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/\anvraag 

Introductie 

Inleiding 

2 van 38 

Watcrvrrgunning 
Introduclle 
Millis/erie vall Vel'keer ell /Va/el'staal 

Met dit formulier kunl u een walervergunning of wijziging daarvan aanvragen. 

Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de gemeenle waar uw voorgenomen activiteilen plaalsvinden of de 
bevoegde instantie en hoor of een vergunning nodig is. Vaak volstaat aileen een melding. 

De watervergunning 

De watervergunning dekt aile activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als 
u in, op. boven. over of onder een oppervlaktewaterlichaam (walergang. vijver, rivi er. kanaa!. meer 
of zee) of walerkering activiteiten wilt ondernemen. of a/s u grondwater wilt onttrekken of water wilt 
infillTeren in de bodem. 

De aanvraag 

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

Bevoegde instantie 

Dit kan zijn: cen waterschap (regionaal watersysteem). Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem), de 
provincie (grate grondwateronttrekkingenlinfiltraties) of de Inspectie Verkeer en Waterslaat (eigen 
werken RWS) en is afhankelijk van de voorgcnomen activiteiten en de loeatie. Neem bij twijfel 
hierover contact op met U\\ gemeente of de bevoegde instantie (zie de bij lage voor eontactgegevens). 

Vooroverleg 

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

Behandelkosten 

Provincies of waters chap pen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw 
aanvraag. 

Zo werkt het 

• Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie 
• Vul he! formulier in v~~r zover nodig 
• Voeg de gevraagde bijlagen toe. elk voorzien van een nummer 
• Onderteken het formulier 
• Verstuur de aanvraag inclusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde 

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

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

Digitale aanvraag 

Naar verwachting kunt u vanafhet midden van 2011 via Omgevingsloket online digitaal cen 
aanvraag indienen. Tot die tijd is aileen dit formulier geldig. 



> 1111 hier cle gegevens 
In van degene op wiens 
noam de vel'grmnillg 
moelkomen: 
organisatielbedl'ijf of 
parlier/fiel' 

SIIIIII' em mach/fglllg 
mel de (7(7I1VI'(1og mel! 

! 81}/oge 

/,,,1111 VOOI' :'ovl!r 
lIIogelijli 

1 

J van 38 

Aanvraag Walunrgunnlng 
01 Aigemene geg~yetls 
MiJ,;s/~rie 1'0/1 Jlel'klJl!l' ell II'altll'5/aol 

01. Algemene gegevens 

Inleiding 

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Als hij de vraag een toeHcltting (i) of een bUJage 0) 
hoort. dan is dit aangegeven. Toelicbtingen (i) statln op een apart toelichfingenblad. 

Gegevens van de aanvrager 

Organisalielbedrijf: 

Naarn en voodetter(s): 

Adres: 

PostCode: 

Woonphws: l..,.I. 

Telefoonnummer: 

E-rnaHadreS: 

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager 

3 

4 

Naam en voorlcncr(s) , 

FunClie 

Telcfoonnummer 

E-mailadres 

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

Naarn en voorlener(s); 

Adres; 

Poslcode: 

Woonplaats: 

Teleroonnurnmcr: 

E-maiJacires: 

Locatie van de activiteiten 

Adres: 

POSlcode en plaalS', 

l, Ii. 

Gemeenle: 

GelllcenlC 

\\~H'tll.1r~, 1.~lt: ill \.11. (,lIP ill It.... \·.\~1\.I/,,'I.· tltl-h~\l"': ~.,"· __ llI.h.·, ':11 dll!ukjll! ... III·~·'II·,IIt'tt.' 

)...;rh It 1.' .. -,-, .... :;It\I<I~\tll.. 

s eli 
e: 

scclie: 

nummer(s): 

nummer(s) ' 



Ga:o l10dig verdeI' op 
een apcrr/e by/age 

. Geefeen kOl'le 
o/l1schrljvlIlg 

Aanvraag 

Naam oppervlakle
walerl,chaam: 

XfY coordinalen: 

Kilometrering: 

Periode van de activiteiten 

.f van 38 

Walervergunning 
01 Algemene gegevens 
Millisterie VQlI l'erkeel' ell Waters/oal 

Zijde (N/Z/O/w/LilRe) . 

Sa Wat is de geplande begm- en emddatum van de voorgenomen aclivitejlen'l 

Aclivileit: , " I I I ' I II .. ' U ~ II' , I ,. 

• t Ii , I , , 

Begmdatum: ddfmmlJili E,nddatum ddimm JJ.Jj 

Activilei1: 

8egindatu m: dd/mm/fuj '" ~ Emddalum dd:mm'llJj 

ACliviteit: 

Begindatum: ddfmmffuj I \ Emddatum ddimm·llJJ 

Geef zo nodig cen toelichung 

,I II '" 

Wijziging van aantal en type windturbines. wijziging kabeltrace en aanlandingspunt. wijziging met 
betrekking tot innovaties. wijziging in verband mel eerdere installatie van innovatieve funderingen. 
wijziging in verband met onlbrckende certificering en de wijziging van de levensduur van de 
vergunning. Onderhavige waterwetvergunningaanvraag is van toepassing op hel offshore-dee I 
(bovengenoemde wijzigingen) inclusief duindoorkruising van de kabel door middel van een 
gestuurde boring in de gemeente Noordwijk. 

Volgens art. 24.1 vervalt de vergunning 3 jaar na 18 december 2009. Vooe Q lOis evenwe1 op 4 
november 20 II een SDE-subsidiebeschikking krachtens de Regeling windc:nergie op zee 2009 
verkregen. Vanwege deze subsidiebeschikking bestaat voor hel windpark QIO een conereet en reeel 
ziehl op realisatie. zodat QIO hierbij levens verzoekt om verlenging van de vergunning d.d. 18 
december 2009. Dil verlengingsverzoek vormt een verzoek in de zin van voorsehrift 24.2 van de 
vergunning d.d. 18 december 2009. 

Wat betreft de duur van de verlenging wijsl Q lOop het volgende. Dc SDE-besehikking d.d. 4 
november 20 II treedt pas in werking nadal de Europese Commissie een verklaring van geen 
bezwaar heeft afgegeven met betrekking tot de subsidieverlening voor het project. Vanafhet 
moment dat die verklaring is afgegeven. heeft de vergunninghoudcr vij f jaar de tijd om het windpark 
Ie realiseren en in gebruik te nemen. Oat voigt uit art. 8 van de Regeling windenergie op zee 2009. 
Het is op dit moment onduidelijk wanneer de SDE-beschikking in werking zal treden en daarom ook 
wanneer op grond van de SDE-bepalingen de ingebruikname - levens aanvang operationele periode 
in de zin van de Wbr-vergunning - moet starten. Hel is niet uitgesloten dat inwerkingtreding van de 
SDE-beschikking pas plaatsheeft in 2013. en mitsdien pas in 2018 de ingebruikname in de zin van 
art. 8 dic:nt te starten. Hoe dat ook zij. de vergunninghouder verzoekt om in het besluit op deze 
aanvraag een zodanige voorziening met betrekking tot de geldigheidsduur van de vergunning op te 
nemen. dat de vergunning niet ophoudl Ie beslaan als ingebruikname in de zin van de SDE
bepalingen heeft plaatsgevonden. 

Activiteiten 

61 Omschrijfde aard van de aClivileilen 



I oor;;e de biJ/age vall 
hel jl/isle 1IIIIIIIIIer 

5 van 38 

Aanvraag Watervergunning 
OJ. Algemene gegevcns 
Millis/erie vall Verkeer ell Wa/ers/aaf 

Wijziging van aantal en type windturbines. wijziging kabeltrace en aanlandingspunt, wijziging met 
betrekking tot innovaties, wijziging in verband met eerdere installatie van innovatieve funderingen. 
wijziging in verband met ontbrekende certificering en de wijziging van de levensduur van de 
vergunning. Onderhavige waterwetvergunningaanvraag is van toepassing op het offshore-dee I 
(bovengenoemde wijzigingen) inclusief duindoorkruising van de kabel door middel van een 
gestuurde boring in de gemeente Noordwijk. Een nadere toelichting is opgenomen in de 
onderbouwing bij dil aanvraagformulier. 

6b Omschrij r de reden .I het doel van de aClivilelten 

Opwekking duul7.ame energle 

7 Type aanvraag 

7. Gaal het om een meuwe aanvraag of om een w!)zigmg van een vergunning? 

o Nieuwe aanvraag 

181 Aanvraag voor wijzlging van een bestaande vergunnmg, namelijk 

Vergunningnummerl1enmerk. :''':.\ '1) 1:/, 1\1 Datum 

Verleend doorlbevoegd gezag ~ < II ! ~ ' j I > I .; II t " i , I , I, " : J , i ." .. 

Overzicht bijlagen bij blad 01 

... nl 

Situarielekening. kBart of 
1010 

Gebruik een situlllietekeDing. klart, foto orander Fscbikt middel om de 01.4 

Begin' cn emdd.um 
activitcitcn 

pn:aeze Jo~lIIie van de Ktivitciten tcn opzu:btc van de omFving &ID te 
geven. Tekening en kaan zijn voor:zien Vim een Doordpijl . Dc schaal van 
de hart is 1:10.000. maarnaovede, met de bcvocide inst.,tie mag II 
evenll1eel eell .. de~ schaal gebruilcen. 

VervoJ, VIII de bij vraag Sa vennclde dllums. OJ-Sa 



( 

~, U kl/lll mee,.de,.e 
onde,.delen aankl"llISell 

- ,"'een als II 
gemachllgd belli 

, Zie de bij/age vaor 
cOlI/aclgegevells vall 
bevoegde illslan/ies 

.' Maak een kopie v~~r 
eige" geb,."ik 

1 

Aanvraag 
6 van 38 

W.f~rVfrgunnin, 
02 AClivileitenkeuze en onderrekening 
MilJislel'le vall lerkeer en Walerslaal 

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 slone ondertekent en verstuurt u de aanvraag. inclusiefbijlagen. Het is mogelijk 
dat u naast de watervergunning ook andere vergunningen nodig hebt of meldingen moel doen. Lees 
hier meer over in de toelichting. Raadpleeg bij lwijfd uw gemeente of de bevoegde instanlie. 
Toelichling (i) slaal op cen apan loelichtingenblad. 

Keuze van activiteiten 

II Kruis aan wal van loepassing is op uw aanvraag 

o SIO&nincen 
oppcrvlalctewaerlidlum breng,en 

o 51Ofli:n in zcc bmlpll 

1:81 Em wlllcntutswe.x of 
bcschenninpzonc gebruikeu 

o Water in de bodcm brenren of craan 
onltrekken 

o Water in cen oppcrvlaktewateJlidtlWll 
IIn:nllCn oferaan onttrekken 

U wilt bijvoorbecld .tval Willer in ccn oppcrvlaktowltcr\ichaam 
lozcn of rechtstrceks (dus Rid vii de gemeeDlelijke nolcrins) 
I£VOCRn n .. ecn rioolwlleJZuivcrinpiruiclttinl 

U wilt blgerspccie op eel! Joclllic bu.ilen de 12-mijlszone vm de 
Noonlzcc storten. 

