
Bijlagen bij Vergunningaaanvraag permanente back-up Waterproduktiebdrijf Heel. (WPH) 

1. aanvraagformulier voor WPH diep; 
1.1 kadastrale nummers bestaande freatische putten, diepe putten en beoogde diepe putten. 
1.2 kadastrale kaart omgeving WPH 
1.3.basisgegevens van de bestaande putten; 
2. Geohydrologische onderbouwing vergunningaanvraag permanente backup WPH, Royal 

Haskoning 8 september 2011; los bijgevoegd. 
3. een overzichtstekening van de winplaats WPH met kadastrale gegevens en ligging van de 

(nieuwe) pompputten; 
4. MER permanente back-up Waterproduktiebedrijf Heel Hoofdrapport, Royal Haskoning 5 

april 2011; los bijgevoegd. 
5. MER Back-up WPH achtergronddocument geohydrologie: geohydrologische modelstudie, 

Royal Haskoning 5 april 2011; los bijgevoegd. 
6. Mer Back-up WPH achtergronddocument ecologie, Royal Haskoning 5 april 2011; los 

bijgevoegd . 
7. toelichting bovengrensprognose inzet Roerdalslenkwinningen 
7.1 tabellen basis- en bovengrensprognose Roerdalslenkwinningen. 
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Aanvraag 

Introductie 

Inleiding 
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Watervergunning 
Introductie 
Millislerie vall Verkeer ell Waterstaat 

Met dit fonnulier 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 vol staat aJIeen 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 ofrechtstreeks 
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 grondwateronttrekkingenlinfiltraties) 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 makkeIijker. Neem 
daaroln vrocgtijdig contact op met de bevoegde instantie. U hoort waarvoor u precies een 
wutervergunning nodig heeft en welke voorwaarden gelden. 

Behandelkosten 

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

Zo werkthet 

• Voer bij voorkeur vooroverleg met dc bcvocgdc instantie 
• Vul het fonnulier in voor zover nodig 
• V oeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer 
• Onderteken het fonnulier 
• Verstuur de aanvraag incIusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde 

instantie 
• Afhankelijk van de procedure ontvangt u binnen aeht weken of zes maanden berieht over 

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

Digitale aanvraag 

Naar verwachting kunt u vanafhet midden van 2011 via Omgevingsloket online digitaal een 
aanvraag indienen. Tot die tijd is aileen dit fonnulier gel dig. 



> Vllihier de gegevel/S 
in vall dege/le op wiens 
/loam de vergwllling 
moet komell: 
QrgallisatieJbedrijf of 
parliculier 

> Stuur een macht/ging 
met de aanvraag mee 

I Bij/age 

> Vul in voor zover 
mogelijk 

1 
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Aanvraag Watervergunning 
0 1. Algemene gegevens 
Mlnisterie 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. 

Gegevens van de aanvrager 

Organisatie/bedrijf: IN . V. Walerleidinj,\ Maalschappij Limburg 

Naam en voorletter(s): Ide heer Mr. J.J .M. Mommers 

Adres: ILimburglaan 25 I Poslbus 1060 

Postcode: 16229 GA I 6201 BB 

Woonplaats: IMaastricht 

Telefoonnummer: 1043 8808088 

E-mailadres: L_ 

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager 

Naam en voorletter(s): IM.L.l GeUJ1s 

Functie: IAdviseur Zekerstelling grondstof ell winning 

Telefoonnummer: 1043 8808647 

E-mailadres: 1m. geurIS(<t)wml. nl 

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

Naam en voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: L 

4 Locatie van de activiteiten 

Adres: IHee l (WaterpJOduktiebed rij f Hee l) WPH 

Postcode en plaats: 

Kadaslrale gegcvens ' 

Gemeente: sectie: nummer(s): 

Gemeente: sectie: nummer(s): 

(I) 



> Ga zo nodig verder op 
een aparte bij/age 

> Gee! een korte 
omschrijving 

5 
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Aanvraag Watervergunning 
01. Algemene gegevens 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

De pompputten worden gerealiseerd op eigendom van WML.De kadastrale Hummers van de 
percelen waar mogelijk pompputten kunnen worden gerealiseerd zijn hierbij gevoegd (bijlage lIen 
1.2). 

Overige locatiegegevens : 

Naam oppervlakte
waterlichaam: 1 

XN -coordinaten: 

Kilometrering: 1 

Periode van de activiteiten 

Zijde (NIZlOIWILilRe): 

5a Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten? 

L 

Activiteit: iOnttlekken van die" grondwater uit de Roerdalslenk op de bestaande locatie 
Waterproductiebedrijf Heel (WPH) 

Begindatum: ddlmmljjjj: 101 JANl),\R I 2012 Einddatum: ddlmmljjjj: 

Activiteit: 

Begindatum: ddlmmljjjj : L Einddatum: ddlmmljjjj: 

Activiteit: 

Begindatum: ddlmmljjjj : Einddatum: ddlmmljjjj: _I 

Geef zo nodig een toelichting 

WML vraagt aanvul1end op de reeds bestaande winvergllllllillg van WPH , cen watervelgllnnillg aan voor: 

I. Het onder reguliere omstandigheden, in samenhang met de reeds bestaande en vergunde diepe 
Roerdals.lenkwinningen van WML, onU:rekken VlID diep grolldwilter ujl de Roerdalslcnk tot een 
maximum hoeveelheid van 27 miljoen m3/jaar voor de gehele Roerdalslcnk (Provinciaal Waterplan 
Limburg 2010-2015) 

2. Boven het reguliere plafond van 27 miljoen m3/jaar uit de diepe Roerdalslenk, het onttrekken van diep 
grondwater uit de Roerda1slenk, uitsluitend als noodvoorziening (back up) die aileen mag worden 
ingezet ten behoeve van innamestops voor Maaswater onder voorwaarden dat: 

in geen enkele periode van een jaar meer wordt onttrokken dan 6,7 miljoen m3 en; 
waarbij in geen enkele periode van twintigjaar meer dan 59,3 miljoen m3 wordt onttrokken (dit 
is gemiddeld circa 3 miljoen m3 per jaar) en; 

• de back up zal pas worden ingezet, 
a. nadat andere mogelijkheden maximaal zijn benut binnen de vergunuingsvoorwaarden van de 
satellietpompstations. Met satellietpompstations wordt hier bedoeld aile WML pompstations in 
de Roerdalslenk en de WML pomps/soons verbondcn aali de Ringleiding Middell Limburg (eo 
de WML pompstations die aan voorzieningsgebieden kunnen !everen van WML pompstations in 
de Roerdalslenk); 
b. conform hel Opef"dtium:t:i Sluringsbeheersplan wall; iIlzel Bus(;hmulenplas, ed. 

Activiteiten 

6a Omschrijf de aard van de activiteiten 

Onttrekkillg vall grondwatel ten behoeve vall de drink watervoorziening 

6b Omschrijf de reden I het doe! van de activiteiten 

(I ) 

( i ) 



> f/oorzie de bij/age vall 
Itel j uisle 1II/IIIIIIer 
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Aanvraag Watervergunning 
01. A1gemooe gegevoos 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Sind ' 2002 Illaakt M L bij WPI I dril1kw~{er uil Maaswater. In de a(geJopen jal'en bleek de Maas 
rcgc lm8tig lodonig vCl"Ontreinigd Ie L;ijn , dal h I MiIIIS\\ aiel niet gcsehikl WIIS 0111 drinkwlIlcl' van te 
maken Dil komt vaker VOOI dan lijden de (1I1IwerpfQs~ V811 WPH wertl verwacht. Bij cell 
vertlnll'einiging moet het inncmell nn Maa~watcl' worden gestopt. Duurt deze innamestop langer dan 
circa cen week dnn ~ijn lI10clregelen l1oodzokclijk om de drinkwaterproductie op WPH te kunnen 
c nlin ll 1'<:11 Naannalc een innBmcslop !angel' dtlurt zal de producl ie van drinkwllter 01 WP II 
worden verminderd en uiteindelijk moeten worden g> lopl am ccn dergclijkt: langdungc 
inn31ncslOp bij writ te kunl1ell o)JvllngclI . wi! WML cell noodv l7icning (back U!» reali elel1. Uit 
ogpllill van ko tellbcwusl end rnclIlcn en nex iuili teit ", il WM L de pultcn tevens inzetlcn Oll) de 

totalc vergundc h()eveelh id uit de dicpe [lakketl n vall de Rotlrd ll l, I 'uk (27 miljocn tn3~imH). in 
c mbinalic met de reeds bestaande dkpe winningen in de R erda! 1(,l1k te winnen. 

7 Type aanvraag 

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

o Nioowe aanvraag 

X Aanvraag voor wijziging van een bestaande verguiming, namelijk: 

Vergunningnummer/kenmerk: CB 1621 Datum: 117 november 1998 

Verleood doorlbevoegd gezag: I~rovincie Limburg 

Overzicht bijlagen bij blad 01 

Vraag Benodigde bijlage Toelichting Nummcr 

4 Silunliclckening, klIart .of 
foto 

Gobruik COil SilU8 lielckening. kaart. fOlo orandcr gescbikl mid del 0111 d 0 1-4 
p.~i07-l' lOO11li~ vall de acliyiteitOlI ton Ol)zichle vau de omgcving aan Ie 
geven. Teken!ng on kaart "ijll voolZien van.cen nQQrdpijl. De schlHil von 
de kanrt is I :10.000. maar na ovortog mel de bcvoegdc inslontie mBg U 

evenlueel een andere schaal gebruikcn. 

So Begin. en einddatuiD 
aciiviteiten . 

Verlo)~ yan ~~l>ijwaag 5/1 ve!Dlel~!l da~. 0 1. 50 



> U kunt meerdere 
onderdelen aankruisen 

> Aileen als u 
gemachtigd bent 

> Zie de bijlage VOOI" 

contactgegevens van 
bevoegde ins tan ties 

> Maak een kopie voor 
eigen gebruik 

1 
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Watervergunning 
02. Activiteitenkeuze en ondertekening 
Ministerie van Verkeer en Waterstaal 

02. Activiteitenkeuze en ondertekening 

Inleiding 

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

Keuze van activiteiten 

la Kruis aan wat van toepassing is op uw aanvraag 

Activiteit 

o Stoffen in een 
oppervlaktewaterliebaam brengen 

o Stoff en in zee brengen 

o Een water.;taatswerk of 
bescbermingszone gebruiken 

X Water in de bodem brengen of era an 
onttrekken 

o Water in een oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken 

Toelicbting 

U wilt bijvoOJbeeld aiValwater in een oppervlaktewaterliehaam 
tozen ofreehtstreeks (dus ruet via de gemeentetijke riolering) 
aiVoeren naar een rioolwaterzuiveringsinriehting. 

Keuzeblad 

AI 

U wilt bagger.;pecie op een loeatie buiten de 12-mijlszone van de A2 
Noordzee storten. 

U wilt werkzaamheden verrichten in, op, boven, over of onder A3 
een water.;taatswerk of de aangrenzende bescberrningszone. Een 
water.;taatswerk is een oppervlaktewaterliehaam, bergiogsgebied, 
waterkering ofonder.;teunend kunstwerk (bijv. een sluis ofstuw). 

U wilt grondwater onttrekken of in samenbang daarmee water in 
de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband 
met bodemenergiesystemen vallen in deze eategorie. 

U wilt grote hoeveelbeden water in een oppervlaktewaterJiebaam 
lozen of daaraan grote hoeveelbeden onttrekken. 

A4 

AS 

2 Ondertekening 

3 

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

Ik verklaar ditformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld 

Datum: I 7 oktober 20 j I 

Plaats: 

Handtekening aanvrager: 

HHlldtp.l<:ening gP.TIHIC'htigdc: 

Aantal bijgevoegde bijlagen: Ibrief en 7 bij lagen 

Aanvraag versturen 

3a Stuur aile ingevulde onderdelen van de aanvraag inclusief de bijlagen in viervoud (tenzij de bevoegde 
instantie andel'S 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) 

( i ) 



( 

! Bij/age 

! Bij/age 

I Bij/age 

> De Europese IPPC
riehl/ijn over 
geintegreerde preventie 
en bestrijding van 
verontreiniging 

I Bij/age 

I Bij/age 

> BRZ01999: het 
Bes /uit risico IS zware 
ongevallen 

I Bij/age 

> Hanteer bi) de 
risicobeoordeling bi)/age 2 
van het CIW-rapport 
'lntegrale aanpak risieo 's 
van onvoorziene lozingen I 

1 

2 

3 
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7 van 39 

Watervergunning 
AI. Stoff en in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Ministerie val! Verkeer en Waterstaat 

AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoff en (bijvoorbeeld 
afvalwater) rechtstreeks in eell oppervlaktewaterlichaam, zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal 
of meer, of in een rioolwaterzuiveringsinrichting wilt brengen. 

Letopl 
• Vtaag de gerneente of de bevoegde instantie vooraf of u dit onderdeel moet invuIlen of dat u 

onder algemene regels vall. 
• 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), het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij ofhet Besluit 
glastuinbouw valt. 

• Voer zeker bij grote lozingen vooroverleg met de bevoegde instantie voordat u de aanvraag 
officieel indient. 

• Als u niet rech.tstreeks in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen, maar bijvoorbeeld via de 
gemeentelijke riolering of via de riolering of zuivering van een ander bedrijf vraagt u bij uw 
gemeente een miHeu- of omgevingsvergunning aan. Zo'n lozing kan echter ook onder algemene 
regels vaIlen. 

• 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 

la Voeg als bijlage toe: een rapport over de bedrijfsactiviteiten, -processen, -installaties en -voonieningen 

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

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

lPPC 

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 
defmitie van 'beste beschikbare techniek' (bbt), zoals bedoeld in Richtlijn 200S/1/EG ofhet betreffende BREF 
voor deze bedrijfstak 

Ongewone voorvallen! onvoorziene lozingen 

3a Rebt 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 VOOI' het oppervlaktewater in 
hoeveelheden boven de drempelwaarde aanwezig? 

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

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



I OU/age 

> Gebm ik zo lIodig (Jim 
apal'le bij/age 

! 8ij/age 

18ijlage 

> Gebntikzo I/(){iig eplI 
opal'te bijloge 

4 
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WaterverguBning 
AI. Stoffen in een oppervialctewaterlichaam brengen 
Ministerie van Verkeel' en Waterstaat 

3c Voeg al8 bijlage toe: de resultaten van een milieurisicoanalyse met zo nodig een Proteus-modellering 

3d Vul in de tabel die installaties en lozmgsscenario's in die volgens Proteus de grootste risico's dragen 

Installatie Scenario Faalkans Volumeoonta- Maatregel 
(l/jaar) minatie (m') 

! L L 

-' --- -' 
! , 

_I -

I L_ L 
3e Hebt u .een bedrijfsuoodplan opgesteld? 

