebt een watervergunnin5 voor onderdeel A5 nodig (zie artikel6.l6 van de Waterregeling): 

o Bij lozingen> 5.000 m water per uur of onttrekkingen > 100 m3 per uur, en 
o Als de in- ofuitstroomsnelheid meer dan 0,3 mls is of 
o Als u al een watervergunning nodig hebt voor het brengen van stoffen in een 

oppervlaktewaterlichaam (onderdee! AI) 
• U moet een melding doen aan Rijkswaterstaat (zie artike! 6.17 van de Waterregeling): 

o Bij lozingen> 5.000 m3 water per uur of onttrekkingen > 100 m3 per uur, en 
o Ais de in- ofuitstroomsnelheid niet meer dan 0,3 mls is of 
o Als u geen watervergunning nodig hebt voor het brengen van stoffen in een 

oppervlaktewaterlichaam (onderdeel AI) 

> Gaat het niet om Rijkswateren, dan kunt u het beste uw waters chap raadplegen over de 
vergunninggrenzen. 

la Volgens het Nationaal bestuursakkoord water bent u verplicht om mogelijke alternatieven voor 
lozing, zoals vasthouden en bergen na te gaan. In de onderbouwing doet u hiervan verslag en geeft u 
aan waarom lozing toch noodzakelijk is. 

2a Gegevens van in- en uitstroomvoorzieningen zijn nodig voor het berekenen van de inzuig- en 
uitstroomsnelheid. Bij grote onttrekkingen, met name uit Rijkswateren, is de inzuigsnelheid (bij het 
inlaatwerk) van belang in verband met de bescherming van vissen. De uitstroomsoelheid en de 
ligging van de voorzieningen zijn relevante gegevens in verb and met het vaarwegbeheer. Als het 
gaat om rechthoekige in- en uitstroomvoorzieningen vult u bij afmetingen, naast de lengte, de 
breedte en de hoogte in; als het om ronde voorzieningen gaat vult u de diameter in. 

3a Zowel de grootte van het watersysteem waaruit u water wilt onttrekken als de hoeveelheid per 
peri ode te onttrekken en te lozen water zijn be!angrijke gegevens voor de bevoegde instantie om te 
beoordelen of kritische snelheden voor vislarven en juveniele Gonge) vis al of niet worden 
overschreden. Als u chemicatien aan het onttrokken (koel)water wilt toevoegen, vermeldt u de aard 
en de hoeveelheid hiervan bij onderdeel Al van dit formutier. 