U wilt wcdaumhedcn venidttcn in, op. boven, over of onder 
Cell w .. crslaatswerlc of de UD~lldc be.cllcrmiDpzooe. Em 
w.el1lutJwerk is CCII oppervllktCWtleJllchlllll, bcrgiapreblC:d, 
wlllel!l:ering of OIIdersteUIIIM kllllStwcrli: (bijv eel! slu.is of stuw) 

U wilt pondwlllcr onltrekkcn ofin 5l1Rmh"l1 durmce wiler in 
de bodem bmlgen (infiltmen)_ Ook onltrekkinpn in vcrl!lIId 
met bodcmcncrgjcs)'Stcmcn vallen In dezc calcIC ric 

U will p1Ite hoevcellledcn willer ill ecn oppervlaktcwllcl1lchulII 
IDml of daamn grote hoevcelheden onnrekkcrJ 

AI 

A2 

A3 

A4 

AS 

2 Ondertekening 

3 

z. Ondeneken deze aanvraag als u aile van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord 

Ik verk/aal' dit!ol'",I1/ier ell de bljlagellnoal'lI'aorheld Ie hebbel1/11gevllld 

Datum: 2916 ?a/2. 
J.\ Ih,ld.u,_ Plaats: 

Handtekenmg 8anvrager 

Handtekening g.:machtigde. 

/ J 

,cz:iV~-
I Annlal bijgevoegde bijlagen 

Aanvraag versturen 

3. Sluur aile ingevulde onderdelen van de aanvraag inclusief de bljlagcn in viervoud (Icnzij de bevoegde 
mstanue anders aangeeft) naar de gemeenle waar de activiteilen worden uitgevoerd ofrechtstreeks naar de 
bevoegde instantie 

Ui.zo.d~ri·l: 
Ais u ac\ivileilen in de Noordzee wilt verrichten. stuurt u de aanvraag niet naar de gemeenle. maar allijd 
rechtstreeks naar Rijkswaterstaal (zle de bijlage voor contaclgegevens) 

" i 
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! Bijloge 

! Bi}lage 

! Bijlage 

- De Ellropese IPPC
rlChllijl1 over 
gelntegreerde preventie 
ell beshoijding Vall 
ver on/loemrgmg 

l IJ/Jfag~ 

! By/age 

BRZ01999: Irel 
Bes/Ilil risico's =lI'llre 
ol/geva/fen 

! Bijlage 

0° HOII/eer bl} de 
risicobeoordelillg bijloge 1 
vall hel CIW-ropporl 
'Integra/e aanpak r;s;co 's 
vall Ollvoor=Jel1e /o=illgen' 

I 

2 

Aanvraag 
7 van 38 

Watervergunning 
AI Swffen IR een oppervlaktewaterlichaam brengen 
IH;nislerie vall Verkeer ell Wa/erslaat 

AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 

Inleiding 

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

Let op! 
• Vraag de gemeente of de bevoegde inslantie vooraf of u dit onderdeel moel invullen of dal u 

onder algemene rcgels vall. 
• Als u onder algemenc regels vall. mOl!\ II vooraf een melding doen aan de bevoegde instantie. 

Oat geldl in de volgende Sil1l3ties: 
Als u vanui! een hui.shouden \ lit lozen 

o Als uw bedrijf onder het Besluil algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit). hel Lozingenbesluil open teeh en veehouderij of hel Besluil 
glasluinbouw vah. 

• Veer zeker bij grote lozingen vooroverleg mel de bevoegde inslantie voordat u de aanvraag 
officieel indient. 

• Ais u niet rechtslreeks 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 milieu- of omgevingsvergunning aan. Zo'n lazing kan echter ook onder algemene 
regels vallen. 

• Als uw bedrijf een lPPC-bedrijfis. bent u wenelijk verplicht am binnen zes weken naasl de 
walervergunning bij uw gemeenle oak een milieu- of omgevingsvergunning aan Ie vrageno 

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

Bedrijfsactiviteiten 

la Voeg als bijlage toe: een rapport over de bedrijfsactiviteiten. -processen. -inslallaties en .voorzieningen 

Ib Voeg als bijlage loe: een bedrijfsplanegrond met de indeling van hel bedrijf 

I ( Voeg als bijlage toe: een overzicln van aile stoffen en produclen en hun kenmerken die U in opslag kunt 
hebben. voor l over die in een oppervlaktewaterlichaam lerechl kunnen komen 

IPPC 

211 Is Richtlijn 2008/IIEG van toepassing op uw inrichting? 

o Ja 

o Nee ~ Ga verder met vraag 33 

lb Wat is de specifieke categorie loals bedoeld in bijilige 1 van de IPPC-richlijn? 

2c Voeg als bijlage loe: een rapport mel de maaln:gelen oftechnieken die u toepast om Ie voldoen aan de 
definitie van ' beste beschikbare teehniek' (bbt). loals bedoeld in Richtlijn 2008/1IEG ofhet belreffende BREF 
voor deze bedrij fSlak 

Ongewone voorvallenl onvoorziene lozingen 

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

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

o Nee 

lb Maak een nSlcobeoordelmg: zijn binnen de inrlehting risicovolle stoffen voor he! oppervlaktewaler in 
hoeveelheden boven de drempelwaarde aanwezig? 

o 1a ~ Voeg als b!J1age toe: de resul/alen van de risicobeoordeling. en ga door naar vraag 3c 

o Nee ~ Voeg als biJlage toe: de reslIl/aten van de risicobeoordeling 



r 
! Bijluge 

. Gebr/li/( =0 110dig een 
apambijlage 

! BII/age 

! BiJlagt 

- Gebruik =0 110dig eelf 
apar,e bljfage 

Aanvraag 
8 van 38 

Watrrvtrgunning 
A I Stoffen m een oppcrvlaktewalerlichaam brengcn 
A.fmis/III·,t valf l'erkeer elf 1I'alel·slaal 

3c Voeg als bijlage toe: de resulralen van een milieurisicoanalyse mel zo nodi!! een PrOleus-modellering 

3d Vul in de label die installalies en lozingsscenario's 11\ die volgells Proteus de grootstc risico's dragen 

lr Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesleld? 

o Ja ~ Voeg als bijlage III overleg met de bevoegde inslanlie uw bedrijfsnoodplan loe 

o Nee 

Bedrij fsrio lering 

4a Voeg als bijlage loe: een rioleringstekening met de alVoerwijze van hel alValwater 

4b Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven ofwoningen aangesloten? Zoja, welk(e) bedrijt7bedrlJven en 
hoeveel woningen? 

o Ja. namelijk . 
naam bedrij f 0 f bedrijven 

aanlal won ingen: 

o Nee 

Afvalwaterstromen 

s. Vul in de label In welke soonen afvalwaler u wilt lozen en vul de afvoergegevens in 

• 1I11 

I) Aange'lo'en W3t de herkomsl IS \'an hel gebrulk1e wilter; O"drU\kw8Icr, 0 "oPPM'lak1ewlltr, G "grondwah:r I H 'hemelwalt:f A anders 

21 AOIing.:\·.:n waarop het afvalwat~( " 'Ordf geroosd. O'='oppcrv'aL.1~walC:r. l":fechlsrrceks op zuiW'ringh!chnisch \ ... 'erl,;. RW,.\ - Ktnltf:nlth)k 

hemel""'""iool, OW A= semecn'elijk VlIilw ... rriool. B- bodom o:n 1- Uldire" (vi •• en work van ocn derdel 

. '. 

31 A •• ~.v'" me. <en len .. via welk lozingsp"" h'" b",dr.nd •• fv.I"' .... wo,d. g.loosd (~.bruik dozolfd.IClIers ,Is op d. floler"gs1d<.nUlg) 

~I Bij i<dOle hoew.llI.id ,a'gov,," op wolk. wijzeln) de volum .. "oom van d ••• "chiUe.de soonell ,(valwat .. is bop.ald. (WI """rm ... , 

101 d.bi •• m •• ;"~. IS)"" s"""iti •• 'i •. (G) ~ .. ch' •• 1M ,nd ... man'C< 



( 

, Gebrulk de:elfdt! 
/IImrmr,.ing a's bij 50 

! Bij/age 

! Bij/age 

! Bulage 

Aanvraau 
b 

9 van 33 

Watervergunning 
AI. StolTen in cen oppervlaktcwaterlichaam brengen 
Ministe,.re \'011 I 'e,.kee,. en Wate/'slaal 

Sb Vul per 10ZIngspunt In op welk oppervlaktcwaterlichaam uw bedtijfwillozen 

, " 

~c Vul in de tabellll welke verontreinigende stoffen (ook KRW.stolTen) in welke hoeveelheden tijdens norma Ie 
bedtljfsomstandlgheden in het Ie IOlen afvalwaler voorkomen 

I' 'lit" ~ • 14 1.1 I" 

I, 1 'II • 

r '11. III I 

">1"" til 

\ \+ " 

Sd Voeg als bij/age toe: de berekening van de warmtevracht van het koelwater zoals gcnoemd bij vraag Sc 

Se Voeg als bijlage toe: analyseresultatcn van de samenstelling van de deelstromen zoals genoemd bij de vragen 
Sa en c en van de samenstellmg van het afvalwater per lozingslmeetpunl 

~fZijn specifieke bedrijfsomstandighcden van invloed op de samenslelling van de lozing zoais omschreven bij 
vraag Sc~ 

o Ja ~ Voeg als bijlage toe: cen beschrijving van de aard en duur van de bedrijfsomstandigheden en een zo 
nauwkeuflg moge1ijke schatting van de samenstelling van hel Ie lozen al'vaiwaler tijdens deze periode 

o Nee 

Sg Beschrijfhoe u de lozlng wilt meten (meetli'equenlie, mcetmelhode, meetvoorzieningen), reglstreren en hoe u 
daarover Wilt rapporteren 

Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken 

Prevemieve lIIaal,'egelen ell hergebruik 

6a Heeft uw bedtijfprevenlieve maalregelen getroffen en/ofonderzoeken verrichl om de lozing van a I'valwaler Ie 
voorkomen? 

o Ja .. beschrijfde preventieve maalregclen en/ofonderweken in een aparte bijlage 

o Nee 



r 

( 

! JJljlllgi 

• Gebrlli/i :0 /lod,S el'l/ 
aporfft bfj/ase 

7 

8 

Aanvraag 
10 vBn38 

W"ltn'crgunning 
A I Stoffen III cell oppcrvlakll:wau:rI ichaam brcngcn 
"''-nisl/me Villi Vel'keel' 'II Wafer.flOat 