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

o Nee 

Bedrijfsriolering 

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

4b Zijn op <J.e bedrijfsriolering andere bedrijven ofwoningen aangesloten? Zo ja, welk(e) bedrijflbedrijven tm 

hoeveel woningen? 

o Ja. namelijk: 
naam bedrijf of be<J.rijven: 

aanta1 woningen: 

o Nee 

5 Afvalwatersttomen 

Sa Vul in de tabel in welke soorten afvalwater u wilt lozen en vuI de afvoergegevens hi 

Soort afvalwater 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

Totaal 

J) Aangcvcn WilU de bC!r"orn~n is VlID bet ~Gbruiklc Wl1lt. . D~riilkwllter, o-.oppcn'lIddcwftler. O-groOdWG.lCl'. H- hc.mclwatet', A- I.ndm 

2) ABlIgevtn Wft.lrop hel8fvalwllerwonll sel9Mdl O·OPJlCIvl.ktCW41. .... z...echlstt.cks op .. ui'· ... ing'.cbnisch work. RWA- s<weenlclijk 
hcmelw$terriool. I)WA~ IIcmccllltnjk vunw.,tnioo~ 8obodem en 1- indirect (yia ceo werl< IlIUI oen d ... de) 
3) A.llJlevclI 11>,,1 <on Ie" ... vi. welk ICYLinaspu.ol bel botJeffCJ1de .CYalw.'erwom, setoosd (SMull: dculfdc kll .... Is op de ,;"lcrillg5lc~elllllg) 

~) Bij leuer. bo •••• Ih.ld •• ogo.on op wellee wUz<:(n) dc \Il)lumCSlroom "Oil d. ,cffilbillcDdc _en .fvAlwR' tr is bepaoid; /W) w.lm".' .... 

(D) dcbiollJ1Cllug. (S) u;'specifico,ie, (0) Stsehlli. (A) ,"due Ill.ni ... 

( i 



( 

> Gebrllik duel/de 
IlIImmerlng als bij 50 

I Bij/age 

! Bij/age 

I Blj/age 

/ Bij/age 

Aanvraag 
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Watervergunning 
AI . Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat 

5b Vul per lo~ingspunt in op welk oppervlaktewaterlichaam uw bedrijfwillozen 

Lozingspunt Naam oppelVIaktewaterJichaam 

L 

1 1 

1 

L 
5c Vul in de tabel in welke verontreinigende stoffen (ook KRW-stoffen) in welke hoeveelheden tijdens normale ( i.) 
bedrijfsomstandigheden in het te lozen afvalwater voorkomen 

Soort afVaiwater Verontreinigende stoff en die Hoevcelheid in Concentratie Temperatuur bij 
kunnen vrijkomen kg/jaar in mg/i lozing in·C 

(Icoeiwater) 
I. "'- L 1 

2. 1 

3. 1 
4. _I ~ L_ ----
5. l. 
6. l. .L - --
7. L 1 L 
8. _1_- _1------

5d Voeg als bijlage toe: de berekening van de watmtevracht van het koelwater zeals genoemd bij vraag Sc 

5e Voeg als bijlage toe: analyseresullaten van de samensteUing van de deelstromen zoals genoeind bij de vragen 
Sa en c en van de samenstelling van heL afvalwater per 10zings/meetpunL 

5f Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van dlllozing zoals omschreven bij 
vraag Sc? . 

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

o Nee 

5g Beschrijfhoe u de lozing wilt meten (meetfrequentie, meetmetbede, meetvoorzieningen), registreren en hoe u 
daarover wilt rapporteren 

6 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken 

Preventieve maatregelen en hergebruik 

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

o Ja ~ beschrijf de preventieve maatregelen enlof onderzoeken in een aparte bijJage 

o Nee 

( i 

(i 

o 



I Bij/age 

/ Bij/age 

/8ij/age 

> Gebndk zo lIodig een 
aparte bi}/age 

7 

8 
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Watervergunning 
AI . Stoffoo in eoo opperviaktewaterlichaarn brengen 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

6b Worden afvalwaterstromen enlof stoffen hergebruikt? 

o Ja ~ beschrijf het hergebruik van afvalstromoo enlof stoffoo in een aparte bijiage 

o Nee 

Zuiveringtechilische voorzJeningen 

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

Vooniening Type Capaciteit A.fvalwaterstroom 

OIic/wAlcmfscllcidcr{s) L 
Yetafscbeidcr(s) 

ZuivcringsinSlaUatic(s) 

Bczinkput(ten) ! 
mA(s) 

Andere vooniening: 

I 1 

L 

6d Voeg als bijlage toe: de kenmerken van dll zuiveringtechnische voorzieningen zoals bij 6c gen.oemd 

N adelige effecten Op het watermilieu 

78 Voeg in overIeg met de bevoegde instantie als bijlage toe: een beschrijving van de belangrijkenadelige 
effecten voor het watermilieu (immisaietoets) 

Ontwikkelingen 

8a Zijn in de toekomst ontwikkelingen (bijvoorbeeld uitbreidingSplannen) te verwachten, in of rondom uw 
bedrijt; die gevolgen. kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingoo? 

o Ja, namelijk: 

o Nee 

9 Samenvatting 

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

Aard en oIi).vang van het bedrijf 



( 

Aanvraag 

Globalc proeesbeschrijviJlg 
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WltcrvtrgunnlnK 
A I. Sioffen in ten oppervll1k1ewaterlichaarn brtngen 
Millis/erie VOII Verkeer ell IVa/en/oat 

Bcschrijving van de bedrijfslocalielnaam oppcrviaktewallll'lichaam 

Bcschrijving van de lozing: 1Illfd, omvang. oontinuldiscontinu, maatrcgelen (preveruie) en zuiveringlocbniSl;he 
voorzicningen 

Periodc waarvoor vcrgunning wordl gcvraagd 



> Voorzie elke bij/age van 
het juiste nummer 
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Watervergunning 
AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
Millisterie van Verkeer en Waterstaat 

Overzicht bijlagen bij blad Al 

Vrnag Benodigde bijlage Toeliebting 

la Aeliviteitemapport Beschrijving van aile (veranderde) aCliviteiten, processen, installaties en 
voorzieningen binnen het bedrijf. Voeg ook processchema's loe. 

lb Bedrijfsplattegrond Mel ten minste: de laad- en losplaatsen, de opslag voor grond- en 
hulpstoffen en tussen- en eindproducten, de plaats van de 
zu;veringtechnische voonieningen. Arceer de terreindelen waar mogelijk 
vemntreinigd hemelwater wordt geloosd. 

Ie Ovenicht stoff en en Tabel ofoverzicht met aile grond- en hulpstoffen en tussen- en 
producten eindproducten. Per stofofproduct moeten de volgende kenmerken worden 

benoemd: 
-Opslagcapaciteit (kg of ton), 
-Wijze van opslag en opslaglocatie op de inrichting 
-Verbruik (kg/jaar ofton/jaar) 
-Waterbezwaarlijlcheid (I tim 12) en de saneringsinspanning (A, B ofC) of 
de stofeigenschappen (samenstelling ingeval van een preparaa!, R-zinnen, 
acute toxicitei!, afbreekbaarbeid, oplosbaarheid, log POW) op grond van de 
Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)). 

2c Bbl-rnpport Opsomming eo omscbrijving van toegepaste maatregelen en technieken die 
invulliog geven aan de defioitie van 'beste beschikbare lecllDiek' (bbt) 

3a Milieurisicoanalyse Ooderdeel van bet veiligheidsrapport zoals bedoeld in het BRZO 1999 

3b Risicobeoordeling Resultaat van loetsing aan bijlage 2 van het CIW-rapport 'Integrale aanpak 
drempelwaarden van risico's van onvoorziene lozingen' 

3e Milieurisicoanalyse Overleg met de bevoegde instantie over de noodzaak van toepassing van de 
met Proleus- Proteusmodellering 
modellering 

3d Tabel Proteus Installaties en lozingsseenario's die volgens Proteus de grootsle risico's 
dragen 

3e BedrijfsnoodplaD 
4a Rioleringstekening Een compleel overzicht van de aaDwezige riolering, waarmee 

bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater, al dan niel verontreinigd 
bemelwater, ele. wordt afgevoerd. Mel aanduiding van aile reguliere, maar 
ook calamileuze afvoerroutes. Mel leD minste: de lozingspuDten, 
controleputten eniofmeetvoonieningen, stroomriehling alsook de plaats 
van de zuiveringtechnisehe voorzieningen. Vermeld ook de diverse 
afvalwatellltromen duidelijk. 

5a Tabel Tabel afvalwalerstromen 

5d Berekening Berekerung warmtevracht zoals besebreven in de toelichting 
warmtevraeht 
koelwater 

5e Analyseresullalen De samenstelling van de deelstromen en van het afvalwaler per 
luzillgs/meetpuDt 

5f Beseitrijving Informalie over de samenstelling van het Ie lozen afvalwaler tijdens 
bedrijfsomstandigheden bepalende bedrijfsornstandigheden en de duur van de omslandigheden 

6a Bescbrijving Zie toelichtingenblad 
preventieve 
maatregelen 

6b Besehrijv ing Zie toelichtingenblad 
hergebruik 
afvalwalerstromen 

6d Rapport Besehrijvingen (eventueel sehematisehe weergave / stroomschema's 
zuiveringteehnische bijvoegen), ontwerpgrondslagen, eapaciteitsberekeningen, 
voorzienmgen zuiveringsrendement, tekerungen 

7a Immissietoets Voig de metbodiek zoals besehreven in het CIW-rapport "Emissie-immissie, 
prioritering van brOlmen en de immissieloels". U kunt dit rapport 
downloaden via www.belpdeskwater.nl. 

8a Ontwikkelingen Beschrijving van ontwikkelingen die relevant zijn voor de aard en omvang 
van de lozingen 

Nummer 

AI-Ia 

AI-Ib 

AI-Ie 

AI-2c 

AI-3a 

AI-3b 

AI-3e 

AI-3d 

AI-3e 
AI-4a 

AI-5a 

AI-5d 

AI -5e 

AI-5f 

Al-6a 

AI-6b 

AI-6d 

AI-7a 

AI-8a 
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! Bij/age 

> Voorzie e/ke bij/age van 
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Watervergunning 
A2. Stoffen in zee brengen 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

A2. Stoffen in zee brengen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u baggerspeeie op een loeatie buiten de 12-mijlszone en binnen de 
exclusieve economische zone (EEZ) van de Noordzee wilt brengen. Bij toepassingen van 
baggerspecic binnen de 12-mijlszone heeft u geen watervergunnillg nodig, maar kunt u volstaan met 
een melding vol gens het :Besluit bodemkwaliteil nan Agentsehap NL. Het afvoeren naar of storten in 
zee va:n andere stoffen dan baggerspeeie en het verbranden van stoffen op zee is niet vergunbaar. 
Tijdens vooroverleg zal Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat u duidelijkheid verschaffen over de 
vergunbaarheid van de beoogde activiteiten. 

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

1 Bagger- en stortlocatie 

2 

3 

la Vermeld de co6rdinaten van de locatie waar de specie wordt gebaggerd en gestort 

Baggerlocatie X: Y: (In ETRS89, WGS84, 
um zone 31 ED50 ofRO) 

Stortlocatie X: Y: (In ETRS89, WGS84 of 
um zone 31 ED50) 

Ib Voeg aIs bijiage toe: een overzichtskaart van de bagger- en stortiocatie 

Materiaal 

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

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

2b Voeg ais bijiage toe: een rapport met de samenstelling van het te storteo materiaal 

2c Voeg aIs bijiage toe: eeo rapport met de onderzoeksmethode 

Hoeveelheid 

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

Overzicht bijlagen bij blad A2 

Vraag 

Ib 

2b 

2c 

Benodigde bijlage 

Overzichtskaart van de 
bagger-en stortlocatie 

Analyserapport(en) van 
de samenstelling van 
het materiaa I 

Rapport confono NEN 
5720 van de 
moosterlocatics en de 
boorstaten 

ToeJicbting 

De coordinaten van de hoekpunten van de bagger- en de stortlocatie mag u 
in ETRS89, WGS84 ofUTM zone 31 ED50 (en voor de baggerlocatie ook 
in RO) vennelden. 
Een analyserapport moet minstens inzichi geven in de 
korrelgrootteverdeling, bet drogestofgehalle en in de chemiscbe parameters 
die deel uilmaken van de zoutebaggertoets 
(www.helpdeskwater.nUzeeslib/norml). Als de samenstelling niet voldoel 
aan de normen van de zoutebaggertoets wordt in beginsel geen vergunning 
verleend voor bel storten van de be!reffende partij baggerspecie. 

In NEN 5720 staat hoe bel bodemonderzoek moel worden uitgevoerd, zoals 
het minimaal vereiste aantal boringen en bodemmonsters. Bespreek tijdens 
het vooroverleg wat in uw geval de meesl geschikte ouderzoekshypolbese is. 

Nummer 

A2-la 

A2-2b 

A2-2c 

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

A3. Waterstaatwerk of beschermingszone 
gebruiken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel LT] als u activiteiten wilt uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatwerk 
ofbijbehorende beschermingszone, of als u vaste substanties of voorwerpeo wilt storten, plaatsen, 
neerleggen of juist wilt laten staan of laten liggen bij het waterstaatwerk of de beschenningszone. 
Een waterstaatswerk is: een oppervlaktewaterlichaam (zoals cen wl:ltergang, vijver, rivjer, kanaal, 
meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een sluis, 
stuw ofbrug). 

Let opl 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 bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) 
staan op een apart toelichtingenblad. 

Gebruik 

1a Op welke wijze wilt u gebruikmaken van bet waterstaatwerk? Meerdere opties zijn mogelijk 

Activiteiten Vmag 

n Dcmpcn ;'uii ccu vppClY'lakt~wat~r1i~liaalll 2 '-' 

0 Graven van een oppervlaktewaterJichaam 3 

0 Ontwikkelen of inrichten van natuUT 4 

0 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van ren brug 5 

0 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een dam (met of zonder duiker) 6 

0 Beschoeien (oeververdediging) 7 

0 Aanbrengen van beplanting in of nabij ren oppervlaktewaterlichaam 8 

0 Overige aCliviteiten in of nabij oppervlaktewaterJichamen 9 

0 Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen. in de Noordzre 10 

0 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen 11 

0 Aanleggen van kabels of leidingen 12 

0 lnnemen van een ligplaats 13 

0 Bouwen, wijzigen of verwijderen van een steiger of vI onder 14 

0 Wijzigen van het waterpeil 15 

0 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 16 

0 Activiteiten in ren waterbodern 17 

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

2 Dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

2a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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

\ i 
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Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszolle gebruiken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

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

1 
2c Oeef aan wat de omvang is van de demping in vierkante en kubieke meters 

L 
2d Omschrijfhieronder de toe te passen materi!l1en voor de demping 

3 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 

3a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Graven van een nieuw oppenr1aktewaterlichaam 
o Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaain 

3b Vermeld de afmetingen v~ de vernieuwing ofverbreding in meters 

Nieuw oppervlaktewaterlichaain: 
1 

Verbreding oppetvlaktewaterlichaam: 
1 _ 

_ 1 -

m Jcugle 

m bodcmbrecdle 

m Jenglc 

m. bodembreedle 

3c Wat is de taludhe1ling van het nieuw te graven opperv1aktewaterlichaain? 

4 Ontwikkelen of inrichten van natuur 

4a Kruis aan wat van toepassing is op deaanvraag 

o Jnrichten van een natuurvriendelijke oever 
o Ontwildcelen 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 Venneld de lengte van de natuurvriendelijke oever in meters 

m 

4c Omschrijfhieronder de toe te passen materialen enlofbeplanting 

4d Voeg als bijlage tOe: een proflelschets van de natuurvriendelijke oever 

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

Natuurontwikke/ingldynamische begroeiing: 

4e Voeg als bijlage toe: een vegetatiekaart 

5 Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een brug 

Sa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Aanleggen van van een nieuwe brug 
o Wijzigen van een bestaande brug 
o VCIWijderen van em brug 

5b Venneld de afinetingen van de brug in meters 

L m lengte 

mbreedle 

50 Venneld de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpei1 of maaiveld in meters 

m boven watelpeil 

m boven maaivcld 

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

6 Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een dam (met ofzonder duiker) 

68 Kruis aan wat van toepassing is op de aan~g 

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

6b Venneld. de afinetingen van de dam in meters 

L m lengle 

m lengle van de eventuele duiker op de waterlijn 

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

m bovenbreedte van de dam 

m huidige Jengle van de te wijzigen dam (a~ van toepassing) 

7 Beschoeien (oeververdediging ) 

7a Kruis aan wat van roepassing is op de aanvraag 

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

( !) 

