
 

 

Geachte heer Breukink, 

 

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 25 september 2015 

een aanvraag ontvangen van het bedrijf  ‘de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink’, om 

een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten 

van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is door de gemachtigde van de 

aanvragers, Rombou B.V., ingediend via het omgevingsloket online onder 

aanvraagnummer 1986981 en met uw referentiecode B 54.967. De aanvraag is door ons 

ingeboekt onder nummer 743998. 

 

 

1 Aanvraag 

 

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of 

beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 

vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het lozen van hemelwater afkomstig 

van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te  

Cortenoeverseweg 125 Brummen.  

 

De locatie is kadastraal bekend als: 

• Gemeente Brummen, sectie I, nummer 1999. 

De locatie heeft de coördinaten: 

• X / Y coördinaten:  209.378 / 458.644. 

 

2 Conclusie 

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten 

die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de 

voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de 

te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden 

beschermd. 

     De heer A.J. Breukink en J.W. Breukink 

Cortenoeverseweg 121 

6971 JL  BRUMMEN 

   

   

   

     

     

      

      

  ONTWERP    

      

Datum  16 oktober 2015 Contactpersoon  M. Dros 

Uw kenmerk  OLO1986981 E-mailadres  mdros@vallei-veluwe.nl 

Ons kenmerk  743998/755346 Telefoonnummer  06 52 88 19 41 

     

Onderwerp  Ontwerp Watervergunning voor Cortenoeverseweg 125 te Brummen (melkveehouderij) 
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3 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de 

Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 

2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de 

Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze 

vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna 

te noemen: het waterschap) als volgt: 

 

A. De gevraagde vergunning aan het bedrijf de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink 

te Brummen te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een 

watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.4 van de Keur 

vergunning is vereist, namelijk het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw 

verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te Cortenoeverseweg 125 in 

Brummen; 

B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen en rapporten, deel uit 

te laten maken van de vergunning. 

1. Memo: Watertoets ‘Cortenoeverseweg 119-125’ te Brummen, door: 

Rombou; 

2. Tekening: Milieutekening 1 Melkveehouderij, tekeningnummer: 14-3313, 

Blad M-01, door: Bekhuis & Kleinjan architecten,  

datum: 22 september 2015; 

3. Tekening: Milieutekening 3 Paardenhouderij, tekeningnummer: 14-3313, 

Blad M-03, door: Bekhuis & Kleinjan architecten, datum: 22 september 

2015. 

C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen 

voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet 

genoemde doelstellingen.  

 

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar 

bijlage 1 van deze vergunning. 

 

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven. 

 

In bijlage 3 staat het startformulier waarmee u, minimaal 5 werkdagen voor de 

aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden. 

 

In bijlage 4 staat het gereedmeldingsformulier waarmee u, uiterlijk 5 dagen na 

einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te 

melden. 
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4 Ondertekening 

Hoogachtend,  

namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe,  

 

 

 

 

 

 

ing. A.G.J. Smeenk MBA 

Hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving 

 

 

Bijlage(n) 4 

Kopie aan - afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe; 

- Rombou B.V., t.a.v. de heer D.J. Hengeveld, Postbus 240, 8000 AE Zwolle; 

- gemeente Brummen, t.a.v. mevrouw G. Boers, postbus 5, 6870 AA Brummen; 

- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, t.a.v. de heer P. Bakker, postbus 9070, 6800 ED Arnhem; 

- Omgevingsdienst Veluwe IJssel, t.a.v. de heer Tuhuteru, postbus 971, 6870 AA Brummen; 

- provincie Gelderland, t.a.v. mevrouw I. Wolters, postbus 9090, 6800 GX Arnhem; 

- De bekendmaking verschijnt op 21 oktober 2015 op Overheid.nl en op onze website:    

http://www.vallei-veluwe.nl/actueel-0/officiele/. 
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5 Voorschriften 

5.1 Algemene voorschriften  

Algemeen 

1. De vergunninghouder voert het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw 

verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te Cortenoeverseweg 125 in 

Brummen hierna te noemen: “de werkzaamheden”, uit, zoals is beschreven in de 

aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften. 

2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om 

te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van 

het gebruik van de vergunning. 

3. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de 

werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens 

de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen. 

4. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van 

de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling 

Vergunningen & Handhaving. 

5. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een 

afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig 

is. 

6. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze 

vergunning, vervalt de vergunning. 