6b Worden afvalwalcrsirolllcn cnlofslolTen hcrgebl\Jlkl? 

o Ja ~ beschrijfhl'J hergcbruik van olYalstromen en/ofSloffcn in ~en opnnc bijillge 

o Nee 

Zr/ivel'l/lg(l!clmlscile ~oo":II!"illgell 

6c G~'e rh ie ronder aan we!ke (n/'val)wllter{deel)Slromen ecn l uiverin gt<:chnische voorzlening passeren VOOI de 
lozing pl8nlSvindl 

OI I~I ",.'cmfsehcldcr(s) 

Velnfschttdcrlsj 

Bez;nkpUI(len) 

lBA(s) 

Andere "OO~l).nmG 

6d Voel! als bi) lage toe: de kcnmerk en vun de zUl vcringlechnische voorziellingen zoals biJ 6c genoemd 

Nadelige effecten Op het watermilieu 

7n Voeg in overleg met de bcvoegde inSlantie als bijl;\ge 10C: cell bcschriJYlng vlln de belnngrijkc nadc1ige 
elTect~n lIoor he! wQlemllheu (immissiclocrs) 

Ontwikkelingen 

8a Zijll in de loekomsl onlwikkclingcn (bijvoorbc:eld UllbrcidingsplanncII) Ie vcrwachlcn, in ofrondorn u\\ 
bcdrij[ die gevo lg~n kunnen h.cbben voor de Bard en a mvllng van de IOlingcn~ 

o JI\ . namclijk 

o Nee 

9 Samenvatting 

9n Geefhierondcr een kon'~ samenVJnln!! van de IIlhoud van dll dec I VIln de vcrgullnlllgoanvraag 

Anrd cn omvang von hCI bcdrijf 

Global\) procesbeschrijving 
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Aanvraag 
II van38 

WaternrgunnJ_c 
A 1_ SIt>ffen in eeo oppervlaktewaterlichaam brengen 
Mi'IiS/~rie van /-'erlceer ell Walers/Qat 

Beschrijving van de bedrijfslocatielnaam {)ppervlaklewaterilchaam 

Beschrijving van de lozing: aard, omvang. conlinu/discontinu, maatregelen (prevtnlie) en zuiveringtechnis(!Jie 
voorzi en ingen 

Periode WQlItvoorvergunning w{)rd! gevrllllgd 

Overzicht bijlagen bij blad Al 
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12 van 38 

Aanvraag Waterver&unnin& 
A I Stoffen in een oppervlaktew81erhchaam brengen 
Millislene van I-erkeer ell Waters/Qa/ 

Acb vilellenrappon 

BedriJ ISplattegrand 

Oveni~hl sloffen en 
producten 

Bbt'l1pport 

Miliewisiccaoalyse 

Risicobeoordeling 
~mpelwaarden 

Miliewisicoanalyse 
metProleulI-
modellering 
Tabel Proteus 

BedrijlSnoodpl an 
Rioleringslekening 

Tabel 

Be~keninll 

wlI1Dlevraclll 
koelwller 
AoalyscR:sullaten 

Beschrijving 
bedrijfsomslandil!heden 

Beschrijving 
prcventieve 
maalftgelen 
Bescluijving 
hergebruik 
aIValwllerslromen 

Rappon 
zuiveringteclwsche 
voOlZumingen 

IlIIJIUssietoels 

Oolwikkelingen 

.. : '\ III • 

Bescllrijving vIII alle (verandenle) ac:tiviteilen, proCle55ell, inslIllaties en 
voolZlenin~n bmocn IIet bedrijf. Voet: ook pl1OOI!l~cbema's toe. 

Met ten minslc: de lud- en lospllatsen, de opslag voor grand- en 
hulpstoBen en tussen- en elndproducten, de plaats VIII de 
zuiverinllcchnisdJe vvoRienin.en. AR:Cerde lemindelen wlltmogelijk 
veronlRinigd IIemelw.er wonk ccloosd. 

Tabel of overzicbt met aile grand- en hulpstoffen en lussen· en 
cindprodutten. Pcrslgfofproduct moetm de vol~nde kenmerkcn worden 
benoemd: 
-Opsllicapaciteit (Its ofton), 
.Wijze van opslag en opslqlocatie op de inrichting 
-Verbruik (lcgljaar oftonljaar) 
-Waterbezwaar1ijkheid (J tim 12) en de sanerinlSinspanning (A. B ofC) of 
de stO&igeRSChappeR (s_nstelling ingeval van ten p~pmal, R-zinncn. 
acuh: loxicileit. albreekbaarbeid, oplosbaarlteid, log POW) op grond van de 
AI,eRICnc bcoordclinpmclhodick (ABM». 

OpsomlDlngen omScbrijvtng vill toes;,pllSle maatn!~leD CD tec:hniekcn die 
invullinl Fven aan de definitie VIII 'beste be,cbik~arc techniclc' (bbt) 

Onderdeel van het velligheldsrapport zoals bedoeld in bet BRZO 1999 

Result •• van toetsinlllll hljlaie 2 VIR IIet CIW-rapport 'Integral, lanpale 
Villi risicc's van onvoorziene lozingen' 

Overleg met de bevoegde iDStantie over de noodzaalc van loepassing van de 
Proteusmodellering 

Installaties en lozjngSlocnario's die ~Igens Proleus de grootste risito's 
drliCTI 

AI-Ia 

AI-Ib 

AI-Ie 

A[.2c 

AI·3a 

AI-3b 

AI-3c 

AI-3d 

AI-3e 
Eon ccmpleet overzichl van de aanwezige riolering, WllIflJIee A 1.4a 
bedrij6afvalwater. huishoudelijk af\IlIwater, aI dan nJel verontreinigd 
hemel willer, etc. wordl afgevoerd. Met aanduidiDg VIII aile ~,wienl, maar 
oole calamileuze moerroutes. Met ten romsle: de lozingspunten, 
~ntrolcpUlt'n enlof meetvool2ieningm, stroomrichting alsook de p1aa1S 
VIII de zuivennstecllnischc vooRierun.en. Vcnneld ook de diverse 
alValw8lerstromen duidelijk. 

Tabel af\IalwalclSlromen 

Berckening wanntevrachl zoals beschreven in de loclichting 

De s.nenstelling van de deelstmmen en VIII het alVaI water per 
lozings!meetpunt 

Infonnllie over de sunenstelling van hel te lozen arval_er tijdo.., 
bepalende bedrijfsolll$landighcden en de dUllr van de omslandii/teden 

Zie loelichtingenbl ad 

Zie loelichtingcnblad 

Bescbrijvingen (evcntueel schemllische weergave i stroomschema's 
bijvoecen), ontwclpgrondslagm, capacilcilsberckellmgcn, 
zuiveringsrendemenl,lelceningen 

Voli de methodicle zeals besc:hreven in he! CIW'rappon "Emissae·,mnussie, 
priorilering van bionnen en de immissieloets". U kunt dit rapport 
downloaden via www IIelpdeskwater,n1. 

Bescbrijving van onlwiklcelingen die .elevlIII zijn voor de aard en omvang 
Vln de lozingen 

AI-Sa 

AI-5d 

AI-5e 

AI-Sf 

AI-6a 

AI-6b 

AI·6d 

AI·7a 

AI-Sa 

A2. Stoffen in zee brengen 
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13 van 38 

Aanvraag Walervergunning 
A2 SlOffen in zee brengen 
Mllllslel'le VOIl f'erkeer ell !ValerSloal 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u baggerspecie op een locatie builen de 12-mijlszone en binnen de 
exclusieve economische zone (EEZ) van de Noordzee wilt brengen. Bij toepassingen van 
baggerspecie binnen de 12-mijlszone heeft u geen watervergunning nodig. maar kunl u volstaan mel 
een melding volgens he! Besluil bodemkwaliteit aan Agentschap NL. He! afvoeren naar of storten in 
zee van andere stoffen dan baggerspecie en het verbranden van stoffen op zee is niet vergunbaar. 
Tijdens vooroverleg zal Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat u duidelijkheid vcrschaffen over de 
vergunbaarheid van de beoogde activiteiten. 

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

Bagger- en stortlocatie 

la Vermeld de coordinaten van de locatie waar de specie wordt gebaggerd en gestor! 

Ballilerlocaue (In ETRS89. WGS84. 
UTM zonell ED50ofRD) 

Stortlocalle (In ETRS89. WQS84 of 
UTM zone 31 ED50) 

1 b Voeg als blJlage loe: een overzichtskaart van de bagger- en slorllocalie 

Materiaal 

2a Wal is de aard van de Ie sloTten baggerspecie~ 

o Zand 
o Klei 
o Leem 
o Slib 
DAnders. nameJijk' 

2b Voeg aJs bijlage loe: een rapport met de samenstelling van het Ie storten maleTlaal 

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

Hoeveelheid 

la Vermeld nauwkeurig hoeveel baggerspecie u wilt stoTten in kubieke meters 

, 
III 

Overzicht bijlagen bij blad A2 

Ib 

2b 

Ovcnichtskaart van de 
baggcr-cn stortlocatic 

Analyserapport(en) Villi 

de samenstelling van 
het maleriaal 

Dc coi5rdimden van de hockpunten van de bagger- en de S!ol1locatle mal! U 
in ETRS89, WQS84 ofUTM zone 31 EDSO (en voor de ballgeriocatie ook 
in RO) vcmelden. 
Een analyserapport moel minstens inzicht geven in de 
komlgrootteverdeling. het drogestofgchahe cn in de chemische parameters 
die deel uitmaken van de ZQutebaggertoelS 
(www.helpdeskwater.nVzcesliblnonnl). A1s de samenstelhng niet voJdoet 
aan de nonnen van de zoulebaggertoets wordt in beginsel geen vergunning 
verleend voor het storten VIII de betnl~nde partij baggerspecie. 

A2-1a 

A2-2b 

2c Rapport confunn NEN 
5720 van de 
monslcriocmes en de 
boorstaten 

In NEN 5720 staal hoe het bodemonderzoek moel won/en uitgevoerd, zoals A2-2c 
het minimaal ve."isle aantal boringen en bodcmmonstcrs. Bespreek tijdens 
het vooroverleg Wal in UW geval de meest geschikte onderzockshypothese is. 

A3. Waterstaatwerk of beschermingszone 



r 

, Knj;s aan II'QI 1'011 

/oepassmg /s ell go verder 
bi} de voor u relevante 
I'm (a)g(ell) 

! 8iilagl! 