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

7b Kruis aan wat de samenstelling is van de beschoeiing 

o Beton 
o Slaal 
o Kunslstof 
o Hout nameJijk: 

o Anders, namelijk; 

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

mlengte 

1. mhoogte 

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 ofbeplanting 
o Aanbrengen van overige beplanting, namelijk: 

8b Omschrijf om welke soort bomen ofbeplanting het gaat 

9 Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen 

9a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Plaatsen van hekwerken en afrastermgen 
o Opricbten van eeo gebouw, zoals een woning ofbedrijiSpand 
o Plaatsen van Dutsvoorzieningen (meet- en regelstations, e.d.) 
o (Ver)bouwen van een boothuis 
o Plaatstm van afmeerpalen 
o Plaatsen van remmingwerken 
o Aanbrengen van loziilgswerken, 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 ceo zendmast 
o Anders, namelijk: 

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

0 ) 

lOa Voeg als bijlage toe; een beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het rechtmatig ( i 
gebruik van de Noodzee door deeden 

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

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

Alleen voor activileiten in de exclusieve economische zone: 

10d Voeg als bijlage toe: ceo beschrijving van het nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de 
installatie 
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Watervergunning Aanvraag 
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszone 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 va.TJ. een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand, strandpaviljoen of strand.11Uisje 
o Aanbrengen van een waterinlaat- ofwateruitlaatconstructie 
o Plaatsen van een windturbine(park) 
o Aanleggen van een oprit of grondlichaam 
o Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot 
o Ontgraven van grond 
o Beweiden met vee, namelijk: 

soort vee: aantal te beweiden stuks 
vee: 

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

van (ddlmmJjijj): 1 tot (ddlmmJjijj): 

o Aanbrengen van beplantinglbomen, namelijk: 

soort: 

o Verwijderen van beplantinglbomen, namelijk: 

soort : 

o UitvocrCil vtin bVi"ingcn of Qv.iid~flllgru 
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: 

L 

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

1 2 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, namelijk een: 

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

o Aanleggen van een gasleiding, namelijk een: 

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

o Anders, namelijk: 

bar 

bar 

van 

( i ) 

( i ) 
' -
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VVatervergunnlng 
A3. W1;Iterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

12c Voeg aIs bijlagen toe: een (trace. )tekening, berekeningen, een omschrijving van de aanlegmethode, een 
boorplan en een werkplan (a18 aanvulling op de constructietekening) 

Innemen van een ligplaats 

13a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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

13b Wat is het soort of type vaartuig ofwoonschip? 

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

L __ 

I 

mlen~te 

10 boogte 

mdiepg~ng 

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 afmetingen van de te wijzigen steiger/vJonder in meters 

_I m lengte 

m breedte 

15 Wijzigen van het waterpeil 

158 Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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

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

ISb Vermeld de periode van de gewenste pei1afwijking: 

van (ddlmmljjjj): I tOt (ddlmmi'Jiij): 

ISc Welke werken behoren bij de peilafwijking? 

o Pomp, namelijk met een capaciteit van: 
I 10' per uur 

o 1nlaal 
o Stuw 
o Bernalen drainage 
o Ander'S, namelijk: 

lSd Voeg als. bijlagen toe: tekeningen en een rapport peilwijziging 

CD 

(0 
em 
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Watervergunning 
A3. Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken 
Mlnisterie van Verkeer en Waterstaat 

16 Aanbrengen van v~rhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 

16a Kruis aan wat van t()epassing is op de aanvraag 

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

16b Wat is het soort of type van de aan te brengen Verharding? 

16c VCllneld de oppcrv.lalcte van de aan tc brengen verharding, dakoppcl'vlak ofkassen 

m2 

16d Ott1Schrijf de wijze -van afvoer van het hemelwater dat op de verharding valt 

16e Omschrijfde comp.enserende of bergen de maatregelen voor de aan te brengen verharding, dakoppervlak of 
kassen 

17 Activiteiten in een waterbodem 

17a Hoeveel baggerspecie wordt verwijderd? 

17b Wat is de omvang van het totaal te baggeren oppervlak? 

m lengle 

m brecdte 

17c Wat is de bestemming van de baggerspecie? 

o Depot 
o Hergebruik 
o Anders, nalllclijk: 

( ,-) 
\..!,., 
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Watervergunning 
A3 . Waterstaatswerk ofbeschenningszone gebruiken 
Ministerie van Verkeer ell Waters/aat 

Overzicht bijlagen bij blad A3 

Vrnag 

Ib 

4d 

4e 

lOa 

lOb 

10e 

(Od 

lIb 

lib 

lib 

lib 

12c 

J2c 

12c 

12c 

12c 

Benodigde bijlage 

Constructie
tekening met 
berekeningen 

Profielschets 

Vegetatiekaart 

Beschrijving 
gevolgen 
rechtmatig gebruik 

Beschrijving 
milieugevolgen 

Oprichtings- en 
inrichtingsplan 

Beschrijving nut 
en noodzaak 

Tekeningen 

Berekeningen 

WerkPlan 

BOOJplan 

Trace-tekeDiDg 
van de kabel of 
leiding 

Berekening van de 
leiding eD de 
effecteD 

TekeDiDg kabel of 
leiding binnen 
waterkering 

Boorplan 

WerkPlan 

Toelichting 

Criteria: minimaal A4, goed leesbare gegevens, geen 'verkleinde' aanlevering' in 
verband met de schaalindeling, correcte schaalindeling en onderbouwende 
berekeDingen. 

Profielschets van de oever. 

Hen vegetatiekaart, scl,.al I : 5000, met weergave van de vegetatiesoort en de 
contour waar de soort Daar verwachting ontstaat, of wordt gepJand. Geef op de 
kaart de ruwheidstypen in gesloten contouren en aangegeven door gekleurde 
vlakken weer. Geef ook de contouren, als van toepassing, van bebouwing weer op 
de kaart. Bebouwing wordt meegenomen in de bepaling van de weeTStand van de 
stroming. 

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

Beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het milieu 

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

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

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

Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek conform 
normering TAW IENW door een op dit vakgebied ter zake kundige. De 
berekeningen tonen ten minste aan da!: 
• door de activiteiten de stabiliteit van de waterkering ofkade niet afneemt. 
• door de activiteilen de waterkering ofkade niet zodanig walerdoorlatend 

wordt dat risico's ontstaan in de vorm van piping en kweJ. 
• door eventuele bema ling tijdens de activiteiten geeD schade wordt veroorzaakt 

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

Numme. 

A3-lb 

A3-4d 

A3-4e 

A3- IOa 

A3-lOb 

A3·JOc 

A3-IOd 

A3-lIb 

A3-lIb2 

Plan van aanpak A3-llb3 

Boorplan is nodig als de waterkering of de bijbehorende beschenningszone wordt A3-11 b4 
gekruist door een honzontaal gestuurde (HDD-)boring. Het boorplan bevat eeo 
bescbrijving van de honzontaal gestuurde boring. 

De liggiog van de k~bel of leiding, in een gangbare. goed leesbare schaal, met A3-12c 
daarop de leidinggegevens en eventueel bijkomende werken. Als detailtekening 
op de trace-tekening zelf of apart aangeven: 
• kruisingen mel oppervlaktewaterlichamen in doorsnede mel opgave van 

maatvoeringen en de kabel- ofleidinggegevens. 
• vennelding van de aanlegmethode. 

Hen berekening van de leiding en de effecten op de waterkering conform de NEN 
3650, 365 I-serie, NPR 3659.1996 als de kabel ofleiding binnen de waterkering 
wordt gelegd. 

Doorsnede van de kabel enlofleiding ten opzichte van de waterkering met 
vermelding van eventuele boogstralen (bij kruisingen). gegevens van loegepaste 
materialen en het te transporteren medium. 

Boorplan is nodig als een oppervlaktewaterlichaam, waterkering ofbijbehorende 
beschenningszone wordt gekruist door een honzontaal gesluurde (HDD-)boring. 
Het boorplan bevat een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring. 

Plan van aanpak met omschrijving van de aanlegmethode als de kabel of leiding 
binnen de waterkering wordt gelegd. 

A3-12c2 

A3-12c3 

A3-12c4 

A3-12c5 
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Aanvraag Watervcrgunning 
A3. Watel"staatswerk ofbeschenningszone gebruiken 
Ministerie vall Verkeer en Waterstaal 

Tekeningen 

Rapp0l1 

p~ilwijziging 

Een lekening met de begrenzing van het gebied waarop de peilwijziging van 

invloed is, plus detailtekeningen van aile loegepaste peilregulerendc werken mel 
verme lding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen 

Bescbrijving vall d. noodzaak van de peilwijziging, de gevolgen van de 

peilwijziging voor de wMe.rhuishollding en voor eventue!e derden 

A3-15d 

A3-15d2 



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

A4. Water in de bodem brengen of eraan 
onttrekken 

Inleiding 

Vul dit ondel'deel in sis u grondwater wilt onttrekken, water wilt infiltreren of een 
bodemenergiesysteem wilt realiseren, waarbij grondwater wordt onttrokken of water in de bodem 
wordt gebracbt. Rsadpleeg uw waterschap vooraf of u een vergunning nodig hebt of dat u kunt 
volstaan met een melding. RaadpJeeg echter de provincie in de volgende gevallen: 

• Onttrekkingen ofinfiltraties voor industritHe toepassingen, als meer dan 150.000 m3fjaar wordt 
onttrokken 

• Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare drinkwatervoorziening 
• Onttrekkingen of infiltraties voor een bodemenergiesysteem. 

In deze gevallen is ontbeffing van de vergunningplicht aIleen mogeIijk als de onttrekking niet meer 
dan 10m3 fuur bedraagt. Vul ook onderdeel Al van dit formulier in als bij het boren van onttrekkings
of infiltratieputten spuiwater ontstaat dat u in een oppervlaktewaterlichaam wilt Iozen. 

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

1 Onttrekkingen 

1a Wat is het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt? 

Provincie bevoegd gezag 
o industriele toepassingen (>150.000 m3/jaar) 
X openbare drinkwatervoorziening 
o bodemenergiesysteem 

Ib Vul in de tabel de gegevens van de onttrekkingsputten in 
Vom bestaande pompputten: Zie bijlage 1.3 

Er zuBen ea 10 
pompputten worden 
bijgeboord PP a tot en 
metj. 

Putnummer 

Nieuw ofbeslaand (nib) 

Diameter filter(s) (m) 

Lengte filter(s) (m) 

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

Onderkant filter(s) t.o.v. NAP 

(m±NAP) 

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

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

Brutopompcapaciteit (m'/uur) 

Pompcapaciteit (mJ/uuT) 

RD-coiirdinaten (XIV)' 

Nr 

1 

NT. 

1 

I 

Waterschap bevoegd gezag 
o industriele toepassingen «150.000 m'/jaar) 
o drinkwater vee 
o bronbemaling 
o bodem- enlof grondwatersanering 
o beregening 
o anders, namelijk: 

Onttrekkingsputten 

NT. 

_1_

L 

Nr 

_1 __ _ __ _ 

1 

I 

( i ) 
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Watervergunning 
A4. Water in de bodem brengen of eraan Qnttrek:ken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Ie Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt onttrekken 

I m1 perDUI 

m! peretm301 

12.400.000 m1 permuand 

L m3 per I.:wortaal 

16.700.000 m3 parjaar 

m' lolaal 

Id Voeg alB bijlage toe; een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgeh van de onttrekking(en) en hun 
omvang 

Ie Voeg alII bijIage toe: een beschrijv:ing van de maatregelen ofvoorzieningen die u tr.ef\ om de (mogelijk) 
negatieve gevolgen van de onttrekking(en) te voorkomen ofte bepedcen 

If Wat gebeurt met het onttrokken grondwater. dat niet wordt V'erbrujkt? 

o Lozen in een opperv1aktewaterlichaam 
o Lozen via de gemeentelijke riolering 
o Tenlgbrengen in de bodemlgrondwater 
o Anders, namelijk: <lit water brengen wij terug. in de Lange Vlieter 

2 Infiltraties 

( i) 

( i ) 
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Watervergunrung Aanvraag 
A4. Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

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

N.l.v. 
Putnummer 

Nieuw ofbestaand (nib) 

Diameter filter(s) (m) 

Lengle filter(s) (m) 

Bovenkant filter(s) 1.0. v. NAP 
(m±NAP) 

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

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

Onderkant filter(s) t.O.V. 
maaiveld (m±mv) 

Brutopompcapaciteit (m'/uur) 

Pompcapaciteit (m'/uur) 

RD-coordinaten (XN)' 

Nr. 

1 

1 

-' -

-'-

1_-
'plaatsaanduiding t.O.V .het Rljksdriehoeksnet 

Nr. 

_1 -

1 

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

IN.V.T. m3 peruur 

_I _________ _ m3 per ebnaal 

_1 - m3 permaand 

m' per kwartaal 

m' perjaar 

_1 - m' totaal 

2c Op welke wijze wordt water ge'infiltroord? 

o Bodeminftltratie 
o Putinfiltratie 

InfillJatieputten 
Nr 

I 

L 
_1 ___ _ 

Nr 

1. 

L 

I 

.1------ _1 _ 

L _ 

L 

1 

I 

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

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

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

3 Bodemenergiesystemen 

38 Geef de pompcapaciteit aan 

IN.V.T. m' per uur 

3b Goof de hoeveeIheden water aan die u maximaal in de bodem wilt brengen CD 
m3 per uur 

m' per elmaal 

m3 per maand 

m' per kwartaal 

m' per jaar 



IOij/age 
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Wntcrvcrgu.IlllJJlg 
A4. Water in de bode", brengcn 01' ernan onllrckken 
Millisterie van Verkeer ell Waterstaaf 

3c Geef de lllaXimllalle ontlrckken hoeveeUlcden water per ja8r nan 

ml per jorrr 

3d Op welke wijzc wordl water in de bodelU gcbrocl1t of in de bodcm vcrpJaotsL? 

o Mouobronsy8teem 
o Doubletsysteem 
o Anders, namelijk: 

3c Voeg al bijlage loe: CCll rapport met de samenstelLing vall het in de bodem Ie brengen water 

3f Voeg als bijlagc toe: cen besehouwing van de (mogelijk) neg8lieve gevolgeo van hel bodemenerglesystccm en 
hun omvang 

en 

CD 
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Watervergunning 
A4. Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Overzicht b~ilagen bi.i blad A4 

Vraag 

Ib 

Id 

Ie 

2a 

2d 

2e 

2f 

3e 

3f 

Benodigde bijlage 

Tabel 
onttrekkingsputten 

Bescbouwing lDet 
onderllOuwcmd rapport 

i3eschoDwing mel 
ondcrbouwend rapport 

Tabol inlilt ralicpullcn 

Analyserapport 

Beschouwing met 
onderllOuwend rapport 

Beschouwing met 
onderbouwend rapport 

Analyserapport 

Beschouwing met 
onderbouwend rapport 

Toelichting Nummer 

Gegevens van de onttrekkingspu~n. A4-lb 

Beschouwing VBn de lDogeiij~ (negatieve) gevolgen van de onttrekking(en) A4-Id 
aan de hand fan !Ie priieria zo~ls g~ncM:i\id in de toellchting. 