Materiaalgebruik 

7. Vergunninghouder zorgt dat de voor de afvoer van het hemelwater gebruikte  

materialen, zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitloogbare stoffen 

bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of 

verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan. 

Start- en gereedmelding werkzaamheden 

8. De vergunninghouder meldt de start van de aanleg van de riolering voor het 

hemelwater minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van deze werkzaamheden 

schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-

veluwe.nl). 

9. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de aanleg van de riolering 

voor het hemelwater maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van deze 

werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of  

e-mail (info@vallei-veluwe.nl). 
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5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een 

watersysteem 

10. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in 

goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren. 

11. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens de uitvoering van de werken. 

12. De vergunninghouder zorgt dat het hemelwater dat geloosd wordt vanaf het 

bedrijf op een oppervlaktewaterlichaam alleen geloosd wordt op de zuidelijke 

vijver. 

13. De vergunninghouder zorgt dat er geen open verbinding is tussen de zuidelijke 

vijver en andere oppervlaktewaterlichamen. 
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6 Algemene beschrijving 

 

6.1 Beschrijving activiteiten 

 

De vergunninghouder gaat vanwege de dijkverlegging in Cortenoever zijn 

melkveehouderij verplaatsen van de Cortenoeverseweg 117 te Brummen naar de  

toekomstige Cortenoeverseweg 125 te Brummen. Tevens wordt de 

paardenhouderij/manege Stal Hoog Helbergen verplaatst van de huidige 

Cortenoeverseweg 121 te Brummen naar de westelijk hiervan gelegen toekomstige 

Cortenoeverseweg 119-121 te Brummen.  

 

Als gevolg van deze plannen is er een toename van verhard oppervlak van  

circa 32.250 m2 (van beide bedrijfsterreinen samen). Een deel van het hemelwater wordt 

op het eigen terrein geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast wordt bij de melkveehouderij in 

de kelder een opslag voor hemelwater gecreëerd met een inhoud van circa 175 m3. In 

deze kelder wordt (schoon) hemelwater van de bedrijfsgebouwen opgevangen. Indien de 

waterkelder vol is loopt deze over via de hemelwaterriolering naar de zuidelijke vijver. De 

zuidelijke vijver is een solitair oppervlaktewaterlichaam en staat niet in verbinding met 

andere oppervlaktewaterlichamen. 

 
 

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader 

 

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de 

aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend 

zijn bij de uitvoering van het waterbeheer: 

• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; en  

• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; en 

• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 

vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde 

werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het 

niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van 

voorschriften voldoende te beschermen.  

 

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, 

waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door 

watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende 

regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en 

in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van 

het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking 

van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel. 
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7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een 

watersysteem of beschermingszone 

7.1 Toetsingskader 

Het besluit is getoetst aan: 

• Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014); 

• Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op  

1 januari 2014, gewijzigd per 1 maart 2015), waarin de toetsingscriteria voor het 

verlenen van een vergunning zijn opgenomen. 

 

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van 

toepassing: 

 

Op grond van artikel 3.4 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water 

te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.  

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of 

beschermingszone 

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende 

beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut 

verbod geldt, getoetst op:  

1. Stabiliteit taluds; 

2. Doorstroomcapaciteit; 

3. Bergingscapaciteit; 

4. Ecologische toestand; 

5. Grondwatersituatie; 

6. Onderhoud. 

 

Ad 3 / ad 5 

De neerslag die op een onverharde bodem valt dringt voor een belangrijk deel in de 

bodem. Dit water komt dan uiteindelijk in het grondwater of via ondergrondse afstroming 

in een oppervlaktewaterlichaam (wegzijging en kwel). Slechts een klein deel stroomt 

bovengronds af naar een oppervlaktewaterlichaam.  

 

Ter plaatse van verhard oppervlak zal de neerslag niet of nauwelijks in de bodem 

dringen. Daarom is een watervergunning nodig voor het lozen van hemelwater op een 

oppervlaktewaterlichaam afkomstig van nieuw verhard oppervlak, gelegen buiten de 

bebouwde kom, met een oppervlakte van meer dan 4.000 m2.  