I 

2 

Aanvraag 
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Inleiding 

14 van 38 

Watervergunning 
A3 . Walerstaalswerk of beschermingszone gebruiken 
Millis/erie vall I'I/I'keer ell Waterstoaf 

Vul dit onderdeel in als u activiteiten wilt uitvoereo in. op. boven. over of onder cen w8tcrst!llltwerk 
of bij behorende beschermingszone. of als u vaste substallt ies of voorwcrpcn wi I t Slonen. plaatsell. 
neerleggell ofjuist wilt laten staan of latcn Iiggen bij het walerstantwerk of de beschermingszone. 
Een waterstaatswerk is: een oppervJaktewaterlichaam (zoa ls cen walergang. vijver, rivier. kanaa!. 
meer of zee). een bergingsgebied. een walerkering of een onderstcunend kunstwerk (zenls een sluis. 
stuw of brug). 

Let op! RnadpJeeg uw waterbeheerder voeraf of u cen watervcrgunlling nodig hebt of dat u aileen 
een melding hoeft te doen. 

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

Gebruik 

1a Op welke wijze will u gebruikmakcn van hel waterstaatwerk? Meerdere opties zijn mogehJk 

\ \. 11 ', I ~" I 0" I \, .1 : 

0 Dempen van een oppervJaktewaCerlichaam 2 

0 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 3 

0 OntwikkeJen of inrichcen van natuur 4 

0 Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een brug 5 

0 Aanleggen, wijzigen ofverwijdercn van een dam (met ofZIJnder duiker) 6 

0 Beschoeicn (oevcrverdediging) 7 

0 Aanbrengen van beplanting in o(nabij een oppervlaktewaterlichaam 8 

0 Overige activiteiten in ofnabij oppervlaktewaterlichamcn 9 

181 Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwcn, in de Noordzcc 10 

~ Activitciten in, op ofnabij waterkc:ringen II 

~ Aanleggen van kabels of [eirungen 12 

0 Imemen van een ligp[aats 13 

0 Bouwcn, wijzigen ofverwijderen van cen steiger ofvlondcr 14 

0 Wijzigen van het waterpei! 15 

0 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlalt) 16 

0 Activitciten in een waterbodem 17 

I b Voeg als bijlage toe; een constructietekening van de voorgenomen aCllvileiten 

Dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

1. Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

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

1b Geefaan wat de lengte IS van het te dempen oppervlaktewaterlichaam in meters 
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IS van 38 

Aanvraag Wnttrvcrgunnlng 
A3 WUlerSI83IS\ elk of beschcrmingslon~ gebruikclI 
MlIlI,l'lel'll' Win V/II'keel' ell lI'alerstaal 

m 

2e Gecf831l wal de omvanl! is van de dcmpillg ill vierkante en knbieke meters 

In' 

ld OlllschnJ f IlIcrondcr de 10C Ie pasSl:1l mntenalcn voor de demping 

3 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 

3a Kruis ann wal van loepnssing IS or de nHnveasl! 

o Graven von cell nieu W oppcrvlakltwulI:rl ichaam 
o Vcrbrcden van cen beslnnnd oppervlaktewatcrlichaam 

lb Venneld de afhlclingcn van dc vernieuwillg ofvelbreding in melers 

Nieuw oppelvlaklcwalerlichaam; 

m botlclIlbrfcdle 

v crbrcdin& oppcrvlaklewatcrhchaam 
In len~~e 

III bodelllbreedle 

Jc Wal is de taludhell ing van hel "ieuw Ie graven oppel'vlakcewlilerlichaant' 

4 Ontwikkelen of inrichten van natuur 

4. Kruis aan wal van toepassing is op de aanvtaag 

o Inriehten van een naluurvriendel ijke oever o Onlwikketen van naWttr, ze>a.l.s he! crc:eren van dynamisehe begroeling (bijvoorbeeld ooibosSc:n) 
o Aanlesgcn van filuna-u,!ttredingsplaalsen 
o Aanleggen van faunapassages 
o Aanlc"~n van ecologisebc verbind/ngszol)~s 

Nalfl/If"w'hmde//jk oevel': 

4b Vermeld de lengle van do: nnluurvriendclijke oever in melers 

m 

... ~ OmschrijfhicTonder de 10C Ie passen m8lcn3.len cnlol'bcplanting 

old Voeg als bijlage toe; cen prolielschels van de naWunriendelijke oever 
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16 van 33 

,Aanvraag Waten'erglitlnhrg 
A3, WaterstaatS\verk Qfbeschermiogszone gebruiken 
Mintstene vall I'erkt!er ell /l'olt!rs/aal 

.V(1//I/lrol/t'll'ikke/illg.dJ'IIQlIIlsche hegl'oelmg 

4e Voeg als bijlage 10c' een vegel31iekaan 

Aanleggen, wijzigen ofverwijderen van een brug 

Sa Kruis Ball wat van toepassing is op de aaJlYfaag 

o Allnleggen van van een nieuwe brug 
o Wijl!.igen von een besla8nde bOlg 
o Verwijderen van een brug 

Sb Vermeld de afmelingen vall de hrug in lIItleIS 

In bre.dl. 

5c Vermeld de hoogle Villi de brug len opzichle van hel walerpcil of mnaivcld in mClerS 

m IiQvell waleljlCil 

m bovtn ma"; veld 

Sd Omschrijfde nfwerking ofin,ichting vlln de lnluds ollder de bntghoofllen 

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

6. Krui.s aM wal vlln toepassing is op de aanvraag 

o Aanleggen van ceo nieuwe dam 
o Wijtigen vall een bestaande dam 
o Verwijderen van ceo dam 

6b Vermetd de afindlngen van de dam In meters 

7 Beschoeien (oeververdediging ) 

711 Kruis aM wal van loepnsslllg is op de aanvraag 

o Aanteggen van nieuwe bescboeiing 
o VeTVangcn yan bcslaande beschociing 
o Verwijderen van beslaande beschoeiing 
DAnders. namelij).. 

1\1 len!:le veil de .~nlU~lc dlukcr op de Mllerlijn 

on dl~noclcr V1lII d. dujker or III bre¢dle ~ m hoob~e vall de dlliker 

III oovtnbrccdlc Villi dl: dam 

III hlUd,ge lenllle '1311 d= Ie WIJZlgCII darn (als \ ~n I<xpassml,rl 
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! Bijlage 

i Bljlallt! 

Aanvraag 
17 van 38 

Watervergunning 
A3 Waterstaatswerk ofbeschermmgszone gebruiken 
Minis/erie van Verkeer en lValers/aal 

7b Kruis aan wat de samenstel1ing is van de beschoellng 

o Beton o Staal o KunstSlof o Hout. namelijk: 

DAnders. nameliJk: 

7~ Vermeld de lengle en hoogle van de beschoeiing ten opzichte van de walerlijn in meters 

Aanbrengen van beplanting in ofnabij 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 beplanling. namelijk: 

8b Omschnjfom welke soon bomen ofbeplantmg hel gaat 

9 Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen 

9a Kruis aan wal van toepassing is op de aanvraag 

o Plaalsen van hekwerken en afTasteringen o Oprichten van een gebouw. zoals een woning ofbedrijfspand 
o Plaalsen van mllsvoorzieningen (meet- en regelstations. e.d.) o (Ver}bouwen van een boothuis 
o Plaatsen van afmeerpalen 
o Plaalsen van remmingwerken 
o Aanbrengen van lozingswerken. namelijk: 

o Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties 
o Plaatsen van meetpalen o Aanbrengen van visfuiken ofander vistuig 
o Oprichten van een windturbine(park) 
o Oprichlen van een zendmast 
~ Anders. namelijk: Aanbrengen van een kabel onder een oppervlaktewaterhchaam 

Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in de Noordzee 

lOa Voeg als bijlage toe: een bcschrijving van de gevolgen van de voorgenomcn aCliviteiten voor het rechtmatlg 
gebruik van de N oodzee door derden 

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

10e Voeg als bijlage loe: een oprichtings- en inrichtingspJan 

"Ween VOOI' aclivilei/ell in de eXc(lIsieve eco/lomische :olle . 

IOd Voeg als bijlage loe cen beschrijving van het nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de 
mstallatie 



Aanvraag 
18 van 38 

Watervergunning 
A3 Walerslaalswerk of bcschermingszone gebruiken 
,Hmistel'le vall J in'keel' en Watel's/oar 

J 1 Activiteiten in, op ofnabij waterkeringen 

12 

Iia Kruis aan wal van loepassing is op de aanvraag 

o Oprichten van een gebouw, zoals een woning, bedriJfspand, slrandpavlljoen ofstrandhuisje 
o Aanbrengen van een walerinlaat- ofwateruillaatconslruclie 
o Plaatsen van een windlurbine(park) 
o Aanleggen van een opril ofgrondlichaam 
o Aanbrengen van een baggerdepol of gronddepol 
o Onlgraven van grond o Beweiden met vee, namelijk: 

soort vee: aanlal Ie beweiden stuks 
vee: 

o Organiseren van een wedslrijd ofevenement. namelijk in de periode: 

van (dd/mm/ilii): tOI (ddlmm/ilii)' 

o Aanbrengen van beplantmg/bomen, namelijk: 

soorl: 

o Verwijderen van beplanlinglbomen, namelijk; 

soorl: 

o Uilvoercn vun borlngen of sonde ring en 
o Oprichtcn van zandbankcucn op het st rand ten behoeve van niet·permanente bebouwing 
o VerplDRlscn vlln zlInd op het slrand (anders dan zandbanket) 
~ Andere werb.aamheden. narnelijk;Rclllisalie van een kabel onder de primaire waterkertng en 
beschermingszones door middel van een gestuurde bOTlng, 

lib Voeg als bijlagen toe tekeningen, berekeningen, werkplan en boorplan (als aanvulhng op de 
constru cl ietek enin g) 

Aanleggen van kabels of leidingen 

128 Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag 

o Aanleggen van kabels ofleidingen in ofnabij een oppervlaktewaterhchaam 
o Aanleggen van kabels ofleidingen in. op ofnabi] een waterkering 
~ Aanleggen van kabels of1eidingen in, op ofnabiJ een oppervlaktewaterhchaam en een waterkertllg 

I2b Kruis aan om welke kabels ofleidingen het gaat 

o Aanleggen van cen vloelstolleiding 
~ Aanleggen van kabels 
o Aanleggen van een warmtetransportleiding 
o Aanleggen van kabels ten behoeve van lelecom/televisie 
o Aanleggen van een drukleiding bar. nameJijk een: 

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

o Aanleggen van een gasleldmg, nameluk cen 

o Hogcdrukleiding, namelijk met een druk van 
o Lagedrukleidmg. namehjk met een druk van 

~ Anders, namelijk: Ondergrondse hoogspanningskabel 150 kV 

bar 
bar 

van 
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VVatcrvtrgunning Aanvraag 
A3 Waterstaatswerk of be scher mings zone gebruiken 
Mit/isle/'ie vall Vel'ketr ell Waterslaat 

Ile Voegliis bljlagen loe: een (ttace·)tekenmg. berekeningen. een omschrijYing Ylin de aanlegmethode, een 
boorpllln en een werkplan (als aanwlling 01' de construcdetekening) 

13 Innemen van een ligplaats 

l3a Kruis aan Wilt van loepassing is op de aanvraag 

D Alhteren van een woonboot 
D Afmeren van een recreatieschip 
o Afmer~n voor de beroepsvaarl 
DAnders, nameHjk-

Ilb Wal is hel soon oftype vaartuig of woonschip? 