Beschrijving van de voorgenomen maatregelen aan de hand van de criteria A+ Ie 
wals l!~poemd 4! .de toeli9Wng. 

Gegevens van de infl1b'atieputteli. A4-2a 

Rapport clat inzicht geeft in de samens\elJjng (releval!te parameters) van het A+2d 
te infiltreren water. . . 

Beschouwing van de inogelijk (negatieve) gevolgen van de infiltmtie(s) aan A4-2e 
de hand van de criteria zoals genoemd in de toelichting. 

Beschrijving van de voorgenomen maatregelen aan de hand van criteria A4-2f 
wals genoemd in de toelichting. 

Rapport clat inzicht geeft in de samensteliing (relevante parameters) van het A4-3e 
in de bodem te brengen water. 

Beschouwing van de mogelijk (negatieve) gevolgen van het A4-3f 
bodemenergiesysteem aan de hand van de criteria zoals genoemd in de 
toelichting. 



> Gebmikzo lIodiS eon 
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> Gebl1Jik zo lIodig eell 
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I Bij/age 

/ bij/age 

1 

2 

3 
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Watervergunning Aanvraag 
AS. Water in een opperviaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

AS. Water in een oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in a1s u grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen of 
daaraan grote hoeveelheden wilt onttrekken. Afhankelijk van de hoeveelheden water die u wilt lozen 
of onttrekken en van de criteria die de waterheheerder 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 (I) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) 
staan op een apart toelichtingenblad. 

Noodzaak 

la Oeef aan wat de noodzaak is van het brengen van water in een opperviaktewaterlichaam 

In- en uitstroomvoorzieningen 

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

Pompcopaoileil (m'/uur) 

Afmeliugeu 
Lengle (01) 

Brccdle x hoogte (m) or 

Diameter (m) 

Ugging 
Dieple LO.v. maniveld 
(mt:mv) 

Afstnnd Lo.v. OI.ver (m) 

lnstroomvOOlziening 

L 

Uitstroomvoorziening 

2b Voeg alB bijlage toe: een tekenihg met de ligging van de in- en uitstroomvoorzieningen 

Hoeveelheid 

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

Voorjaar (113 - 3115) Zomer (116 - 31/8) Najaar (lf9 - 30/11) Winter (1/12 - 28n) 

Lozing (max. m3/uur) 

OJlll rckkillg (max. rn'fuu r) 

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

o Dehietmeting 
o Pompcapaciteit x draaiuren 
o Scbatting 
o Anders, namelijk: 

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

( i 
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Aanvraag Waterve"gunnl/lg 
AS. Water in (len oppervlaktewalerlichaam brengen of emon onltrckken 
Millisterie vall Verkeer ell Walers/aat 

VJil~g .Bellod/gde ~ 

la 

20 

2b 

3c 

Olllschrijving 

Tubel 

Tckouing in- en 
uilSlroomvoorzicningcn 

RllllPort mnatrc!r.clen 

foclichling 

Ondurbouwing van de lloodZllnk von Io-tell in eon oppervlnklcwlllcrliclllllllu. 

Gl!gcvclIs van in- en uilstroomvuorlieningen. 

Schets von de liilBiog van de in. en uitslroo!llvoorzieningen, inclU$ief do 
hoek len ollziehlc vall de stroomriobtlng. Owr op de lC1c.cning ook de 
lIlon~ l ilrpun!cn naIL 

Ondcrbouwolld rappOrt dol cell bcschrijving bOVD! van de P1aatrcgelcn am 
visil1trek legen IC gaan. Maairegelcll zijll bijvoorbecld: roosters 
(rooslcrdinme!orvenneldcn). "te:vt ll (Imiaswijdlc vcnncfden), en cen 
tcnrgvocrsyslecm voor visscn. 

NUPlnle1 

AS· la 

AS·2i1 

'AS·2b 

AS·3c 
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Watervergunning 
Contactinformatie 
Minis/erie van Verkeer en Waterstaat 

Contactinformatie 

Inleiding 

Hieronder vindl u adressen, telefoonnummers en websites van waterschappen, regionale diensten 
van Rijkswaterslaat, IVW/Waterbebeer en provincies. Deze contactgegevens hebt u onder andere 
nodig voor het aanvl'agen van vooroverleg over uw vergunningaanvraag. 

Waterschappen 

Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap Ho llands Waterschap Roer en Overmaas 

Postbus 5049 Noorderkwartier Postbus 185 

520 I GA 's Hertogenbosch Postbus 130 6130 AD Sittard 
Telefoon (073) 615 66 66 1135 ZKEdam Telefoon (046) 420 57 00 
Website www.aaerunaas.nl Telefoon (0299) 66 30 00 WehRite www.ovennaas .DI 

Website www.hhnk.Dl 
Hoogheemraadscbap Amstel, Gooi en Hoogheemraadschap van Schieland en 

Vecht Walerscbal' Hunze en Aa's de Krimpenerwaard 

Postbus 94370 Postbus 195 Postbus 4059 

1090 GJ Amsterdam 9640 AD Veendam 3006 AB Rotterdam 
Telefoon (0900) 93 94 Telefoon (0598) 69 38 00 Telefoon (010) 453 72 00 
Website www.agv.nl Website www.hunzeenaas.nl Website 

www.schielandendekrimpenerwaard.nl 
W,nersl:nap Erabamse Deita waterscnap Noonlerzljlvesl 

Postbus 5520 Postbus 18 Waterschap VaUei & Eem 
480 I DZ Breda 9700 AA Groniogeo Postbus 330 
TelefooD (076) 564 10 00 Telefooo (050) 304 89 II 3830 AJ Leusden 
Website www.brabantsedelta.nl Website www.noorderzijlvest.nl TelefooD (033) 434 60 00 

Website www.wve.nl 
Hoogheemraadschal' De Slichts •. Waters chap Peel en MaasvaUei 
Rijnlanden Postbus 3390 Waterschap Velt en Vecht 

Postbus 550 5902 RJ Venlo Postbus 330 
3990 GJ Houten Telefooo (077) 389 II II 7740 AH Coevorden 

Telefooo (030) 634 57 00 Website www.wpm.n1 Telefoon (0524) 59 22 22 
Website www.destichtserijnlaoden.nl Website www.velteovechtnl 

Waterschap Reest en Wiedeo 
Hoogheemraadschap van Delftanct Postbus 120 Waterschap Veluwe 

Postbus 3061 7940 AC Meppel Postbus 4142 
2601 DB Delft Telefooo (0522) 27 67 67 7320 AC Apeldoorn 

Telefooo (015) 260 81 08 Website www.reesteowiedeo.nl Telefoon (055) 527 29 II 
Website www.hhdelftand.nl Website www.veluwe.ol 

Waterschap Regge en Dinke l 
Waterschap De Dommel Postbus 5006 Waterschap Zeeuwse Eilanden 

Postbus 1000 I 7600 GA Almelo Postbus 1000 
5280 DA Boxtel Telefoon (0546) 83 25 25 4330 ZW Middelburg 
Telefooo (0411) 618618 Website www.wrd.n1 Telefoon (0118) 62 10 00 
Website www.dommel.nl Website www.wze.nl 

Waterschap Rijo eo Ussel 
Wetterskip Fryslan Postbus 148 Waters chap Zeeuws-VI.aoderen 

Postbus 36 7000 AC Doetinchem Postbus 88 
8900 AA Leeuwarden Telefooo (0314) 36 93 69 4530 AB Terneuzen 
Telefoon (058) 292 22 22 Website www.wrij.ol Telefoon (0115) 64 10 00 

Website www.wetterskipfryslan.nl Website www.wszv.nl 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

Wa terschap Grool Sa nand Postbus 156 Waterschap Zuiderleeland 

Postbus 60 2300 AD Leiden Postbus 229 
8000 AB Zwolle Telefooo (071) 306 30 63 8200 AE Lelystad 
Telefoon (038) 455 72 00 Website www.rijnland.net TelefooD (0320) 27 49 II 

Website www.wgs.nl Website www.zuiderzeeland.nl 
Waterschap Rivieren land 

Waterschap Ho nandse Delta Postbus 599 
Postbus 4103 4000 AN Tiel 

2980 GC Ridderkerk Telefoon (0344) 64 90 90 
Telefoon (0900) 200 50 05 Website 
Website www.wshd.nl www.waterschaprivierenland.nl 
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Watervergunning 
ContactinfOlmatie 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

2 Regionale diensten Rijkswaterstaat 

Contactgegevens voor het aanvragen van vooroverleg: 

Dienst Noord-Nederland 
Postbus 230 I 
8901 JH Leeuwarden 
Telefoon (058) 234 43 44 

Dienst Oost-Nederland 
Postbus 9070 
6800 ED Ambem 
Telefoon (026) 368 89 II 

Dienst Usselmeergebied 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 
Telefoon (0320) 299 III 

Dienst Utrecht 
Postbus 24094 
3502 MB Utrecht 
Telefoon (088) 797 3111 

Dienst Noord-Holland 
Postbus 3119 
2001 DC Haarlem 
Telefoon (023) 530 1301 

Dienst Zuid-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 90157 
5200 MJ Den Bosch 
Telefoon (073) 68178 17 

Dienst Limburg 
Postbus 25 
6200 MA Maastricht 
Telefoon (043) 329 44 44 

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

Website voor aile diensten: 
www.rws.nl 

Aanvragen voor een watervergunning met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden lIaar een 
centraalloket gestuurd: 

omgevingsloket@rws,nl (voor digitate aanvragen) 

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (voor schrifteli;ke aanvrage1J,) 
Pos/bus 4142 
6202 PA Maastricht 

3 Inspectie Verkeer en WaterstaatlWaterbeheer (eigen RWS-werken) 

4 

VergUllllillgell vaal' eigell werkell vall Rijkswalel'slOal wordell aangevraagd via 
omgevingsloket@rws,nl a/Service Center VergUll/lil/gen Rijkswaterslaat (zle onder 2), maar 
ve/'leel/d door de Illspeclie Verkeer ell WaterSlaatlWaterbeheel; website www.ivw.n/. 

Provincies 

Provincie GroDingen Provineie Gelderland Provincie Zeeland 
Postbus 610 Postbus 9090 Postbus 6001 
9700 AP GroDingen 6800 GX Ambem 4330 LA Middelburg 
Telefoon (050) 31649 11 Telefoon (026)359 91 11 Telefoon (0118) 63 10 II 
Website www,provinciegroningen,nl Website www,gelderland,nl Website www,zeeland,nl 

Provineie Frysliin Provincie Utrecht Provincie Noord-Brabant 
Postbus 20120 Postbus 80300 Postbus 90 lSI 
8900 HM Leeuwarden 3508 TH Utrecht 5200 MC 's-Hertogenbosch 
Telefoon (058 )292 59 25 Telefoon (030) 258 91 II Telefoon (073) 681 28 12 
Website www,ftyslan,nl Website www,provincie-utrecht.nl Website www,brabant.nl 

Provineie Drentbe Provincie Noord-Holland Provincie Limburg 
Postbus 122 Postbus 123 Postbus 5700 
9400 AC Assen 2000 MD Haarlem 6202 MA Maastricht 
Telefoon (0592) 36 55 55 Telefoon (023) 514 3143 Telefoon (043) 389 99 99 
Website www,drenthe,nl Website www,noord-hoUand,nl Website www,limburg,nl 

, Provineie OverijsseJ Proviueie ZUld-Holiand Provilleie Flevoland 
Postbus 10078 Postbus 90602 Postbus 55 
8000 GB Zwolle 2509 LP Den Haag 8200 AB Lelystad 
Telefoon (038) 499 88 99 Telefoon (070) 441 66 11 Telefoon (0320) 265 265 
Website www,overijsse1.nl Website www,zuid-holland,nl Website provincie,flevoland,nl 
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Op dit blad vindt u een toelichting bij de diverse onderdelen van het aanvraagforrnulier 
watervergunning. 

Algemene gegevens 

4 Wees zo nauwk.eurig 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. Bij 'naam 
oppervlaktewaterlichaam' vermeldt u de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de 
activiteiten zuHen plaatsvinden (bijvoorbeeld Maas, Noordzee, Meppelerdiep, Roer). In het geval de 
activiteiten in de Noordzee plaatsvinden, geeft U ook de XN -coordinaten aan. 

S Geefzo concreet mogelljk aan wanneer de activiteiten beginnen. Venneld bij een aanvraag voor 
een tijdelijke vergunniug ook de te verwachten einddatum van de actlviteiten. Ret 2al niet altijd 
mogelijk zijn om het begin ofhet eind van de activiteiten totop de dag nauwkellrig te verrnelden. 
Daar waar dal niet mogelijk is, kunt II volstaan met een gtobalere aandlliding. Als u meerdere 
activiteiten van uiteenlopende duur wilt llitvoeren, geeft II per activiteit aan om welke periode het 
gaat. 

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

6b U motiveert uw vergunningaanvraag en geeft duidelijk aan welk belang u heeft bij de 
voorgenomen activiteiten. Het doe1 van de activiteiten is mede bepalend voor de vraag welk 
bestuursorgaan als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld Gedeputeerde Stateo als het gaat om een 
van de in artikel 6.4 van de Waterwet omschreven categorieen grondwnteronttrekkingen 
(gebruiksdoelen) of een waterschap als het een andersoortige onttrekkiog belTeft. Bij 
grondwateronttrekkingen is het gebruiksdoel ook relevant om te kunnen toetsen op efficient en 
effectief gebmik van het te onttrekken grondwater, zoals de eventuele noodzaak om 
drinkwaterkwalitei( Ie leveren. 

Activiteitenkeuze en ondertekening 
Het kan zijn dat u naast een watervergunning nog andere vergunningen nodig hebt of melding en 
moet doen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogelijke andere verplichtingen. Deze Iijst is 
niet compleet. Raadpleeg daarom uw gemeente of de bovoegde instaotie voor regels die gelden in 
uw specifieke situatie. 

Milieuvergu nning 
Deze vergunning is soms vereist voor het opriehten ofwijzigen van een inrichting (bedrijf) of voor het lozen van afvalwater 
op de riolering (indireete lazing). Veel inrichtingen va lien echter onder het Activiteitenbesluit, en u hebt dan geen 
milieuvergunning nodig. Voor onder meer WPC-bedrijven is het wettelijk verpJicht am volgeru een coiirdinatieregeJing de 
procedures voor de watervergunning en de milieuvergunning onderling af te stemmen. Zo wordt een aanvraag om een 
watervergunning buiten behandeling gelaten a Is ruet binnen zes weken oak een aanvraag om een milieuvergunning is 
ingediend. Vraag de milieuvergunning aan bij de gemeente, ofals het gaat am grate inrichtingen bij de provineie ofhet 
ministerie van VROM. 

Bouwvergunning 
De bouwvergunning is vereist voor het bouwen van bouwwerken. In bepaalde geva lien is geen bouwvergunning vereist, zie 
daarvoor he, Besluii Douwvergunningsvrije en licht houwvergunnmgplicntige bouwwerken. Vraag de bouwverguoning aan 
bij de gemeente. 