 

Het nieuw verhard oppervlak dat aangelegd zal worden voor de melkveehouderij is meer 

dan 4.000 m2. Omdat vanuit de melkveehouderij en vanuit de paardenhouderij/manege 

via één stelsel en lozingspunt het hemelwater geloosd wordt is gekeken naar het totaal 

aan oppervlak van beide terreinen en of hiervoor voldoende waterberging aanwezig is.  
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Het hemelwater zal deels geïnfiltreerd worden op het eigen terrein en deels opgeslagen 

worden in de waterkelder. Vanuit de waterkelder is er een overstort op de zuidelijke 

vijver. Om uit te gaan van een ‘worst case’ wordt de hoeveelheid water die geïnfiltreerd 

wordt en de hoeveelheid water die opgeslagen wordt in de waterkelder niet meegenomen 

in de berekening. 

 

Het extra verhard oppervlak van de gebouwen en het erf is circa 32.250 m2. Bij een 

T=100 bui (een bui die één keer in de 100 jaar voorkomt) is een waterberging nodig van 

60 mm berging. Dit komt overeen met 1.900 m3 berging. Het waterpeil van de zuidelijke 

vijver kan voor het bergen van het hemelwater stijgen met 1,5 meter. De vijver heeft 

een oppervlakte van circa 4.000 m2. Dit betekent dat de zuidelijke vijver circa 6.000 m3 

kan bergen. Dit is ruim voldoende om de T=100 bui te bergen.  

 

De zuidelijke vijver staat niet in verbinding met een ander oppervlaktewaterlichaam. Het 

op de zuidelijke vijver geloosde hemelwater zal daardoor het overige deel van het 

oppervlaktewatersysteem niet belasten. Het hemelwater zal uiteindelijk in de grond 

infiltreren en het grondwater aanvullen.  

 

Om de bergingscapaciteit te waarborgen zijn in hoofdstuk 5 van deze vergunning 

voorschriften opgenomen.                                              . 

 

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige 

bovengenoemde criteria. 

7.3 Belangenafweging 

Het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen 

tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 

2013 en de beleidsregels, als bedoeld in paragraaf 7.1, worden beschermd. Uit de 

belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van 

de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende 

wordt gewaarborgd. 
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8 Procedure  

8.1 Mededelingen 

I. Procedure 

Bij de voorbereiding van besluiten die nodig zijn voor uitvoering van de 

maatregel ‘Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsingen Breukink’,  

noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de 

Rivier, is besloten tot toepassing van provinciale coördinatie als bedoeld in artikel 

3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro). Eveneens is besloten 

tot toepassing van gemeentelijke coördinatie als bedoeld in artikel 3.30 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro).  

 

De bedoeling van gemeentelijke en provinciale coördinatie is de voorbereiding en 

bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, 

zoals genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland 

PS2009-940 en het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van Brummen 

RB15.0016, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen 

daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende 

besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.  

 

De procedure conform artikelen 3.30 en 3.33 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit 

houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden 

gelegd en vervolgens als definitief besluit. 

 

In het kader van de bedrijfsverplaatsingen van de familie Breukink zullen de 

volgende besluiten gecoördineerd worden: 

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Cortenoeverseweg 119-125’ van gemeente 

Brummen; 

- Milieueffectrapport ‘Bedrijfsverplaatsingen Cortenoeverseweg 117-125 

Brummen’ van gemeente Brummen; 

- Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, milieu 

en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Cortenoeverseweg 125 (Melkveehouderij) van gemeente Brummen; 

- Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en 

handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

Cortenoeverseweg 119-121 (Paardenhouderij) van gemeente Brummen; 

- Ontwerp Watervergunning Cortenoeverseweg 125 te Brummen 

(Melkveehouderij) van Waterschap Vallei en Veluwe; 

- Ontwerp Watervergunning Cortenoeverseweg 119-121 te Brummen 

(Paardenhouderij) van Waterschap Vallei en Veluwe. 
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Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 

De ontwerpbesluiten benodigd voor ‘Dijkverlegging Cortenoever – 

bedrijfsverplaatsingen Breukink’ zijn door betrokken overheden gezamenlijk 

voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. 

Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de 

aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen, hebben er verschillende 

momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.  

 

Zienswijzen 

Tegen onderhavige ontwerpbesluiten kunnen door een ieder gedurende zes 

weken, bij voorkeur, schriftelijk zienswijzen worden ingediend in de periode zoals 

aangegeven in de kennisgeving. Bij een zienswijze dienen het zaaknummer 

2012-012204 en het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te 

worden vermeld.  