I3c Vcrmeld de afmetingen en diepgang van het vaartuig of woonschip in meters 

Ud Walls de eventuele lading(vracht} lIall het vaarlUig? 

14 Bouwen, wijzigen ofverwijderen van een steiger ofvlonder 

14. Kruis aan wat van toepassing is 01' de aanvraag 

D Bouwen van een steiger o Wijzigen van een steiger o Bouwen van een vlonder 
o Wijzigen van een vlonder o Verwijderen van ceo vlonder Q.(steiger 

14b Vermeld de buidlge armet/ngen van de Ie wijz:igen sleiger/vlonder in meters 

m breedlc 

15 Wijzigen van het waterpeil 

ISa Kruis aan wat van loepass/ng is op de aanvraag 

D Peilverboging 1,0 v het door de waterbeheerder gehanteerde peil, namelijk: 

o Peilverlaging 1.0. v. het door de waterbeheerder gehantecrde peil, namelijk; 

lSb Vermeld de petiode vlln de gewenste peilafwijking: 

van (ddtmmilliJl 101 (ddlmm!ilii ,: 

lSe Welke werken behoren bij de peilafwijking'? 

o Pomp, namelijk met een capaciteil van: 
m'perUllf 

o Inlaol o SIUW 

o Belllalen tJminage 
o AJJd~'Ts. namelijk: 

ISd Voeg ats bijlagen toe: tekeningen eneen rappon peil wijziging 

I \ 

.\ 
I .. 



Aanvraag 
10 van n 

Watnnrgunning 
AJ Water~laatswerk orbcschcrmmgszone gebruiken 
Millis/em: I'all I erkeer ell Walel'smal 

16 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 

16& Kruis nan wal van toepassing is op de nanvr80g 

o Aanbrengen van verharding 
o InriChten van een op~agdepot (bijvoorbeeld voor grolld of grind) 
o BOUWlltl van dako!>pervlak o BOlJwen van kassen 
DAnders, namelijk: 

16b Wal is hel soon of type van de R311 Ie brengcn verhllrding? 

Urc Vermdd de oppervlakte van de aan te brengen verharding, dakoppervlak ofkassen 

16d Omschrlj r de wiJze van a fvoer van het hemelwater dill op de verhard inS vall 

16c Omschrij r de compenserendc of bergen de manlregclcn voor de ann Ie brengcn verhnrding. dnkoppcrvlnk or 
kossen 

7 Activiteiten in een waterbodem 

1711 I-Ioevecl bnggcrspeeie wordt vcrwijderd~ 

on' 

17b Wal is deomvang \/an bet towlte baggeren oppervlak? 

17c Wal is de beslemmlng van de bagg~rspl!cie'? 

o Depol o Hergebruik 
DAnders, nan1clijk 

mlcnJll~ 

m bn:edle 



.' loor:te elke biJiage van 
he/ll/is/e /II/lIIlIIer 

Aanvraag 
21 van 38 

Watuvugunning 
AJ Waterslaalswerk orbeschermingszone gebruiken 
Mlllis/e,.ie vall Ve,.keer ell Wa/ers/aat 

Overzicht bijlagen bij blad A3 

Vr!lilg: UentJdl~"c bljl,,~e r""licilli,,£ 

Ib Coostructio- CntcoL minim ... A4, &Qed Iccsbanl &elevens,lccn 'verldeinde' aan1evering' in 
tekening met verbllld met de schaalindeling, conede sdJulindelmg en onderbouwende 
berekcningen berekerungen 

4d Prolielsdtels ProfielsdJels van de oever. 

4e VClICtatiekaart Een vegelatiekaart. Ichaal I : 5000, met wecTlavc Villi de vClICtlllieaoort en de 
contour waar de soort naif verwachting ontstaal, of wordt gepland. Geef op de 
kurt de ruwhcidstypen in gesloten conlou= en aangegevcn door ,eldcurde 
v1akken weer. Geefook de conlollml, als van toepassing. Vln bebouwing wccr op 
de kaart. Bcbouwinl word! mcegenomen in de bepaling Villi de wccntand Villi de 
stroming. 

IDa Bcsduij\'UIg Bcsdlrijving vlI1 de gevol,en van de voorgeoomen .:tivtleiten voor het 
pvolgen redltmatig gebruik van de Noonlzcc door derden 
rec:btmatig gebruik 

lOb Bcsdnijvinl BesdJrijvinl VIII de gevolcen van de voorgcoomen activiteitcn voor hel milieu 
milieugevolpn 

10c Oprichtinp- en Omschrijving van de veilighcidswaatborgen, het OIldcrhoud, de 
inrichtingsplan verlichtingsmaat",plcn, malllregellll ler voorlroming en beperking van 

calamiteitcn, en de wijze van verwijdering van de installalie 

lOcI Bcschrijving nul Bcsduijvinl VIII bet nut en de noodzaak van bel oprichlcn VIII bet werk of de 
en noodzaak installalie in de EEZ. 

lib Tekeningen Tckcning met ecn dwandool1lledc van hct werk ten opzichte van de waterkerin. 
mel maatvoerin,CD en ecn tekcning met de dWaBdoorsnede van de hwdigc 
Silulhc (ten op%ichte) van de: waterkering. 

lib &rekeningcn 8erekeningcn op basis van Fgevens verk",gen ual gll)DdondellOCk conform 
nonneriag T AWIENW door em op dit vaklebied ler zake kundilC. De 
be~kcniDgen tonen ten miDste aan dat: 

• door de activiteilen de slabiliteil v~ de waterkering ofkadc niet ..meemt, 
• door de activilcilen de waterkerin, ofkade aiel zodarug watcrdoodlllend 

wonlt dat risieo's onlslaan in de vorm van piping en kwel 

· door eveolucle bemahnl lijdcns de activiteiteo gem schade word! veroon:aakt 
8111 de (gII)ndlagen in de) waterkeringOfkade en ntastplepn ondcrvelden. 

lib Werkplan Plan van unpak 

lib Boorplan Boorplan is nodi I lis de w8Ierke:ring ofde bijbehonmde beschermincszone word! 
pkruist doorec:n honzon!aal gesluunle (HDl}.)boring. He! boorpllll beval cen 
bc:sdJrijving van de horiwnlaal gestuurde boring. 

12c Tra~-tckening De !iSBing van de kabel of leiding, in een ganJbare, coed leeJb~ schaal, met 
v .. de kabel of daarop de le:idingglFvens en eventueel bijkomende werken. Als detlliltekeninl 
leiding op de tnoe-tekening zel f 0 f lIpart IIIJIFven: 

• \auisingen met oppervlaktewatedichamen in doorsnede met opgave: van 
mutvoeringen en de kabel- oflcidinggegevens. 

• vermeldin, van de unIegmctbode. 

12c 8erekcning van de Een berekening VIII de leiding en de effecten op de walerkering conform de NEN 
leiding en de 3650, 3651-se:rie. NPR 3659.1996 ats de kabel orJeiding bimen de walerkerin, 
effecteD wordt gelegd. 

llc Tekening kabel of Dool1nede van de kibei ewof leiding ten opzichlC van de: watelbring met 
Iciding binnen vermelding van eventuclc boogslnlen (bij kruisinFD), glgevens van loeFPaste 
Walelkerinl malenalen en he! Ie trmsporteren medium. 

12c Boorplan Boorplan is nodi, als cen oppervlllkteWaiedichaam, walerkering ofbijbehorende 
besdJermjnpzonc wordt gckruist door ceo horizont;w Ilcstuunlc (HOD-)OOrin,. 
Het boorplan bevat ec:n beschrijvinll van de borizontaal geSIlJUrdc boring. 

12c Werkplan P11l11 VIII aanpak met omscluijvlnl van de amIell'Dcthode a1s de kabel ofleiding 
binnco de waterkerinl wordl pie ,d. 

• It'I' • .- . 

A3-lb 

A3-4d 

A3-4e 

A3-10a 

A3-IOb 

A3-IOe 

A3-10ci 

A3-llb 

A3-lIb2 

A3-lIb3 

A3-11b4 

A3-12c 

A3-12c2 

A3-12c3 

A3.12c4 

A3-12cS 
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ISd 

22 van 38 

Aanvraag Water\'(!rgUddidg 
A3 . WalcrstaalSWerk ofbeschermingszone gebruiken 
Mil/Werle vall J'er/(eer ell Wa/ers/aal 

Tekeninscn 

Rapport 
peilwijzising 

Em lekel\ing mel de begre~ing van het gebied waarop de peilwiJliBing vao 
iovloed is, plus cletaillcJ.:cnlngen van 1111010 Joegepasie peibegulmnde werken met 
vCllDc!d!ng nil de lebnulrte schaal en tOc~pale tJil\l.mal~. 

I3eslibrijving VIII de DOOdzaak van de peilWijziginll. de gevolgen van de 
peilwijziglns wiard\: wcetbuitbouding ~n V09f eyentuele derden 

AJ.l3d 
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.,. Ga bij meer pl/lII/mlllle,-S 
verdeI' up eell aparle 
bijlage 

Aal1vraag 
23 van 38 

Watervergunning 
A4 Water In de bodem brengen of era an onttrekken 
Mlnislel'le vall Verkeer en Waferslaal 

A4. Water in de bodem brengen of era an 
onttrekken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u grondwaler will onttrekken. water wilt infiltreren of een 
bodemenergiesysleem will real iseren, waarbu grondwater wordt onttrokken of water in de bodem 
word! gebraehl. Raadpleeg uw waterschap vooraf of u een vergunning nodig hebt of dat u k.unt 
volstaan met een melding. Raadpleeg echter de provincie in de volgende gevallen: 

• Onttrekkingen of infiltraties voor industriele toepassingen. als meer dan 150.000 m3,Jaar wordl 
onttrokken 

• Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare drinkwatervoorziening 
• Onttrekkingen of infiltraties v~~r een bodemenergiesysteem. 

In deze gevallen is ontheffing van de vergunningplicht aileen mogelijk als de onttrekking niet meer 
dan 10 m'iuur 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 lozen. 

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

Onttrekkingen 

la Wat is het doel waarvoar het te onnrekken grondwater wordt gebruikt? 