Ontileffing op grand van de 1;lora · en FauII.wet 
Deze ontheffing is vereist als u in gebieden met beschemlde planten en dieren activiteiten wilt uitvoeren. Vraag de ontheffing 
aan bij het ministeric van LNV. 

Vergunning op grond va ll de Natullmeschellllingswel 
De natuurbeschenningswetvergunning is vereist als u in ofbij beschenode natuurgebieden activiteiten wilt uitvoeren. Vraag 
de vergunning aan bij de provincie (of in uilzonderlijke gevallen bij het ministerie van LNV). 

Melding op grond vall hel Activiteitenbesillil 
Deze melding is nodig als u gARt lozen vanuit een inrichting die onder hetActiviteitenbesluit vall. U kunt uw melding aan de 
waterbeheerder digitaal doen door de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM: zie http://aim.vrom.nl) te gebruiken. 

Meldingcll op gromt vall IWI 8t'", JLlit IOling 11 fv~lIwflteJ huishoudens, hel Res illil glftS1Uinbouw , hel I ozingenbesillil opell k elt 

en vee hnllderij 
Deze meldingen zijn nodig als 1I vanuit een hllishouden huishoudelijk afvalwatel gaat lozeD in een oppervlaktewaterlichaam 
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of op de bodem, als u een glastuinbouwbedrijf opricht ofwijzigt of als u gaat lozen in verband met agrarische activiteiten. 
Dien de melding in bij de waterbeheerder. 

Melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit 
Deze melding is nodig als u grond of bagger specie gaat toepassen (bijvoorbeeld in een oppervlaktewaterlichaam ofbinnen de 
12-mijlszone van de Noordzee). Dien de melding in bij Agentscbap NL. 

Andere meldingen van voorheen vergunningplicbtige activiteiten 
De meldingsplicht geldt voor een groot deel van de activiteiten waar tot voor kort op grand van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de Wet op de waterbuishouding, de Grandwaterwet of de Keur van het waterschap een verguoning of 
keurontheffing voor nodig was . Raadpleeg uw waterbeheerder! 

Ontheffing van de provincia Ie Iandschapsverordening 
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaam wilt dempen. Vraag deze ontheffing aan bij de provincie. 

Ontheffing op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer 
Deze onlheffing is nodig als u een oppervlaktewaterlichaam wilt dempen met houtachtig materiaal. Vraag deze ontheffing 
aan bij de provincie. 

Vergunning op basis van de Ontgrondingenwet 
De ontgrondingenvergunning is nodig als u grote hoeveelheden grond wilt ontgraven. Vraag deze vergunning aan bij de 
provincie, ofbij ontgronding in rijkswateren bij Rijkswaterstaat. 

Milieueffectrapportage (m.e.r) 
De m.e.r. is vaak verplicht als activiteiten groot van omvang zijn. In het Besluit miJieueffectrapportage 1994 knnt u nagaan of 
de m.e.r.-plicht in uw situatie geldt. Stuur in dat geval een m.e.r. mee met de aanvraag voor een watervergunning. 

Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecbt (Wabo) 
De omgevingsvergunning is vereist bij bouw-, woon-, ruimte-, natuur- en milieu-activiteiten, en bij lozing van afvalwater via 
de riolering (indirecte lozing). De omgevingsverguoning combineert onder meer de milieu- en bouwvergunning, en knnt u 
aanvragen zodra de Wabo in werking treedt (naar verwacbting in de loop van 2010). Vraag deze vergunning te zijner tijd aan 
bij de gemeente. 

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 afvalwaterstromCJl inieder geval san: procesafvalwater, koelwater, ketelspuiwater, 
regeneratiewater van ionenwisselaars. laboratoriumafvalwater, spoelwater ontijzering, (mogelijk) 
verontreinigd hemelwater en hujshoudelijk afvalwater 

5c/d A1s bet om koelwater gaat, venneldt u: 
• welke chemiealien eventueel aan het koelwater zjjn toegevoegd, alsook de jaarlijks geloosde 

hoeveel11eid chemicalien en de concentratie van dcze stoff en in het geloosde koelwater (Sc) 
• de maximale temperatuur van het koelwater bij lozing (Sc) 
• op een aparte bijlage: de warmtevracht, indusiefberekeningen (Sd). 

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 gelijk is aan 4190 kilojoule per kubieke meter per 

graad temperatuurverhoging. 

Kleinere koelwaterIozingen vallen onder het Activiteitenbesluit. 

5f Bedrijfsomstandigheden, zoals proefdraaien, in bedrijf stellen, uit bedrijf nemen, schoonmaak- en 
herstelwerkzaamheden. 

6a Hierbij valt Ie dcnken aall maa.tregelen en/of onderzoeken gericht op: 
• grondstof-, hulpstof-, en productkcuze 
• toepassing van schone tecbnologie, nieuw(e) productieproces ofbedrijfsvoering en 
• procesgei'ntegreerde maatregelen. 

6b l-lierbij valt te denken aan: 
• kringloopsluiting (hergebruik birulcn het productieproces/de bedrijfsvoering) 
• hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering en 
• opwerking t.h. \I . moge1ijk hergebruik. 

9a Geef een korte, niet-technische samenvatting vall de inhoud van dit deel van de 
vergunningaanvraag. Z01'g dat hicrbij aJle genoemde onderwerpen aan d.c orde komen. De 
samenvatting is bedoeld voor hel infonneren van het publiek over de lozing waarvoor verguJlning 
word! gcvraagd, demilieubelasting die wordt veroorzaakt. en de maatregelen die worden getroffen 
om deze mllieubelasting te beperken. Ecn derdc moet met behulp van de samenvatting zijn/haar 
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Het staat de aanvrager in beginsel vrij vergunning te wageD voor aile in artike16.3 van de Water wet 
genoemde activiteiten, maar van oudsher wordt voor de Noordzee een stringent vergunningenbeleid 
gehanteerd. Feitelijk kunnen aileen stortingen van baggerspecie worden vergund. mits aan bepaa\de 
(kwaliteits)criteria wordt voldaan en er geen landaltematiefvoor handen is. Daarom biedt het 
aanvraagformulier aileen ruimte voor het aanvragen van baggerspeciestortingen buiten de 12-
mijlszone (binnen de exclusieve economische zone). Overigens zullen deze activiteiten economisch 
vaak niet aantrekkelijk zijn, vanwege de grote afstanden die moeten worden overbrugd. 
Toepassingen van baggerspecie of grond binnen de 12-mijlszone vallen onder het Bes1uit 
bodemkwaliteit. Ais een initiatiefnemer andere aetiviteiten dan baggerspeciestortingen wil verrichten 
(binnen ofbuiten de 12-mijlszone), moet dit via het vooroverleg met het bt;lvoegde gezag (Dienst 
Noordzee van Rijkswaterstaat) expliciet aan de orde worden gesteld. 

1 Verme1d de XN-coordinaten van de bagger- en stortlocatie en voeg een overzichtskaart van beide 
loeaties a1s bijlage bij. 

2/3 Vermeld de aard, samenstelIing, eigenschappen en hoeveelheid van de te baggeren en te storten 
specie. Het gaat hierbij om de aard (zoals zand, klei, 1eem, slib), de chemische samenstelling, de 
korre1grootteverdeling, het drogestofgehalte en om de hoevee1heid in m3

. Bij het beoordelen van de 
toelaatbaarhcid van hct storten van bagger pecic in de N oordzee zal het bevoegde gezag de normen 
die worden gebanteerd bij de zogeJlaamde zoutebaggertoets (zie 
http://www.helpdeskwater.nVzcesliblnorml) als referentie hanteren. Vit de aanvraag zal dan ook 
moeten bHjken in hoevelTe de baggerspecie aan deze nonnen voldoet. In de praktijk zal de aanvrager 
allalyscrapporten van de chernische samensteJling van de baggerspecie als bijlage bij de aanvraag 
voegen. 0t' grond daarvan kan hel bevoegd gezag beoordelen of de baggerspeoie voor storting in de 
Noordzee 10 aaruneflcing k.omt. Ket biJ vraag 2c bedoelde rapport laat zien hoe het vereiste 
bodemonderzoek is uitgevoerd. NEN 5720 geeft hiervoor richtlijnen, zoals het minimaal vereiste 
aantal boringen, monsters en analyses. Het is verstandig de te volgen onderzoekshypothese tijdens 
het vooroverleg aan de orde te stell en. 

A3 Waterstaatwerk ofbeschenningszone gebruiken 

Ib De eonstructietekening heef! de volgende onderdelen: 
• een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten 
• een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste 

materialen 
• een situering van het werk inclusief maatvoering 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 omdat u de gewenste demping mogelijk volledig 
moet compenseren door het graven of verbreden van cen oppervlaktewaterlichaam. Als u voor het 
dempen grond of bagger specie wilt gebruiken, bent u verplicht dat op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit vooraf (digitaal) te melden bij Agentschap NL. Ook hebt u mogelijk ontheffing van 
Gedeputeerde Staten nodig op grond van een provinciale landschapsverordening. Als u voor de 
demping houtachtig afval wilt gebruiken, is daar op grond van de Wet milieubeheer ontheffing van 
Gedeputeerde Staten voor nodig. 

3a De waterbeheerder kan eisen stell en 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 waterbeheerdcr kan u hierover infonneren. Als 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 natuurvriendelijke oevers buiten het normale protiel van de 
oppervlaktewaterlichamen aangelegd. Het is mogelijk noodzake1ijk 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 ontstaat door plassen, strangen en geulen. De aanwezigheid van vegetatietypen 
met dc daarbij behorende stroming weerstandenlbodemwrijving vermalt u op de vegetatiekaart naaT 
ruwheidstypen. Rijkswaterstaat onderscheidt de volgende veerneu ruwhe.idstypen: 

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

2. Riet 
3. Zegge/Tietgras 
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Zonder /ladere specfjicatie wordt als vegetaliefype riel Q(tllgelJomen. Bij vel7nenging van 
vegelalietypeTl zo moge/ijk de aftonder/ijke gebieden aangeven oj allders lIel aanlal 
procell/en per oppervlakte. 
Struweel/struiken 
Houterige begroefing vall dichl op elkaar staande stammen meL eell kleille diameter lot 
maximaal 0.10 m. 
Ooibos 
ZOllder lIadere specifieatie wordt uitgegaan van dichtbos (hard- ojzachthout). Bij een meer 
open slrucluur is in/ormatie nodig over de dichtheid. 
Heggen 
In/ormatie over de dichtheid (aantal stammen per ml) en de (verwaehte) hoogte van de 
heggen. 
Griend 
lnformatie over de die/aheid (aalltal stammen per hectare) ell de (verlVochte) lwogle. 
Grasland (agrcUiscll beheer) 
Het gras is karl tengevolge van inlel/sieve begrazil/g o/maaien. 
Grasland (natuur beheer) 
Hel gras en evelltuee/ allder dam"in voorkomellde vege/alie is' hager fell gevo/ge vall een 
extel/sieve begrazillg. Over de ill gras/and voorkamende andere vegetoties word/ opgemerkt 
dot aileen de in de wimer /log aallwezige vege/atie va" belong is vaal' de 
stromingsweerstand. 

11. Sameogestelde vegetatictypen 
De stromi/lgslVeel'sland VaTI samellgeslelde vegetatietypen IIangl afvan het aandeel 
(omvattg) val/ de a/zonderlijke vcgelatietypen. Deze in/onnatie over de o1/l.va"g (percentage 
opperv/akte) vaTl de a!zonder/ijke vege/atietypen moet wordell verslrekt. 

12. Ruigte 
Ruigte /(all gezien worden als een samengesteld vegetatietype. De aftonderlijke 
vegetatietypell. met kenmerken en omvang moeten worden aangegeven. 

13. Zand, zandige oever 
14. Slikkige oever 

Houd er rekening mee dat de waterbeheerder tijdens het vooroverleg aanvullende informatie vraagt. 

Sa In sommige gebieden is het noodzakelijk dat u eveotueel gedempt oppervlaktewater compenseert 
door het graven of verb red en vall een oppervlaktewaterlicbaam. Tevens kunnen eisen worden gesteld 
aan de doorvaart- of doorstroombreedte ell hoogte van de brug en het aantal toegestane bruggen per 
perceel. Ret is verstandig vooraf te infonnereLl bij uw waterbeheerder. Indien uw brug bedoeld is als 
ontsluiting naar de openbare weg is ook een uitritvergunning noodzakelijk. Deze .wordt door de 
wegbeheerder opgesteld. Dit kan het waterscbap, de gemeente of de provincie zijn. Het is verboden 
verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken. 

6n Over bet algemeen moet een dam wordell voonlen van een duiker. Een duiker is een buis (rond 
of rechthoekig) waar bet water doorlleen kan stromen, ter weerszijden van de dan). Eisen aan de 
afmetingen van de duiker zijn afhankelijk van de regio waar u de dam wenst aan te brengen. In 
sommige gebieden is bet noodzakelijk dat u eventueel gedempt oppeTvlaktewater compenseert door 
het graven of verbreden van eell oppervlaktewaterJichaam. 
Als uw dam bedoeld is a1s ontsluitiog naar de openbare weg is ook een uitritvergunning 
noodzakelijk. Deze wordt door de wegbebeerder opgesteld. Djt kan hel waterschap, de gemeente of 
de provincie zijn. De waterbebeerder kan u hierover informeren. Als u voor het aanleggen van de 
dam grond of baggerspecie wilt gebruiken, moet u dat op grond VBn het Besluit bodemkwaliteit 
vooraf (digitaaI) melden bij Agentschap NL. Tevens kao voor de aaoleg van ceo dam olltheffing vall 
Gedeputeerde Staten nodig zijn op grond vall een provinciale landschapsverordening. Als voor de 
aanleg houtachtig afval wordt gebruikt. is daarvoor onlheffing van Gedeputeerde Staten nodig op 
grond van de Wet milieubeheer. 

7a Als u beschoeung wilt aaobrengen, kao uw waterbebeerder dit beschouwen als demping. Het is 
mogelijk dar u deze demping moet compenseren door het graven of verbreden van een 
oppervhiktewaterlichaam. Ook kunnen voorwaarden worden gesteld aan de hoogte van de 
bescboeiing. Het is verboden verduunaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te 
gebruiken. 

8a Houd er I'ekening mee dat ondcrhoud aan het oppervl,aktewaterBchaam waarlaogs u de beplanting 
aan wi lt brengen, mogelijk lDoet blijven. Als u dit onderhoud niet zelfhoeft uit Ie voerell, wOJden er 
waarschijnlijk ex.tTa voorwaardeo opgenomen in de eventuele watervergunning om bet onderboud te 
wa.arborgen. Niet overal is het toegestaan bepJanting langs een oppervlaid'ewaterlichaam aan te 
brengen. Uw waterbeheerder kan u hierover infonneren. 

9a Als de activiteiten voor een deeI in, op ofnabij waterkeringen worden uitgevoerd, vul dan ook 
vraag II in: ' Activiteiten in, op ofnabij walerkeringen . De waterbeheerder kan u hierover nader 
informeren. Activiteiten op het strand, zoals het oprichten vall zandbanketten, het verplaatsen van 
zand (ander dan voor zandbanketten) het opricbten van strandpaviljoens of strandhuisjes vaHen ook 
onder vraag 11 . De waterbeheerder kan aaovullende voorwaarden stcJlen aan de constructie van 
bijvooibeeld een boothuis. Onder lozingswerken vallen 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 



Aanvraag 
36 van 39 

Watervergunning 
Toelichtingen 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

van Rijkswaterstaat (voor contactgegevens zie de bijlage). Het bevoegde gezag kan snel duidelijk 
maken welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt. Vaak zijn activiteiten in de 
Noordzee ook m.e.r.-plichtig: zie het Besluit milieueffectrapportage. In die gevallen kunt u bij vraag 
lOb verwijzen naar de relevante passages uit het rnilieurapport. 