 

Schriftelijk: 

Schriftelijke zienswijzen kunnen in de periode zoals aangegeven in de 

kennisgeving gestuurd worden naar de coördinerende instantie: 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

t.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat 

Coördinator Procedures Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsingen 

Breukink 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

 

Mondeling: 

Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken 

inbrengen door een afspraak te maken met de heer A.M. Kwakkernaat, 

Coördinator Procedures Dijkverlegging Cortenoever. De heer Kwakkernaat is 

bereikbaar via het telefoonnummer: 06 - 224 73 005.  

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde 

gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het 

vaststellen van de definitieve besluiten. Tegelijkertijd met het bekendmaken van 

de definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, 

geïnformeerd over wat daarmee is gedaan. 

 

Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de 

vaststelling van die besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Dit is niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was 

een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit ten opzichte 

van het ontwerpbesluit gewijzigd wordt vastgesteld.  
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II. Schade 

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door 

de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik 

maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf 

herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt 

hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de 

vergunninghouder. 

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als 

gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden. 

III. Overige vergunningen en toestemmingen 

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de 

verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming 

aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke 

toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de 

vergunningverlening betrokken (onder)grond. 

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen 

met uw gemeente. 

IV. Wijzigingsvergunning 

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de 

aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging 

van de vergunning te worden aangevraagd.  

V. Rechtsopvolging 

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, 

tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de 

vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is 

gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap. 
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Bijlage 1: Begripsbepalingen  

Behorende bij de vergunning van de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink, het lozen van 

hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter 

plaatse van Cortenoeverseweg 125 Brummen, zaaknummer 743998. 

 

In deze vergunning wordt verstaan onder: 

a. aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag; 

b. bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;  

c. onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een 

grondwaterlichaam;  

d. ontvangstdatum aanvraag: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het 

waterschap;  

e. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak 

voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende 

bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere 

oevergebieden, alsmede flora en fauna;  

f. vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht 

zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is 

naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; 

g. waterbeheerder: het college van dijkgraaf en heemraden; 

h. waterhuishoudkundige functie: de functie die de provincie en/of het waterschap 

aan het waterstaatswerk heeft toegekend; 

i. Waterschap Vallei en Veluwe: het college van dijkgraaf en heemraden van 

Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe 

belast met het toezicht op de naleving van de keur; 

j. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of 

ondersteunend kunstwerk; 

k. watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen 

en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en 

ondersteunende kunstwerken; 

l. watervergunning: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet; 

m. werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met 

toebehoren. 
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Bijlage 2: Situatietekening 

Behorende bij de vergunning van de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink, het lozen van 

hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter 

plaatse van Cortenoeverseweg 125 Brummen, zaaknummer 743998 

 

Situatietekening: 
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Bijlage 3: Startformulier 

Behorende bij de vergunning van de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink, het lozen van 

hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter 

plaatse van Cortenoeverseweg 125 Brummen, zaaknummer 743998. 

 

 

e-mail: info@vallei-veluwe.nl  

 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Afdeling Vergunningen en Handhaving 

T.a.v. de heer Van Uum, Regio Oost, Keur 

Postbus 4142 

7320 AC  Apeldoorn 

 

 

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden 

 

 

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten: 

 

 

Meldingsdatum: ……………………………………………………………………………………..………………… 

 

Locatie: ………………………………………………….. te ……………………………………….………….…….. 

 

Werkzaamheden: ……………………………………………………...………………………………….……….. 

 

Startdatum: ……………………………………………………………………………………………….……………. 

 

Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………………….………….. 

 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….……….. 

 

E-mailadres: ….………………………………………………………………………………………………………… 

 

Plaats,      Datum, 

 

 

Handtekening 
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Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier 

Behorende bij de vergunning van de heer A.J. Breukink en J.W. Breukink, het lozen van 

hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter 

plaatse van Cortenoeverseweg 125 Brummen, zaaknummer 743998. 

 

 

e-mail: info@vallei-veluwe.nl  

 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Afdeling Vergunningen en Handhaving 

T.a.v. de heer Van Uum, Regio Oost, Keur 

Postbus 4142 

7320 AC  Apeldoorn 

 

 

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden 

 

 

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen: 

 

 

Meldingsdatum: …………………………………………………………...…………………………….……… 

 

Locatie: ………………………………………………….. te ……………………………………..……………… 

 

Werkzaamheden: ……………………………………………………...…………………………….……….. 

 

Startdatum: ……………………………………………………………………………..……………..…………. 

 

Einddatum: ………………………………………………………….……………………..………………………. 

 

Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………….……….…………….. 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Plaats,      Datum, 

 

 

Handtekening 

 