Pro~' intif bnoegd gC:I!ag 
o industri(!le toepassingen (> 150.000 mJ fjaar) 
o open bare drinkwatervoorzil:ning o bodemenergiesysteem 

1 b Vul In de tabellk gcgcvcns van de onttrekklngspuHen in 

N iell W 0 f beS!33nd I nib) 

Diameter IiIlens) (m) 

Lenl,1e filteris) 1m) 

Bovenkaru 611e1(5) I.O.V NAP 
(llloONAP) 

Onderl\ant filtens) 1.0.v NAP 
(m±NAP) 

Bovenkanl filter(s) 1.0.v 

maaiwld lon±nw) 

Onderkanl filterts) 1.0. v 
Inaaiveld (llloOmv) 

Brulopompcapacileil (m ' ;uur) 

Pompcapacileit (mJ/lIur) 

RD·coOrdinaten (XIV)" 

• rICl",sClundmdIllX 1.0." .I,el il"K."JrJe/lrIekmel 

Watersthap btvoegd gezag 
o industril!le toepassingen «150.000 m'/jaar) 
o drink \Vater vee o bronbemaling 
o badem- en 10 f grond watersaneri ng o beregening 
Danders, namelijk : 



"u/bl) eel! IIJde/ijke 
o..,(rdik/IJg oo/" 11I!lIO/ooi 
;/1 

! 8lflage 

! Blj/ase 

GCI blj /II eel' pl/lllummers 
verder op I!I!I/ apa,.,e 
bij/age 

Aanvraag 
24 van 38 

Wlilervergunnillg 
A4 Water In de bodem brcngen of craan QnttTekkcn 
Millis/erie VOlI re,.keer ell Waler~faOl 

lc Geefde hoeveefheden water aan die u m.·xlmaal will onttrekken 

Ill' perl"lf 

III' per cllnaal 

m"per mOlllnd 

m' perkwan3BI 

m' perj'3f 

m'IOlOal 

I d Vocg als bijlage toe: ccn bcschou\ ing V:I1l de (mogdijk) negalieve gcvoJgen van de onurekking(en) en hun 
omvang 

Ie Voeg als bijlage toe: I!Cn beschrijving van de maalregelen of yoorzienmgcn die u Iren om de (mogelijk) 
ncgnlicyc gevolgen van de onllrcki;ine(en) Ie voorkomtn oflc beperken 

IfWal ge~rt m~ lIet on!troltkeR grondwater. dat nict word! verbruik(? 

o Lozen in eenoppervlaktewaterlit/laam 
o Lozen via de gemeentelijke rwlering 
o Terugbrengen in de bodem/grond.water 
DAnders. namelf}k: 

2 Infiltraties 

z.. Vul in de label de gegevens van de infiltralieputten in 

NICUW ofbestMncJ (lVb) 

Dlameler fiJICr(S) till) 

Lcnh1e fi hcl(S)/III) 

80"01lk:ll11 fiher(s) 1,0 v NAP 
(III*/IIAP) 

Ondut\;anl 61tcrtsl \.0 v NAP 
(,"",NAP) 

Rovellk;u,1 6hcr(s) 1.0 v 
maaivc ld (n~t lll v) 

Olldcr\.:QIlI GIIer(s) I.O.V. 

maniwld (mi:mv) 

8nt1opolllpt~pacileil (Ill '/uu /) 

Pompcapacilcillm'/IIIIr) 

RD-codrdillaren (XlY)' 

2b Gccfdc hocvcclhcdcn water nnn die u m. ximanl wilt infillrercn 

Ill' per Ullr 

III' pcrelJnaal 

III' per Illa~lId 

III' per kwanasl 

1II'lOlaal 

Inlihl,uh.'JltUh.'}l 

" 



! 8ljkrge 

! B/jlage 

,I By/age 

! 81f/age 

! 8fjlage 

Aanvraag 
25 vall 38 

Wlltcrvergunninr; 
A" Waler in de bodcm brengeh of erasn onll,ekken 
MII1;$leI'l8 YCI/1 Fl!l'kee,. ell W(IIerSlllol 

2c Op welke wtlze wordt water geVnfiltrcerd? 

o Bodeminfillranc o Putin/iltr8lic 

ld Vocg als bijlage loe CCII rapport mCI de herkomsi en de samcnstclling van het Ie mfiltrcrcn Wilier 

2r Voeg als bijlnge 10C een beschouwing VUIl de (mogelijk) negnllcvc gel/olgen van de inflhrolie(s) ell hun omvang 

2(Vocg als bijlagc 10C; ten beschrijving VIIJI de manlregelen ofvoorzieningen dic II Ircft om dc(mogdijk) 
negalievl: gCl/olgen van de Infillralie(s) Ie voorkomcn oflc bcperkcn 

Bodemenergjesystemen 

311 G~fde pompcapaeiteil aan 

m' per Ulll 

lb Geef de hoeveelheden \\'IIler aan die u maxhriaal in de bo~dem will brengen 

11\ ' perel1l13l11 

11)' per mund 

m 1 per k"'~rta91 

on' perJur 

It Geef de maximaal Ie onttrekken hoeveelbeden waler pet jaar 8811 

3d Op welke lI'ijze wordl waler in de bodcm gcbrllchl of in de bodcm vcrplaalst? 

o MonobrOllsyslCetn o Doublelsysteem 
DAnders, natnelyk 

Je Voeg Ills bljlagc lac' cen rappon mel de satncnslellmg van hel in de bodcTillc brengen waler 

Jf Voeg als bijlage IOe: een beschouwlIlg van de (mogchJk) ncg31ieve gevolgen van hel bodt:menergieSYSlccm o:n 
hun omvang 

1\ 

" I } 
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(oor=ie elke bi,jlage Will 

helJlIfSle /IIl/lIIlIer 

Aanvraag 
26 vall 38 

Watervergunning 
A4 Water in de bodem brengen of eraan onltrekken 
Mmlstene vall Vel'kee,. ell /f!alel'.~/aal 

Overzicht bijlagen bii blad A4 

V((1ilg 

Ib 

Id 

Ie 

2a 

2d 

2e 

2f 

3e 

3f 

Eknodlgde bijlagc 

Tabcl 
onttrekkJngspunen 

Bescl\ouwing met 
onderbouwend npport 

BesdlouwiDg met 
ondetbouwend rapport 

Tabel inliltraticputten 

Anal)'8erapport 

Bescl\ollwing met 
ondcJbouwend rapport 

Bescbouwing met 
ondcrbouwcnd r.appott 

Analyscnppott 

Bescbollwinll met 
onderbollwelld rapport 

r II '11'1 

Gegevcns VIII de onnlllkkingspunen. A4-lb 

BeschOliwing van de mogelijk (negllicvelicvolgen VIII de onnreklcing(en) A4-ld 
un de hand van de criteria 1OaI$ genoemd ill de loeLichling. 

Beschrijvinll VIII de voorllenomen rna.reseten un de hand van de criteria A4-le 
zoals genoemd in de toeliehbng. 

Gegevens v~ de infiltrllheputten. A4-2a 

IUpport dal iozicht pit in de samenslalling (lII!cvante pUiUlleten) van bet A4-2d 
te iDlilu1Iren wiler 

Bescbouwtnll VIII de mogeliJ'k (nclIltieve) gevolFn VIII de inlillralle(s) aan A4-1e 
de hed VIn de eriteri a zoals genoemd in de loelichting_ 

BescbrijV1ng VIII de voorgenornen maalregelen un de hand van criteria A4-2f 
zoals genoemd in de toeliebtiJlg. 

Rapport dill Inzidit geelt iii de samen.mllinll (mlevmle parameters) van he1 A4-3e 
in de bodem te bren.,n waler. 

Besclto\lwing Vat de rnogelijk (nellalieve) Fvolgeo 'lin he! A4-Jf 
bodemenergjesYSlcem aim de hllld Vat de (ritena zoals genoemd in de 
loelichling. 
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-' Gebmik:o nodig eell 
aparre bijfage 

-, Gebl'llik :0 /lodlg eell 
aparle bijfage 

! 8ljlag~ 

1 

2 

3 

27 van 38 

Watfrvtrgunning Aanvraag 
AS Water in een oppervlaktewalerl ichaam brengen of eraan onnrekken 
Illillislerie vall Verkeer ell Wnlerslaal 

A5. Water in een oppervlaktewaterlichaam 
brengen of eraan onttrekken 

Inleiding 

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

Als bij de vraag een toelichling (i) of een bijlage (!) hoor\. dan is dil aangegeven. Toelichtingen (i) 
8tMn op een apart toelichtingenblad. 

Noodzaak 

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

In- en uitstroomvoorzieningen 

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

Pompcapacileil (m"Ullr) 

A6nelingen 
Lenb1e (m) 

Breedle x hOOb1e (m) of 

Diameler(m) 

Ligging 
Dieple 1.0. v maillveld 
(m±mv) 

Afsland I.o.v (lever(m) 

tnslr()()mv()arzieni ng UilSlroamvaolZlemng 

2b Voeg als bijlage toe: een tekening mel de ligging van de in- en uitstroomvoorzleningen 

Hoeveelheid 

3a Vul in de label per periode de maximaalle onnrekken ofte lozen walerhoeveelheden in 

Voorjaar(IJ - 3t5) Zomer(16 - 31 :'S) ),/aJaar(f.'C)-30·lt) Winler(t · t228,2) 

Lazing (m3x. m'/IIUf) 

Onl1Tekking (ma.,. m '/1I1IrI 

3b Hoe worden de onttrokken en geloosde hoelleelheden water vClstgeSleld'! 

o Debietmeting o Pompcapaciteit x draaiuren o Schaning 
DAnders, namelijk-

3r Voeg als bijlage toe een rappon dat een beschrijving bevat van de maatregelen om visintrek tegen te gaan 

I I 
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:> "-oor:ie elkl! bl)fage vall 
hel illisle /ifill/mel' 

Aanvraag 
28 van 38 

Waten'er~.nning 
AS. Waler in een oppervlaklewllerlicbaam brengen oreman onttrekken 
Mmislene valf I'el'keer elf Watel'stool 

Overzicht bijlagen bij blad AS 

v, ,1U I!wOth SIN hIJI,I~ 

la Omschnjvfng OnderbouwlRg van de lIoodz~ak V81llozell in een oppervlaktew81crlicbaam, AS· I a 

2a Tabcl Gelcvms van in. en uilstroomworzicninp:n. A5·2a 

2b Tekening In· en 
uiUlroo mVOOl'Zlenil!l~C n 

Scb$ van de Iilll!illg van de in. lin uitstroomvoorzieniDgeD, induslef de A5-2b 
hock icn QPzic1itc VIII de stroomri.cbting. (Jeer oj! de leketling oak de 
mollSlelJlllilten ian. 