11a Voor het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-pennanente bebouwing is 
op grond van de Waterregeling geen watervergunning nodig als de banketten maximaa16 meter 
+NAP hoog zijn en niet breder dan 25 meter kustdwars, gemeten boven op het banket vanafhet 
duinfront. VOOl zandverplaatsingen OJ) het strand if hoeveelheden van maximnal20 m3 per 
strekkende meter is volgens de Walerregeling eveneens geen watervergunIlillg no dig. Niet
vergullningplichtige zandbanketten en zandverplaatsingen moeten wel minimaal vier weken voor de 
uitvoering scbriftelijk aan Rijkswatersl8al worden getneld. Als hel gaat om eell combinal ie van het 
maken van zandbanketten en het verplaatsen van zand neemt u contact op met Rijkswaterstaat. 

11b Gezien het belang van waterkeringen hebben waterbeheerders over het algemeen speciaal beleid 
vastgesteld ten aanzien van activiteiten door derden in, op of nabij waterkeringen. Als u het 
verrnoeden heeft dat voor de door u geplande activiteiten een ofmeer van de hier genoemde 
berekeningen, tekeningen, werkplan enlofboorplan niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van 
de aanvraag, dan kunt u hierover contact opnemen met de waterbeneerder. Ook moot u er rekening 
mee houden dat tijdens het storrnseizoen in principe geen activiteiten io op ofnabij waterkeringen 
worden toegestaan. 

12c Gezien het belang van waterkeringen heeft de waterbeheerder over het algemeen speciaal beleid 
vastgesteld ten aanzien van activiteiten in, op ofnabij waterkeringen. Als u het verrnoeden heeft dat 
voor de door u geplande activiteiten een ofmeer van de hier genoernde berekeningen enlof 
tekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de waterbeheerder. 

13a Bij een woonschip moet de locatie zijn opgenomen in het bestemrningsplan van de gemeente 
\v~!!rbin.~en deze ig gelegen. !s de lccutie g~legen langs een ~v~terkering cfkunst-vverk, houd cr dan 
rekening mee dat hieraan aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet 
mogelijk is een ligplaats op de gewenste locatie in te nernen. De waterbeheerder kan u hierover 
inforrneren. Ook is mogelijk een melding op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens 
nodig als uw afvalwater niet via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

14a De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stellen 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 pei! brengen van oppervlaktewater dan het pei! welke door het waterschap 
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 ofmeer 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 ondenneer woningen, bedrijven, wegen en parkeervoorzieningen 
verstaan. Of en welke compenserende maatregen genomen moeten worden is afhankelijk 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 Als sprake is van activiteiten aan of in een waterstaatswerk waarbij een al dan niet 
verontreinigde waterbodern geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, zoals bij baggeren van een 
haven, moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie. Daarnaast moet 
de omvang van het te baggeren oppervlak worden verrneld, en de bestemrning van de baggerspecie. 
Het toepassen van baggerspecie elders wordt gereguleerd door het Besluit bodernkwaliteit, 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 

Ib De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit; de pompcapaciteit is 
de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking. 

Id/2e/3f Voor uw analyselbeschouwing is het nodig dat u verschillende berekeningen uitvoert. 
Hanteer de volgende uitgangspunten voor uw op te leveren bijlage. Verrneld 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). 
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Gee/per bodem/aag (dek/(JQg en wa.tervoerellde pakketten, eventuele opsp/itsing in 
IUGSen/agen) aall wal de maatgevellde grondwaterstandenlstijghoogten zijn (gemiddeld hoogste, 
gemidde/de ell gemiddeld laagsle waardel/). 

• Locatie-inrichting (niet voor bodemenergiesystemen) 
Beschrij!alle handelingen die op oJin de bodem p/aatsvinden (bijvoorbeeld damwanden, 
olltgravillgen en grolldverbeferillgell), met een re/evantie voor de hydrologische situatie. 
Kwantificeer ook aile 'IIitgangsplillfel1 die relevantie hebben met deze hydrologische situatie 
(bij\loorbeeld omvang, diepte. doorlatendlteid) en neem een kaart op met daarop de betreffende 
i"richting. 

• Temperatuur en energie (aileen voor bodemenergiesysternen) 
Gee/voor de wil/ferSi/liatie (het k{)ude seizoen) aallwa.t de gemiddelde ell minimale 
lemperatll.ren zijn vall /tet ill de bodem Ie brengen grolldwaler. GeeJ vaal' de zome,.situalie (het 
wa17ne seizoell) aan wat de gemiddelde ell maxima/e temperaturen zij" vaTl het ill de bodem fe 
brellgeTl grolldwdter. GeeJ ook aall lVat de lemperatllllr lIaTl Itet grolldwater is op de die pie 
waarop de filters van de ollt/rekking ell relournering ziju beoogd, vaaringebruikllame va", IIet 
bodemellergiesysteem. Venneld daamaast de energiehoeveelheid die per kwarlaal 
respectievelijk aan ltel grolldwater wordl Ollttrokken ell toegevoegd. 

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

Id Effecten onttrekkingen: 
• Opbarst-risico 

Bij Ol/tgravingell ill eell gebied met eell bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij 
opbarslell voor katl komell, maakt II mel eell opbarstberekelling een inschatting van de kans op 
het opbarsten van de bodem. 

• Hydrologische invloed 
GeeJ per bodemlaag (deklaag ell watenioerende pakkeuen, avelltl/ele opsplitsillg in 
tl/ssenla~en) aan wat de maximule veriaging vall de grondWalerslalldlstijgltoogt.e is en tot 
welke ajsland lIet 5 cm-fllv/oedsgebied maximaal reikt. Hef 5 cm-invloedsgebied, alsmede 
overige relevante veriagings-isoilypsen, geefl II ook graftscll weer op eell kaarl (op school) met 
eell dllidelijke topograjisclte olldergrond. 

• Zettingenlmaaivelddaling 
8epaal via een zeLlillgsberekening wat de maximale maaiveldzetting a/sook het maxima/e 
zettingsverhallg za/ zijll. 

• Bebouwiog ell jnfrnstructuur 
Op basis wm de maximale grondwalerstands- ell stijghoog/ellerlagingen en zettingen kunt u 
analyserell wal de kallS op schade (collstructie/, arc/ziteclollisch, paa/rot) aan bebouwing en 
injrastmcillur is door toedoell van de ollttrekking. 

• KweUinzijging 
GeeJ aall in llOeverre de vertica/e stromillgsrichting (kwellillzijging) vertmdert door toedoen 
vall de ollurekki1lg. III gebiedell lIIef wissele7ld zoel, brak ellio/zout grom/water ill de 
betreffellde bodell/lagell geefl u aan, in hoeverre zoeflbrak (cllloridegehalte 150 IIIg/l) ell 
braklzou( (cllloridegehalle 1.000 "'gil) grellsvlakken. worden velplaalsl door toedoell vall de 
onttrekkillg. 

• De invloed op overige grondwateronttrekkingen en ~infiltraties 
In/on/lalie over overige grolldwaterollffrekkingell ell -illfiltraties /cullt U opvragell bi} provincie 
oJwaterscl!appefl. Beschrij/en ollderholl.w waf hetmaxima/e effect is vall de ollurekkingop 
overige gl'olldwaterollUrekkingen ell inftltraties binnel/ hel 5 cm-illvloedsgebied vall de 
onttrekking. 

• Archeologie en aardkundige wam·d.en 
Beschollw op basis vall de maxima Ie grolldwaterstands- en slijghoogteveriagillgen en zettingen 
wal de kafls op schade aall archeologisch waardevolle objecten ell aardlamdige waarden is 
door foedoell van de oTlltrekkjng. 

• Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebiedcn) en waardevolle groenvoorziening 
8esclwIlw op basis van de maxima Ie grolldwalersfa"dsverlagillgen wal de ejfecfell voor 
lalldbo/lw, lIat/1II1" ell waardevolle groenvoorzielling kullnen zijll door loedoefl vall de 
ollttrekkillg. KW(Jlltijiceer evcII(uele vennilldering vall landbollwopbrengsten. 

2e Effecten infiltraties: 
• Opbarst-risico 

[/1. eell gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij opbarsten voor kan 
komell, lIIaakt u met een opbarstberekening een inschatting van de kans op het opbarsten van 
de bodem. 

• Hydrologische invloed 
GeeJ per bodemlaag (deklaag ell walervoerellde pakketteTl, eventuele opsplilsin.g ill 
tussell.lagen) aall waf de maxima Ie ver/zoging vaIL de grolldwaterslondlslijghoogle is en tot 
welke afttalld het 5 clll-jllvloedsgebied maximaal reikt. Het 5 clI/~iT1vloedsgebied, a/smede 
o'Verige reievallte verlzogillgs-isollypscn, geefl u ook grafisch weer op een kaart (op schaal) met 
eell duidelijke topograftschc ondergrolld. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Beschollw op basis vall de maxima Ie grondwaterstands- en stijghoogleverl1ogingel'l waJ de kans 
op schade (Collslmclie/, archicectonisch) aan bebouwing en infrastructltur is door toedoen van 
de injiltratie. 

• Kwel/inzijging 
Gee! aall in hoeverre de vertiea/e stromingsrichting (kwellinzijging) verandert door toedoen 
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van de infiltralie. In gebieden met wisselend zoel, brak ell/o/zol/l grolldwaler i/l de betre.lfellde 
bodemlagen geefl u aan in hoeverre zoet/brak (cMoridegehalle 150 mg/f) en braklzoui 
(ch!ol'idegehafle 1.000 /IIg/1) grensvlakken wordell verplaorsl door 10000ell vall de infillraffe. 

• Dc invloed op overige grondwateronttrekkillgen en -infiltraties 
In/ormatie over ovel'ige groT/dwolerollttrekkingen eT/ -iT/flltraties hunt 1/ opvragell bij provincie 
0/ wacerschappen Bescl!rof ell oliderbOlllv wat hel maxima Ie, effect is van de illjiftraiie op 
overige grondwateronttrekkingen en infiltraties billT/ell lIet 5 cm-illvloedsgebied van de 
infiltratie. 

~ Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebietlen) en waanievolle groenvoorziening 
BescholHv op basiS vall de maximale grolldwaterstalJdsverhogillgell Wal de effecten voor 
lalldbouw. naill/lr ell waardevolle groellvoorzielling lall/llell zijll door toedoen van de illflilratie, 
Kwantificeer evellluele vennillderilJg van lalldbol/wopbl'ellgstell. 

3f Effecten bodemenergiesystemen: 
• Hydrologische invloed 

Gee/pel' bodell/laag (dek/aag ell watervoerende pakketlell, evenluele opsplitsing ill 
tusselliagen) aan wat de maxima/e verlaging ell verhoging van de grolldWafei'Sland/stijghoogte 
is ell tot welke aftlalld hef 5 CIII-illvioedsgebied mO)";maal reila. Het 5 cm-illvloedsgebied, 
alsmede ollerige relevallte verlagings-en verhogings-isohypsell, geefl II ook grajisclz weer op 
een kaart (op school) TIIel eell duidelijke topograjische olldergrolld. 

• Hydrothermische invloed 
Gee/per watellloerelld pakket ell zowel 1'001' de wintersituatie (koude seizoen) en zomersituatie 
(warme seizoen) 0011 lot welke afttand de thennische illvloedsgebieden 
(tempel'OlIIlIl'sllerandering + of - 0,5 DC) lIa 20 jaar werking van het systeem maximaal kunnen 
I'eikell. Gee[ ook de tllel7lJische illvloedsgebleden zowel voor de wintersituatie (koude seizoen) 
en zomersitllatie (wam/e seizoen) lIa 20 jaar werking van het systeem grafisch weer op een 
kaarl mel eell dllidelijke topografische ondergrofld. 

• Zettingenimaaivelddaling 
Bepaal via een zettingsberekening wat de maxima Ie maaiveldzetting zal zijn. 
Bebo1.!'.:l.ring e!! infrestr..!ctuur 
Bescllouw op basis vall de maxima Ie grolldwaterslollds- ell stijgl/Oogteverlaglrrgell ell zeltillgen 
wat de kalls op schade (eolls/rllctle!. archileclollisch, paal/'ot) aall bebollwillg ell illjrastructuul' 
is door /oedoen van de olluI'ekking. 

• Kwellinzijgjng 
Geef aan in hoevel're de verticale stromingsrichling (kwef/iT/zijging) veral/derl door toedoell 
van hel bodemeTlergiesysteem. In gebiede/l mel wisseLend zoet, brak en/o/zoU/ gl'olldwatel' ill de 
be/reffende bodemiagen geeft 1/ aall in Izoeverre zoet/brak (chLoridegehafte 150 mg/l) ell 
braklzout (chloridege!Jalte 1.000 II/g/I) grensvlakkell wordell velplaatst door (oedoell vall her 
bodemenergiesystee,". 

• De invloed op overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties 
1nfonllotie over ove/'ige gl'olldwaterollllrekkillgen en -inflliraties kunl u opvragell bij provillcie 
0/ waterschappen. Beschrijf ell ollderbouw wat he/maximale effect is van IWl 
energieopslagsysteem op ollerlge grondwaterOlJllrekkillgen ell -inflltl'a.ties binI/eli !Jet 5 Cfll

illvloedsgebied van hel ellergieopslagsysleem. 
• Archeologie en aordkundige wllarden 

Bescl/Ouw op basis vall de maximale gl'ondwaters/{I/Ids- ell stijglloQgteverfagi.lIgell en zeltingell 
'wal de 1«lIls op sclmde aall archeologisch waardevolle objecfell en aordlamdige waarden is 
dool' (oedoell vall de ollttrekkillg. 

• Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevolle groenvoorzie)ling 
Beschouw op basis vall de maxima Ie grolldwaierstandsvel'Zagingell ell -ve/'/togingen wal de 
effectell voor Im/dbou\V, natl/llr ell waardellolfe gl'oellvoorzielJing J.:um/ell zijll door toedoen vall 
de onttrekkillg ell retolll1lel'ing. Kwmltijlceer evelltuete venllillderlng vall 
lalldbollwopbl'engslen. 

leJ2f Geef cen uitgebreide beschouwing van de maalTegelen die u neeml om (mogelijk) optredendc 
effecten als gevolg van de onltrekking of infiltratie tc voorkomen of te beperken. Hierbij beschrij It u 
aHe hiermee samenhangende handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld 
damwanden, ouderwaterbeton, infiltratiedrains of (bij infiltratie) afvoe.~dr8ins) , d.ie vanbeJang zijn 
voor de hydrologische situatie. Kwantificeer ook aile uitgangspunten die van beJang zijn voor deze 
hydrologische simatie (bijvoorbeeld omvang, dieptc, doorlatendbeid ofcapaciteit) en voeg een kaarl 
bij met daarop de betreCfende inricliling. Door middel van berekeningen toonl u aRn wat de 
effectbeperkende werking is van de maatregelen. 

2b De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit; de pompcapaciteit is 
de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie. 

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 bronnen, waarbij spuiwater 
ontstaat. 

3d Monobron: een energieopslagsysteem 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. 
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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 watervergunning voor onderdeel AS nodig (zie artikel 6.16 van de Waterregeling): 

o Bij lozingen > 5.000 m3 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 (onderdeel AI) 
• U moet een melding doen aan Rijkswaterstaat (zie artikel 6.17 van de Waterregeling): 

o Bij lozingen > 5.000 m3 water per uur of onttrekkingen > 100 m3 per uur, en 
o Als 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 waterschap raadplegen over de 
vergunninggrenzen. 

la Volgens het Nationaal bestuursakkoord water bent u verplicht om mogelijke altematieven voor 
lozing, zoals vasthouden en bergen na te gaan. In de onderbouwing doet u hiervan verslag en geeft u 
aan waarom lozing toeh 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 verb and met de beseherrning van vissen. De uitstroomsnelheid en de 
ligging van de voorzieningen zijn relevante gegevens in verband met bet vaarwegbebeer. Als het 
gaat om rechthoekige in- en uitstroomvoorzieningen vult u bij afinetingen, naast de lengte, de 
breedte en de boogte in; als het om ronde voorzieningen gaat vul!' u de diameter in. 

3a Zowel de grootte van het watersysteem waaruit u water wilt onttrekken als de hoeveelheid per 
periode te onttrekken en te lozen water zijn belangrijke gegevens voor de bevoegde instantie om te 
beoordelen ofkritisehe snelheden voor vislarven enjuveniele (jonge) vis al ofniet worden 
oversehreden. Als u ehemiealien aan het onttrokken (koel)water wilt toevoegen, venne1dt u de aard 
en de hoeveelheid hiervan bij onderdeel Al van dit fonnulier. 

3c Stem het rapport met maatregelen om visintrek tegen te gaan af met de waterbeheerder. 



Bijlage 1.1 van Aanvraag Waterververgunning Oiepe winning WPH 

Kadastrale gegevens locatie freatische en (potentiele) diepe putten WPH 

Locatie WPH Locatie WPH 

~AIDGEMG0DE SECTI~ PE~C&-EI.,NR SE~IE_ : !~ . PER€~EllNR \ 

BONOO A 185 BONOO E 1062 --- _ . --
BONOO A 220 BONOO E 1118 

~------+------ -;-------------
BONOO E 1163 

--
BONOO E 124 BONOO E 1222 

BONOO E 125 BONOO E 1238 

BONOO E 287 
~--------~------~---
BONOO E 1240/1378 --

BONOO E 328 BONOO E 1243 

BONOO E 331 BONOO E 1244 

BONOO E 332 BONOO E 1245 .- I----------~------~-------------
BONOO E 333 BONOO E 1256 

BONOO E 334 BONOO E 1257 

BONOO E 335 BONOO E 1258 

BONOO E 337 BONOO E 1259 

BONOO E 338 BONOO E 1260 

BONOO E 339 BONOO E 1261 

BONOO E 340 BONOO E 1293 

BONOO E 443 BONOO E 1295 

BONOO E 445 BONOO E 1296 

BONOO E 447 BONOO E 1317 

BONOO E 658 BONOO E 1318 --- --
BONOO E 659 BONOO E 1323 

BONOO E 660 BONOO E 1330 I--------r-------+------------
BONOO E 701 BONOO E 1332 

BONOO E 795 BONOO E 1333 

BONOO E 798 BONOO E 1334 
-

BONOO E 835 BONOO E 1338 

BONOO E 913 BONOO E 1339 

BONOO E 914 BONOO E 1347 

BONOO E 915 BONOO E 1348/1363 
I----------~----- -~----~------I 

BONOO E 940 BONOO E 1349 

BONOO E 1061 BONOO E 1351 
---

BONOO E 1352 



( 

Locatie WPH 

K~D'G'EM€OIl>f SE~IE 'PERGIEItNR . ~ -
BDNOO E 1353 
BDNOO E 1354 
BDNOO E 1355 
BDNOO E 1356 
BDNOO E 1357 
BDNOO E 1358 
BDNOO E 1359 
BDNOO E 1360 

BDNOO E 1363 
BDNOO E 1378 

HEE01 B 651 
HEE01 B 675 
HEE01 B 822 

HEE01 B 955 -
HEE01 B 957 
HEE01 B 965 
HEE01 B 966 

HEE01 B 970 
HEE01 B 971 

-

HEE01 C 4063 
HEE01 C 4242 
HEE01 C 4244 --
HEE01 C 4245 --- - --
HEEOl C 4260 ----
HEE01 C 4261 --
HEEOl D 2257 



Kadastrale gegevens 
~ HEED1A693 

ercelen waterwingebied WPH eo 
- £,1 

BBD 

AHil!'liill''''' B78 

HEED1 A 1175 Q:3 
~ 

HEE01 D 2559 

HEED1 B 972 

HEE01 B 970 

~ 680iBJaltlOOi5 670130NOO A 79 

BONDDA22D 

BONDD E 1349 

HEE01 B 955 

BoijQ.trE 287 

1 C 4249 
~;m~~A1 C 3784 
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Meetpunt 

HEEL PP 01 

HEEL PP 01 

HEEL PP 01 

HEEL PP 01 

HEEL PP 02 

HEEL PP 02 

HEEL PP 02 

HEEL PP 03 

HEEL PP 03 

HEEL PP 04 

HEEL PP 04 

HEEL PP 04 

HEEL PP 04 

HEEL PP 05 

HEEL PP 05 

HEEL PP 05 

HEEL PP 06 

HEEL PP 06 

HEEL PP 06 

HEEL PP 07 

HEEL PP 07 

HEEL PP 07 

HEEL PP 08 

HEEL PP 08 

HEEL PP 08 

HEEL PP 08 

HEEL PP 08 

HEEL PP 08 

HEEL PP 09 

HEEL PP 09 

HEEL PP 10 

HEEL PP 10 

HEEL PP 10 

HEEL PP 11 

HEEL PP 11 

HEEL PP 11 

HEEL PP 12 

HEEL PP 12 

HEEL PP 12 

HEEL PP 13 

HEEL PP 13 

HEEL PP 13 

HEEL PP 14 

HEEL PP 14 

HEEL PP 14 

HEEL PP 15 

HEEL PP 15 

HEEL PP 15 

HEEL PP 16 

TNO 

85800282 

85800282 

85800282 

85800282 

B580068 

8580068 

8580068 

B5800683 

85800683 

85800682 

85800682 

85800682 

B5800682 

85800680 

85800680 

85800680 

85800679 

85800679 

85800679 

85800681 

85800681 

85800681 

85800705 

85800705 

85800705 

85800705 

85800705 

85800705 

85800728 

85800728 

85801651 

85801651 

85801651 

85801652 

85801652 

85801652 

85801653 

85801653 

85801653 

5801654 

5801654 

5801654 

85801655 

85801655 

85801655 

85801656 

85801656 

85801656 

85801657 

Meetnet Xcoor Ycoor Mv 

4 190880 356640 

4 190880 356640 

4 190880 356640 

4 190880 356640 

1 191451 356245 

1 191451 356245 

1 191451 356245 

1 191414 356333 

1 191414 356333 

1 191371 356415 

1 191371 356415 

1 191371 356415 

1 191371 356415 

1 191285 356516 

1 191285 356516 

1 191285 

1 191173 

1 191173 

1 191173 

4 191188 

4 191188 

4 191188 

1 191300 

1 191300 

1 191300 

1 191300 

1 191300 

1 191300 

1 191110 

1 191110 

1 190951 

1 190951 

1 190951 

1 191047 

1 191047 

1 191047 

1 191226 

1 191226 

1 191226 

1 191507 

1 191507 

1 191507 

1 191541 

1 191541 

1 191541 

1 191547 

1 191547 

1 191547 

1 191616 

356516 

356647 

356647 

356647 

356447 

356447 

356447 

355540 

355540 

355540 

355540 

355540 

355540 

356405 

356405 

356704 

356704 

356704 

356692 

356692 

356692 

356568 

356568 

356568 

356150 

356150 

356150 

355966 

355966 

355966 

355861 

355861 

355861 

355776 

800rdiepte Filter 

24,9 67,5 

24,9 67,5 

24,9 67,5 

24,9 67,5 

30,4 39 

30,4 39 

30,4 39 

30 39 

30 39 

29,4 39 

29,4 39 

29,4 39 

29,4 39 

26 35 

26 35 

26 

25,6 

25,6 

25,6 

26,1 

26,1 

26,1 

21,99 

21,99 

21,99 

21,99 

21,99 

21,99 

26 

26 

25,25 

25,25 

25,25 

25,79 

25,79 

25,79 

26,31 

26,31 

26,31 

29,92 

29,92 

29,92 

30 

30 

30 

30,79 

30,79 

30,79 

32,02 

35 

33,5 

33,5 

33,5 

35 

35 

35 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

18 

18 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

36 

36 

42 

42 

42 

40,3 

40,3 

40,3 

40,S 

40,S 

40,S 

43,S 

Meetpunt Bk_Filt OkJilt 8k_8lind Ok_8lind Oia_Filt Wvp 

o 24,9 9,9 

1 24,9 17,9 

2 24,9 9,9 

3 24,9 -19,1 

o 2.8,8 11,4 

1 28,74 11,4 

2. 28,65 -5,6 

o 28,36 11 

1 28,34 11 

o 28,04 10,4 

1 
2. 

3 

o 
1 

2 

o 
1 

2 

o 
1 

2 

o 
1 

2 

3 

4 

5 
o 
1 

o 
1 

2 

o 
1 

2 

o 
1 

2 
o 
1 
2 
o 
1 
2 
o 
1 

2 
o 

28 

27,94 

28,04 

24,4 

24,38 

24,4 

24,21 

24,21 

24,12 

24,6 

24,56 

24,34 

21,89 

21,87 

21,83 

21,8 
21,78 

21,76 

26,5 

26,5 

24,98 

24,92 

24,87 

25,52 

25,46 

25,42 

26,06 

25,99 

25,96 

29,77 

29,62 

29,59 

29,78 

29,63 

29,6 

30,27 

30,19 

30,15 

31,76 

10,4 

-6,6 

10,4 

10,5 

11 

-6 

10,6 

10,6 

-4,9 

11,1 

11,1 

-5,9 

-0,01 

18,99 

6,99 

-0,01 

-3,01 

-13,01 

15 

15 

8,18 

8,12 

-9,13 

7,72 

7,66 

-9,58 

8,46 

8,39 

-4,04 

9,27 

9,12 

-6,91 

7,78 

7,63 

-7,4 

6,76 

6,65 

-8,38 

8,76 

-25,1 24,9 24,9 296 

16,9 25 

8,9 25 

-20,1 

-7,6 

9,4 

-7,6 

-8 

9 
-8,6 

8,4 

-8,6 

-8,6 

-8 

9 
-8 

-6,9 

8,6 

-6,9 

-7,9 

9,1 

-7,9 

-14,01 

16,99 

4,99 

-2,01 

-5,01 

-15,01 

10 

14 

-11,02 

6,12 

-11,13 
-11,48 

5,66 

-11,58 

-5,94 

6,39 

-6,04 

-8,73 

7,12 

-8,91 

-9,22 

5,63 

-9,4 

-10,24 

4,65 

-10,38 

-10,74 

28,8 

28,36 

28,04 

3,5 

24,21 

24,6 

21,89 

26,5 

24,98 

25,52 

26,06 

29,77 

29,78 

30,27 

0,26 

28,8 

28,36 

28,04 

0,5 

24,21 

24,6 

21,89 

26,S 

24,98 

25,52 

26,06 

29,77 

29,78 

30,27 

-2,24 

25 

296 

52 

52 

296 

52 

296 

52 

52 

296 

296 

52 

52 

296 

52 

52 

296 

52 

52 

290 

52 

52 

52 

52 

52 

231 

25 

291 

52 

52 

291 

52 

52 

291 

52 

52 

291 

52 

52 

291 

52 

52 

291 

52 

52 

291 

Plaatsing Vervaldatum 

1 1-7-1975 

1 1-7-1975 

1 1-7-1975 

1,1 1-7-1975 

1,1 1-11-1993 

1,1 1-11-1993 

1,1 1-11-1993 

1,1 3-11-1993 

1,1 3-11-1993 

1,1 11-10-1993 

1,1 11-10-1993 

1,1 11-10-1993 

1,1 11-10-1993 

1,1 23-9-1993 

1,1 23-9-1993 

1,1 23-9-1993 

1,1 9-9-1993 

1,1 9-9-1993 

1,1 9-9-1993 

1,1 30-9-1993 

1,1 30-9-1993 

1,1 30-9-1993 
1,2 1-6-1995 1-1-2000 

1 1-6-1995 1-1-2000 

1,1 1-6-1995 1-1-2000 

1,1 1-6-1995 1-1-2000 

1,2 1-6-1995 1-1-2000 

1,2 1-6-1995 1-1-2000 

1,1 15-2-1996 20-12-2000 

1,1 15-2-1996 2.0-12-2000 

1,1 26-8-1998 

1,1 26-8-1998 

1,1 26-8-1998 

1,1 26-8-1998 

1,1 26-8-1998 

1,1 26-8-1998 

1,1 14-9-1998 

1,1 14-9-1998 

1,1 14-9-1998 

1,1 29-10-1998 

1,1 29-10-1998 

1,1 29-10-1998 

1,1 1-10-1998 

1,1 1-10-1998 

1,1 1-10-1998 

1,1 24-9-1998 

1,1 24-9-1998 

1,1 24-9-1998 

1,1 29-6-1998 



HEEL PP 16 

HEEL PP 16 

HEEL PP 20 
HEEL PP 20 

HEEL PP 20 

HEEL PP 21 

HEEL PP 21 
HEEL PP 21 

HEEL PP 22 

HEEL PP 22 
HEEL PP 22 
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HEEL PP 23 
HEEL PP 23 
HEEL PP 24 