3c RIppon m8.mgelcn oD4elboliwend rapport d,at een ~hrijvingbeitat van de mUlIe&e1en om AS·3c 
yjsiht~k t.n Ie JUII. MliIIJ1igei~ zijn bijvoo,*ld: roostem 
(l'OOslcnjiamc!er vennelden), zeVC1l (rnaaswijme vernielden), en een 
tcrusvoclSysteem voor visseR. 
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Aanvraag 
29 van 38 

Walrrvergunning 
Conlaclmrormalie 
Milllslerie van Verkee/' ell Walers/am 

Contactinformatie 

Inleiding 

Hieronder vindt u adressen. telefoonnummers en websites van waterschappen. regionale dienslen 
van Rijkswaterstaat. IVW; Waterbeheer en provincies. Deze contactgegevens hebl u onder andere 
nodig voor hel aanvragen van vooroverleg over uw vergunningaanvraag. 

Waterschappen 

i\ . 11.': 1 , .: i l 'P \ .1 'II \ I ),'," 

Postblls 5049 
5201 GA s Hertogenbosch 
Telefoon (073) 615 6666 
WebsIte wWIV,aaenmaas,nl 

I "'II I, . iii!' I .ell ~p \ 11; 1. 1 

\ ..: ill 

Poslblls 94370 
1090 GJ Amsterdam 
Telefoon (0900) 93 94 
Website www agv nl 

\\',1[1:1 " . il!P Ill,li> i:1h'~ rl,--i! I 

Postblls 5520 
4801 DZ Breda 
Telcfoon (076) 564 1000 
Website WWIV brabantsedelta,nl 

I II , !\~.:h : ..... 1111 :I . . ,!. : il 'I' I ), : It I, Ill ': 

!~III)! II1(kn 

Poslblls 550 
3990 GJ Houten 
Telefoon (030) 634 57 00 
Website IV\VW destichtsenJnlanden nl 

I k'\l~'II' ,:111(,1 J .... h II:' \ ;111 1.1: h! Ilid 

Postbus 3061 
2601 DB DeIR 
Telefoon (015) 260 81 08 
Website IV"'IV hhdel nand.nl 

Post bus 1000 I 
5280 OA Boxtel 
Telefoon (()41 I) 618618 
WebSIte WIVW dommel nI 

Ii, 1\ 1 

Postbus 36 
8900 AA Leeuwarden 
Telefoon (058) 292 22 22 
\\'ebsile IVWW wettersklprryslan 111 

\\ I ~ I , 11.1)\ 1 i;· ". , I .' d! III d 

Poslbus 60 
8000 AB Zwolle 
Telefoon (OJ8) 4557200 
""cbslte www,wgs nl 

\\ lI; i" II IP I I. !1.' II,I,·_ ;:' _'11,1 

Post bus 41 OJ 
2980 GC Ridderkerk 
Telefoan (0900) 200 50 05 
Website IV \V IV wshd.n1 

Postbus 130 
1135 ZK Edam 
Tclefoon (0299) 66 JO 00 
Website IVWW hhnk III 

\\ 11< I :. h IP 1',:0/.- ':11 \:1'. 

Postbus 195 
9640 AD Veendam 
Telefoon (0598) 693800 
WebSIte WWIV hllnzeenaas nl 

\\ ,Ik' ·,dl:ql \"I"llII!J·'I;jd\,. ,I 

Poslbus 18 
9700 AA Gromngen 
Telefoon (050) 304 89 II 
Website WIVIV noo.derzljlvest III 

Postbus 3390 
5902 RJ Venlo 
Telefoon (077) 389 It I I 
WebSite WWIV wpm nl 

\\ .1 ' I' r -I i 1; i P I ~ ~',' ,I '.' 11 \ \ I '.; I ~,.' 11 

Postblls 120 
7940 AC Meppel 
Telefoon (0522) 276767 
Website IVIVW reestenwleden nl 

\\ 11\..'1 ,,~ll,' P !.\:~:.~(: -,.' 11 1111l1,~ I 

Post bus 5006 
7600 GA Ahnelo 
Telefoon (0546) 8325 25 
Websile www wrd .nl 

\\ 11''':1 ,;:!Iitj\ Hi;l! -..:11 II, ':1 

Postbns 148 
7000 AC Doell nehem 
Telefool1(0314)369369 
Website IVww,wnJ nI 

11.:1',.'l!.> :fil,I. ld·,I_"h,lp \ 1Il I'~I pi! " Id 

Postbus 156 
2300 AD Leidel1 
Teleroon (071) 306 3063 
WebSIte WI\'W njnland net 

\~ .11· "., II Ip I{ I '. I ~ I.:ltl 111-.1 

Poslbus 599 
4000 AN Tiel 
Telefoon (0344) 64 90 90 
Website 
www. waterschapn vIe renJ and .nl 

Post bus 185 
6130 AD Sillard 
Telefoon (046) 420 5700 
WebSI1e w\Yw,ovcrmaas,nl 

I k\) ~.!l l l: \' !lIl.,.ld .,,: iLl :"' \ I II :·. ~' I;I. i. uhi , " 

d' k IlIIlP .' !l l."\\,! ;lId 

Post bus 4059 
3006 AB Rotterdam 
Tclefoon (010) 45372 00 
Website 
www.scluelaodendeklimpenerwaard nJ 

\\ .1, :, ..... 11 III \ i!kl ,l: i .::1\ 

Poslbus 330 
3830 AJ Leusden 
TeI.foon (033) 434 6000 
Website WIVW 11'\'. nJ 

Postbus 330 
7740 AH Coevorden 
Telefoon (0524) 592222 
Website www vellenvecht nl 

'. ,II 

PoslbllS 4142 
7320 AC Apeldoom 
Tel.foon (055) 527 29 I I 
~ ebsite WWI\' vellllVe n1 

., .,' , , 
Pastbus 1000 
4330 ZW J\oIlddelburg 
Telefoon (0118) 62 1000 
Websile \\'w\\' wze.nl 

Post bus 88 
4530 AB Temellzen 
Tel.foon (01 IS) 641000 
Website Wil'l\' wszv n1 

Poslblls 229 
8200 AE Lelysl3d 
Telefoon (0320) 27 49 I I 
Website www,zlliderzeetand nl 
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2 Regionale diensten Rijkswaterstaat 

COlltactgegevens voor het aanvragen van voo/'over/eg: 

Post bus 230 I 
8901 JH leeuwarden 
Telefoon (058) 234 4344 

Post bIOs 9070 
6800 ED Amhel1l 
Telefoon (026) 368 89 II 

Postbus 600 
8200 AP lelystad 
Telefoon (0320) 299 III 

"I I I'" , 

Postbus 24094 
3502 MB Utrecht 
Tclefoon (088) 797 3111 

I ~ I 'I ~ '- ( ': \. \' I , ; ) :, ·1 i il: \ \ 

Postblls 3119 
2001 DC Haarlem 
Telefoon (023) 530 13 0 I 

[ ' ,,-'ll" /IIH I 11 1111 Jl Hi 

Postbus 556 
3000 AN Ronerdam 
Telefoon (0 I 0) ~02 62 00 

I, 

Poslbus 5014 
4330 ~A Middelbur~ 
Tclcfuon (01 18)622 000 

Post bus 90151 
5200 1\oIJ Den Bosch 
Telewon (073) 68178 17 

I I 11, _ 

I'ostbus 25 
6200 MA Maastncht 
Telefoon (043) 329 44 44 

Postbus 5807 
2280 HV Rijswijk 
Telefoon (070) 3366600 

Website voor aile dlensten: 
"'"'\t' l1t S III 

Aanv/'agen voo/' een watervergllnnillg met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden naar een 
centraa"oke( gestllwd: 

Service Center lergunnillgell Rijkswalerslaal (,'() /); ' ,!( II! li!,'/!!!'" clill llr'J::,'/!I 
Postblls 4/42 
6202 PA Maas/richt 

3 Inspectie Verkeer en Waterstaat/Waterbeheer (eigen RWS-werken) 

, 'e/'gllnnil/gclI VUOI' eigen werkell \'al1 Rijkswaterstaat wOl'dell aangev/'aagd via 
()lI/gevillgslokel(j/;n vs.lI/ a/Service Cenla rel'guIIl7illgell Rrk.\'\IIule/,slaat (::ie onder 2), lIIual' 
Ilerleend door de 111"/,, (Ii, I t'j ~ 't'I' ,,'11 II ; 11<'1', 1 1(// I IIh'd-,' "-"t', website www.ivw.nl. 

4 Provincies 

1'1 il l 11l 1,' I '~' r ' In lllll :: 11 

Postbll~ 610 
9700 AP Gronlnh>en 
Telefoon (050) 31649 II 
Website wlVw.provlnclegrorungen nI 

i' II I . 

Postbus 20120 
8900 HI"I leeuwarden 
Tel.foon (058 )292 59 25 
Website www fryslan nI 

I, , 

Postbus 122 
9400 AC Assen 
Tolefoon (0592) 36 55 55 
Website wIVw.drenthe III 

, I 

Postblls 10078 
8000 GB Zwolle 
Telefoon (038) 499 88 99 
Website IVWW ovenjssel nJ 

Post bus 9090 
6800 GX Amhem 
Telefoon (026) 359 91 II 
Website WIVIV gelderland nI 

'" 
Postblls 80300 
3508 TH Utrecht 
Telefoon (030) 258 91 II 
Website WWIV provlllclc.utrecht nl 

! " I I : , I ' \" ,,! ~ , I I : I 

Postb\IS 123 
2000 MD Uaarlell1 
Telefoon (023) 514 31 43 
Website www noord·holland.nl 

Postblls 90602 
2509 lP Den Uaag 
Telefoon (070) 441 66 II 
Website IVWIV zlUd.holland.n1 

' J i , , " 
Post blls 600 I 
4330 LA Mrddelburg 
Telefoon (0118) 63 10 II 
Website wlVw.zeeland ,nl 

Postbus 90 15 I 
5200 /vIC ' s·Herto~enbosch 

T.I.foon (073) 6812812 
Website www brabant nI 

POStbU5 5100 
6202 1\IA I\laastncht 
Telefooll (04)t 389 99 99 

Website www limburg nJ 

I I d. ,I 

Post bus 55 
8200 AB lelyslad 
Telefoon (0320) 265 265 
Website provincle Oevoland.n1 
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Aanvraag WHtervergunning 
Toehchtingen 
Milllsterie vall Verkeer en Waterstaal 

Toelichtingen 

Inleiding 

Op dit blad vindt u een toelichting bij de diverse onderdelen van het aanvraagformulier 
watervergunning. 