HEEL PP 24 
HEEL PP 24 
HEEL PP 25 

HEEL PP 25 
HEEL PP 25 

HEEL PP 26 
HEEL PP 26 

HEEL PP 26 

HEEL PP 27 
HEEL PP 27 
HEEL PP 27 

HEEL PP 28 
HEEL PP 28 

HEEL PP 28 
HEEL PP 40 

HEEL PP 40 
HEEL PP 40 

HEEL PP 41 
HEEL PP 41 

HEEL PP 41 
HEEL PP 42 
HEEL PP 42 
HEEL PP 42 

HEEL PP 43 
HEEL PP 43 
HEEL PP 43 
HEEL PP 44 

HEEL PP 44 
HEEL PP 44 
HEEL PP 45 

HEEL PP 45 

HEEL PP 45 
HEEL PP 46 

HEEL PP 46 

HEEL PP 46 

85801657 

85801657 

85801658 
85801658 

85801658 
85801659 

85801659 

85801659 
85801660 

85801660 
85801660 
85801661 
85801661 
85801661 
85801662 

85801662 
B5801662 
5801663 

5801663 

5801663 
B5801664 
B5801664 
85801664 

B5801665 

B5801665 
85801665 

85801666 
85801666 

85801666 
85801667 

85801667 
85801667 

85801668 
85801668 

85801668 
85801669 
85801669 
85801669 

85801670 
85801670 
85801670 

85801671 
85801671 
85801671 

85801672 
85801672 

85801672 
B5801673 

85801673 

85801673 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

191616 

191616 
191612 
191612 

191612 
191450 
191450 

191450 
191584 
191584 

191584 
191534 

191534 
191534 
191387 
191387 

191387 
191325 
191325 

191325 
191263 

191263 

191263 
191201 
191201 

191201 

191139 
191139 
191139 

191029 

191029 
191029 
190408 

190408 
190408 
190348 
190348 

190348 
190288 

190288 
190288 
190239 

190239 
190239 
190201 

190201 

190201 
190184 

190184 

190184 

355776 
355776 

355633 
355633 

355633 

355503 
355503 

355503 
355586 
355586 

355586 
355538 
355538 
355538 
355478 

355478 
355478 
355452 
355452 

355452 

355427 
355427 

355427 
355400 

355400 
355400 

355375 
355375 

355375 
355370 

355370 

355370 
355508 
355508 

355508 
355510 
355510 

355510 
355516 
355516 
355516 

355525 
355525 

355525 
355558 

355558 
355558 

355605 
355605 

355605 

32,02 

32,02 
23,04 

23,04 

23,04 
22,72 
22,72 

22,72 
22,99 

22,99 
22,99 

22,89 
22,89 
22,89 
22,84 
22,84 
22,84 

22,86 
22,86 

22,86 
22,89 
22,89 

22,89 

22,88 
22,88 
22,88 

22,91 

22,91 
22,91 
22,69 

22,69 
22,69 

24,69 
24,69 
24,69 
24,44 
24,44 

24,44 

24,02 
24,02 
24,02 

23,7 
23,7 
23,7 

23,43 

23,43 

23,43 
22,91 
22,91 

22,91 

43,S 
43,5 
40,3 

40,3 

40,3 
48 
48 

48 
43 
43 
43 

46 
46 
46 

48 
48 
48 

45,S 

45,S 

45,5 
48 
48 

48 

45 
45 
45 

48 

48 
48 

42,5 

42,5 
42,5 
40,3 

40,3 
40,3 

40 

40 
40 

42,5 
42,5 
42,5 

48 
48 
48 

44,6 
44,6 

44,6 
44,5 
44,5 

44,5 

1 

2 

a 
1 
2 

a 
1 

2 

o 
1 

2 

a 
1 

2 

a 
1 

2 

a 
1 

2 

o 
1 

2 

o 
1 

2 
o 
1 
2 
o 
1 

2 
o 
1 
2 

a 
1 

2 
o 
1 

2 

a 
1 

2 

a 
1 

2 

o 
1 

2 

31,71 
31,68 

22,67 
22,6 

22,56 
22,39 
22,32 
22,28 
22,66 

22,6 
22,57 
22,52 
22,43 
22,43 

22,49 
22,4 

22,37 
22,49 

22,38 

22,36 
22,49 

22,4 

22,36 
22,49 
22,38 

22,35 
22,49 

22,39 
22,37 
22,43 

22,37 

22,32 
24,43 
24,37 
24,33 
24,17 

24,1 

24,06 

23,75 
23,69 
23,67 

23,42 
23,35 
23,31 
23,16 

23,08 
23,04 

22,64 

22,52 
22,52 

8,71 
-8,82 

1,67 

1,6 
-14,44 

1,99 
1,92 

-19,32 
1,66 

1,4 
-15,59 

1,52 
1,43 

-15,77 
1,95 

1,66 
-16,41 

-5,43 

-5,77 
-17,96 

-2,51 

-2,6 

-19,84 
-0,51 
-0,62 

-17,85 

1,49 

1,39 
-19,23 

1,38 

1,32 
-15,68 

-0,47 

-0,53 
-12,97 

0,57 

0,5 
-11,94 

-1,85 
-1,91 

-14,33 

-2,38 
-2,45 

-19,69 

-1,84 
-1,92 

-17,96 
-3,26 

-3,38 
-18,08 

6,71 
-10,82 

-16,33 
-0,4 

-16,44 
-21,21 

-0,08 
-21,32 

-17,5 
-0,6 

-17,59 

-17,68 
-0,57 

-17,77 

-18,29 
-0,34 

-18,41 

-19,83 
-7,77 

-19,96 
-21,71 

-4,6 

-21,84 
-19,71 

-2,62 
-19,85 

-21,11 

-0,61 
-21,23 
-17,57 

-0,68 
-17,68 
-14,87 

-2,53 
-14,97 
-13,83 

-1,5 

-13,94 
-16,25 

-3,91 
-16,33 

-21,58 
-4,45 

-21,69 
-19,84 

-3,92 

-19,96 
-19,96 

-5,38 
-20,08 

22,67 22,67 

-7,61 -11,61 

22,66 22,66 

22,52 22,52 

-7,66 -13,49 

22,49 22,49 

22,49 22,49 

22,49 22,49 

-5,51 -11,51 

-7,07 -9,05 

24,43 24,43 

24,17 24,17 

23,75 23,75 

23,42 23,42 

23,16 23,16 

22,64 22,64 

52 
52 

291 

52 
52 

291 
52 

52 
291 

52 
52 

291 
52 

52 
291 

52 
52 

291 

52 
52 

291 

52 

52 
291 

52 

52 
291 

52 

52 
291 

52 
52 

291 

52 
52 

291 
52 

52 
291 

52 
52 

291 
52 

52 
291 

52 
52 

291 

52 
52 

1,1 29-6-1998 
1,1 29-6-1998 
1,2 25-1-1999 

1,2 25-1-1999 
1,2 25-1-1999 
1,2 19-5-1998 

1,2 19-5-1998 

1,2 19-5-1998 
1,2 25-1-1999 
1,2 25-1-1999 
1,2 25-1-1999 

1,2 18-1-1999 
1,2 18-1-1999 
1,2 18-1-1999 
1,2 1-2-1999 
1,2 1-2-1999 

1,2 1-2-1999 
1,2 22-2-1999 

1,2 22-2-1999 
1,2 22-2-1999 
1,2 28-5-1998 

1,2 28-5-1998 
1,2 28-5-1998 

1,2 1-3-1999 
1,2 1-3-1999 
1,2 1-3-1999 

1,2 15-7-1998 
1,2 15-7-1998 
1,2 15-7-1998 
1,2 8-3-1999 

1,2 8-3-1999 

1,2 8-3-1999 
1,2 23-11-1998 

1,2 23-11-1998 
1,2 23-11-1998 
1,2 9-11-1998 
1,2 9-11-1998 

1,2 9-11-1998 
1,2 30-10-1998 
1,2 30-10-1998 

1,2 30-10-1998 
1,2 26-10-1998 

1,2 26-10-1998 
1,2 26-10-1998 
1,2 19-10-1998 

1,2 19-10-1998 

1,2 19-10-1998 
1,2 12-10-1998 

1,2 12-10-1998 

1,2 12-10-1998 



l 

HEEL PP 47 

HEEL PP 47 

HEEL PP 47 

HEEL PP 48 

HEEL PP 48 

HEEL PP 48 

HEEL PP 60 

HEEL PP 60 

HEEL PP 60 

HEEL PP 61 

HEEL PP 61 

HEEL PP 61 

HEEL PP 61 

HEEL PP 61 

HEEL PP 62 

HEEL PP 62 

HEEL PP 62 

HEEL PP 63 

HEEL PP 63 

HEEL PP 63 

HEEL PP 64 

HEEL PP 64 

HEEL PP 64 

HEEL PP 65 

HEEL PP 65 

HEEL PP 65 

HEEL PP 66 

HEEL PP 66 

HEEL PP 66 

HEEL PP 66 

HEEL PP 66 

HEEL PP 67 

HEEL PP 67 

HEEL PP 67 

HEEL PP 68 

HEEL PP 68 

HEEL PP 68 

nieuwe pompputten OIEP 

Heel PP 69 

Heel PP 70 

Heel PP 71 

Heel PP 72 

Heel PP 73 

Heel PP 74 

Heel PP 75 

Heel PP 76 

Heel PP 77 

Heel PP 78 

B5800878 

B5800878 

B5800878 

B5801674 

B5801674 

B5801674 

B5800886 

B5800886 

85800886 

85800885 

B5800885 

B5800885 

B5800885 

B5800885 

B5802384 

85802384 

85802384 

85802386 

85802386 

85802386 

85802387 

85802387 

85802387 

B5802496 

85802496 

85802496 

85802497 

85802497 

85802497 

85802497 

85802497 

85802498 

B5802498 

85802498 

85802499 

B5802499 

85802499 

PP a 
PP b 
PP c 
PP d 

PP e 
pp f 

PP g 

PP h 
PP i 

PPj 

4 

4 

4 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

190150 

190150 

190150 

190468 

190468 

190468 

191443 

191443 

191443 

191359 

191359 

191359 

191359 

191359 

191546 

191546 

191546 

191622 

191622 

191622 

191166 

191166 

191166 

190315 

190315 

190315 

190477 

190477 

190477 

190477 

190477 

191439 

191439 

191439 

191226 

191226 

191226 

355655 

355655 

355655 

355509 

355509 

355509 

356256 

356256 

356256 
356420 

356420 

356420 

356420 

356420 

355973 

355973 

355973 

355784 

355784 

355784 

356654 

356654 

356654 

355457 

355457 

355457 

355487 

355487 

355487 

355487 

355487 

356118 

356118 

356118 

356552 

356552 

356552 

191713 355506 

191567 355384 

191390 355292 

191258 355133 

190167 355399 

190034 355414 

190676 357015 

190810 356947 

190664 356820 

190626 356611 

22,3 

22,3 

22,3 

24,28 

24,28 

24,28 

30,63 

30,63 

30,63 

29,83 

29,83 

29,83 

29,83 
29,83 

30 

30 

30 

32,02 

32,02 

32,02 

27,73 

27,73 

27,73 

28,86 

28,86 

28,86 

27,87 

27,87 

27,87 

27,87 

27,87 

31,15 

31,15 

31,15 

28,52 

28,52 

28,52 

43,2 

43,2 

43,2 

51,5 

51,5 

51,5 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Bijlage 2 

Geohydrologische onderbouwing vergunningaanvraag permanente back-up WPH, Royal 
Haskoning 8 september 2011 
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Bijlage 4, 5 en 6 

4. MER permanente .back-up WPH hoofdrapport, Royal Haskoning 5 april 2011 

5. MER back-up WPH achtergronddocument geohydrologie: geohydrologische modelstudie, 
Royal Haskohing 5 april 2011 

6. MER Back-up WPH achtergronddocument ecologi.e, Royal Haskoning 5 april 2011 
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BIJLAGE 7 

Ons kenmerk 

Datum 

7-9-2011 

Bijgaande tabel is opgezet om inzicht te geven in het benutten van de technische capaciteiten 
binnen de verleende waterwinvergunningen van locaties die water uit de Roerdalslenk winnen 
en locaties die niet uit de Roerdalslenk winnen. maar wei aan het ringleidingsysteem van WP 
Heel zijn gekoppeld. Om deze capaciteiten te berekenen wordt het actuele 
waterbehoeftedekkingsplan gebruikt. waarbij gebruik is gemaakt van de actuele prognose. 

Prognose 
leder jaar wordt de prognose van de drinkwaterafzet in Limburg geactualiseerd naar 
aanleiding van actuele afzetgegevens. bevolkingsprognoses en marktverwachtingen. Oit 
resulteert in een basisprognose met mogelijke afwijkingen naar boven of onder welke zijn 
vastgesteld in een boven- en ondergrensprognose. 

Waterbehoeftedekkingsplan (WBOP) 
V~~r de reguliere levering (zonder innamestop van Maaswater) wordt ieder jaar een WBOP 
gemaakt voor zowel de basis- als de bovengrensprognose. Het WBOP maakt onderdeel uit 
van het strategisch plan drinkwatervoorziening Limburg (SPDL). In het WBDP worden 
strategische keuzes verwerkt. waardoor sommige locaties niet of niet volledig worden ingezet 
vanwege strategische redenen. zoals problem en met de waterkwaliteit en de daarbij 
behorende kosten om dit op te lossen. WML heeft de plicht om de hoeveelheid drinkwater 
volgens de bovengrensprognose te leveren als de vraag naar drinkwater zich werkelijk 
vol gens de bovengrensprognose ontwikkelt. V~~r de tabel is dan ook de 
waterbehoeftedekking volgens de bovengrensprognose gebruikt. 

Toelichting keuzes 2011 
In het WBOP van 2011 is gekozen voor het scenario voor het openhouden van Californie voor 
1 Mm3/jaar. het stop zetten van Beegden in 2014 en Grubbenvorst in 2018. Vanaf 2018 is er 
een additionele winning nodig om aan de stijgende vraag te voldoen . In het WBDP is gekozen 
voor een nieuwe winning in de Roerdalslenk. omdat daar goed water beschikbaar is en 
minder beslag op de ruimte legt. Het openhouden van Californie heeft te maken met 
leveringszekerheid. doordat Californie bij storingen de productie flink kan verhogen. Beegden 
heeft een kwaliteitsprobleem en heeft zonder grote investeringen een geringe bijdrage aan 
het WBDP. Beegden is tot 2014 nodig totdat de volledig diepe winning voor back up van WP 
Heel is gerealiseerd. Grubbenvorst heeft ook een waterkwaliteitsprobleem. waardoor grote 
investeringen nodig zijn om deze locatie te handhaven. 



Blad 
2 van 2 

Momenteel wordt een business case gemaakt, waarbij wordt onderzocht welke winning de 
voorkeur heeft. De uitkomst zal worden gebruikt in het WBDP van 2012. Hierbij worden de 
volgende winningen of combinaties hiervan met elkaar vergeleken: 

• een nieuwe winning in de Roerdalslenk; 
• een nieuwe winning in de Venloschol; 
• Californie 1 Mm3/jaar; 
• Beegden 2 Mm3/jaar of 4 Mm3/jaar met actief kool filtratie; 
• Grubbenvorst mogelijk met zoethouder. 

Jaarlijkse actualisatie 
WML zal bijgaande tabel jaarlijks actualiseren om zodoende inzicht te geven van het 
onbenutte deel van de Roerdalslenk ten opzichte van de gereserveerde hoeveelheid in het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De werkelijke hoeveelheden die onttrokken zullen 
worden zijn afhankelijk van de waterbehoefte en kunnen daarom afwijken van de genoemde 
hoeveelheden in de tabel (bijlage 7.1). 
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Beschikbaar voor backup basis 

1~00 -----------------------------------------------------------------------------

Basisprognose: Beschikbaarheid v~~r back-up op basis van winvergunning 
9,00 ..1....-_____________________________ _ 

~oo i 

7,00 

• Schinveld RDSL Schinveld ja 

6,00 • Hoogveld RDSL Zuid-west ja 

• Susteren RDSL Zuid-west ja 

5,00 
• Roosteren RDSL RDSL Zuid-west ja 

• Pey RDSl Pey ja 

• Ospef RDSL Midden ja 
4,00 

• Hunsel RDSL Midden ja 

• Herten* RDSL Midden ja 

3,00 • Asselt* RDSL Midden ja 

• Nieuwe winplaats RDSL RDSL Midden ja 

2,00 

1,00 

0,00 

~oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 



Beschikbaar voor backup boven 
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2,00 

1,00 

0,00 

-1,00 

Bovengrensprognose: Beschikbaarheid voor back-up op basis van winvergunning 
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:iii Schinveld RDSL Schinveld ja 

rII Hoogveld RDSL Zuid-west ja 

• Roosteren RDSL RDSL Zuid-west ja 

• Pey RDSL Pey ja 

• Os pel RDSL Midden ja 

• Hunsel RDSL Midden ja 

• Herten* RDSL Midden ja 

• Asselt* RDSL Midden ja 

• Nieuwe winplaats RDSL RDSL Midden ja 

• Susteren RDSL Zuid-west ja 