Algemene gegevens 

4 Wees zo nau\\keurig en uitgebreid als mogelijk. De locatie is bepalend voor de vraag welke 
inslantie hel bcvocgd gezag is, en voor de beoordeling van de voorgenomen activiteiten. Bij 'naam 
oppervlllktewaterlichaam' vermeldt u de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de 
activiteiten zullen plaatsvinden (bijvoorbeeld Maas. Noordzee. Meppelerdiep. Roer). In het geval de 
activiteiten in de Noordzee plaatsvinden. geeft u ook de X."Y-coordinaten aan. 

S Geef zo concreet mogelijk aan wanneeT de activiteiten beginnen. Vermeld bij een aanvraag voor 
een tijdelijke vergunning ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Het zal niet altijd 
mogelijk zUn om het begin of het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden. 
Daar waar dat niet mogelijk is. kunt u volstaan met een globalere aanduiding. Als u meerdere 
activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren. geeft u per activiteit aan om welke periode het 
gaat. 

6a Geef als het een afvalwaterlozing betreft duidelijk aan tot welke IPPC-categorie of C-categorie 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer(Activiteitenbesluit: zie bijlage I) 
u w bedrij f behoort. 

6b U motiveert uw vergunningaanvraag en geeft duidelijk aan welk belang u heeft bij de 
voorgenomen activiteiten. Het doel van de activiteiten is mede bepalend voor de vraag welk 
bestuursorgaan als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten als het goat om een 
van de in artikel 6.4 van de Waterwet omschreven categorieen grondwateronttrekkingen 
(gebruiksdoelen) of een waterschap als het een andersoortige onttrekking betreft. Bij 
grondwateronttrekkingen is het gebruiksdoel ook relevant om te kunnen toetsen op efficient en 
effectief gebruik van he! Ie onttrekken grondwater, zoals de evenluele noodzaak am 
drinkwaterkwaliteit Ie leveren. 

Activiteitenkeuze en ondertekening 
He! kan zijn dat u naasl een watervergunning nog andere vergunningen nodig hebt of meldingen 
moet doen. Hierondcr vindt u enkele voorbeelden van mogelijke andere verplichtingen. Deze lijst is 
niet compleet. Raadpleeg daarom uw gemeente of de bevoegde instantie voor regels die gelden in 
uw specifieke situatie. 

, i dl\ III :', \;[(nllll\" 

Deze verb'UnoinlllS soms verelst vOor hel oprichlen of wlJzlgen van een inrichting (bedrijt) of voor het lozen van afvalwater 
op de riolering (lndirecte lozong). Veel inrichtingen \'alien eeht.ronder het Activiteitenbesluit, en II hebt dan b'Cen 
l1uloeuVerb'lU1ning nodlg. Vooronder meer IPPC·bednJven IS het wettelijk verplicht am vol gens een coordinalieregeling de 
procedures voor de walerverb'llnning en de milieuvergunni!lg onderiong afte slemmen. Zo wordt een aanvraag om een 
walerverb'lonning bui!en behandeling gelaten als niet binnen zes weken oak een aanvra3g oln een milieuverb'llnnmg IS 

Inb>edlend. Vraag de miloellvergunning aan bij de gemeente. of a1s het gaat am IIfote inrichlmgen bij de provine;e of hel 
minislene van V ROM 

", I I, 

De bollwvergunninll is vereisl "oor het bouwen van bouwwerken In bepaalde gevallen IS geen bou\Vvergllnning verelSI. zle 
daarvoor het Besltut bOllwvergunningsvrije en liehl bOUIYverglinninllPlichtl!!-e bouwwerken Vraag de bOllwvergllnnong aan 
biJ de !,>emeenle 

I Pill 1\\1,'1 

Dele onlheffing is vereisl als II on gebleden mel beschermde planten en dieren activileilen will wlvoeren Vraag de omhemllg 
aan biJ het mioisterie van LNV 

I I II 

De natUlllbeschermingswelvergunnmg ts veroisl als u in ofblj beschermde nalmlfllebieden aClivllelten ""llllllvoeren Vraag 
de verJ,.'1onrung aan bij de provllleie (ofm IlItzonderloJke !,'I'vallen bij hel minislerie van LNV). 

\kll't,': 1',P '~l\!lld., !IIII(.'[ \dl\II( - I(':lljl:,I~~lt 

Deze melding is nodig als u gaBllozen vanuil een innchtmg d,e onder hel Activiteitenbesluit valt. U kunt IIW meldlllg aan de 
walcroeloeerder digilaal doen door de ACl!vileitenbeslUII Inlernel Module (AIM zie http://aim vrom.nil te gebmiken 

'.j,~ldlll'~~'lll'~i~'i\'ii'!~,lIl;\L·I!J", 11e l:I I ),I;I' :1\ ~\\ 

<' Ii "~ _'1,( III U ... III 

Deze mcldlnllen zlJn nodig als II vamul een hllishollden hillshoudelijk al'valwaler gaallozen in een opperviakleIV81erhcioaam 
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of op de bodom , als II een glasllunbouwbednJf opnchl of WIJZlb~ of als II gaallozen In verhand Illet agrarische activltenen 
Olen de meldlOg III bij de wat.rbeheerder 

D~zc melding IS nodig .Is u grond of bagger specie gaat toepassen (bIJ,'oorbecld Itl een oppervlaktewaterhchaalll ofblnnen de 
12·mijlszone van de Noordzee) Olen de melding In bij Agentschap NL 

i ' I' 

Dc meldln~sphchl ~,'eldt voor een groat dee I van de aCII,'lIelten waar tot voor kon 0» grond van de WeI beheer 
njkswaterslaalswerken de Wei op de wal.rlllushouding. de Grondwale,wel of de "eur van hel walerschap een ,wgtUlnrng of 
kClIronlherfing voo' nodig "'as Raadpl.eg II\\' wal.rhehecrue, ' 

Deze onlhdling is nodtg als II een Oppervlaklewalerl.cha.m will dempen , Vraag deze onlheffing aan bi] de provincie 

I, . • ":\ ' 1'. 11 i , ',! ' ,Ud i ! ' 

Deze onrheffing tS nodig als II een oppcrvlaklewalerhchaant w.lt dempen met hOulachl;g matenaa! Vraag dczc onlhefling 
.an blJ de provlllc •• 

De onlgrondmgenvelgunning.s nodlg a!s II grot. hocvcelheden grond will onlgroven. Vlaag dele vergllnning aan b.] de 
provineie ofbij onlgronding In rijkswaleren b'J RtJkswaterslaal 

\ :,!, " I' r ' ; , ::1 1 II " , : 

De mer rs vaak verplicht als aClivite,'en I,'TOOI van omvall!: zlJn. In hel Be$hUI mllreuelfectrapponage 1994 kunlll nagaan of 
de In e r ·pllcht III IIW situatle geldl StulIr In dal gevaJ een In.e r tnee mel de aanvraag voor een walervergllnning. 

De omgeviogsvergunmng IS vereisl btJ bolllY' woon-, ntimle· naluw· en OlIlieu-acllvlletlen, en bij lozing van af.·al water vIa 
de nolenng (lndlrecte laztng) De omgeVtnllSVerllllnning combtneert onder meer de OlIlreu· en bouwverb'Unning, en kunl u 
aanvragen zodra de Wabo tn wCrktng lreedl (naar verwachting In de loop van 20 I 0) Vraag deze .. ergunning Ie ziJner tlJd aan 
blJ de Ilemeente 

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 arvalwaterstromcn in ieder geval aan: procesafvalwater. koelwater. ketelspuiwater. 
regeneratiewatcr van ionenwissclaars, laboratoriumafvalwater, spoelwater ontijzering. (mogelijk) 
verontrdnigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater 

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

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

De warmtevracht van een koelwaterlozing wordl 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 ontvangendc 

oppervlaktcwater in graden Celsius; 
c, de warmlecapaciteit van het koelwater, die gelijk is aan 4190 kilojoule per kubieke meter per 

graad temperatuurverhoging. 

Kleinere koelwaterlozingcn vallen onder het Activiteitenbesluit. 

Sf Bedrijfsomstandigheden. zoals proefdraaien. in bedrij f stellen. uil bedrijf nemen. schoonmaak- en 
herstel werkzaamheden. 

6a f-lierbij valt Ie denken aan maatregelen en/of onderzoeken gericht op: 
• grondstof-. hulpstof-. en productkeuze 
• toepassing van schone technologie. nieuw(e) productieproces of bedrijfsvoering en 
• procesge'integreerde maatregelen, 

6b Hierbij valt Ie denken aan: 
• kriogloopsluiting (hergebruik bionen het produclieproces/de bedrijfsvoering) 
• hergebruik buiten het productieproces:'de bedrijfsvoering en 
• opwerking t.b.v. mogelijk hergebruik. 

9a Geef een kort,e. niet·technische samenvatting van de inhoud van dit dee! van de 
vergunningaanvrllllg, Zorg dat hierbij nile genoemde onderwerpen aan de orde komen, De 
samenvarting is bedoeld voor hel informcrcn van hel publlek over de lozing waarvoor vergunning 
wordl gevraagd. de milieubelasting di e wordl veroor7.aakl en de maalregelen die worden getrollen 
om dele milieubelasling Ie beperken. Een derdll moe I mel behulp van de samenvatting zUnlhaar 
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Het staat de aanvrager in beginsel vrij vergunning te vragen voor aile in artikel 6.3 van de Waterwet 
genoemde activiteiten. maar van oudsher wordt voor de Noordzee een stringent vergunningenbeleid 
gehanteerd. Feitelijk kunnen aileen stortingen van baggerspecie worden vergund. mits aan bepaalde 
(kwaliteits)criteria wordt voldaan en er geen landalternatiefvoor handen is. Daarom biedl 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 aanlrekkelijk zijn. vanwege de grole afslanden die moeten worden overbrugd. 
T oepassingen van baggerspecie of grond binnen de 12-mij Iszone vallen onder het Besluit 
bodemkwalitdl. Als cen initiatiefnemer andere activiteiten dan baggerspeciestortingen wil verrichten 
(binnen of buiten de 12-mijlszone). moet dit via het vooroverleg met het bevoegde gezag (Dienst 
Noordzee van Rijkswaterstaat) expliciet aan de orde worden gesteld. 

I Vermeld de X"Y-coordinaten van de bagger- en stortlocatie en voeg een overzichtskaart van beide 
locaties als bijlage bij. 

2/3 Vermeld de aard. samenstelling. eigenschappen en hoeveelheid van de te baggeren en te slorten 
specie. Het gaal hierbij om de aard (zools zand. kle i, leem slib). de chemische samenstel ling. de 
korrelgrootteverdeling. het drogestofgehalte en om de hoevcelhcid in ml. Bij hel beoordelen van de 
toelaatbaarheid van hel slorten van baggcrspecie in de Noordzee zal hel bcvoegde gewg de normeo 
die worden gehantecrd bij de zogenaamde zoutebaggertoets (zie 
http://www.hc!pdeskwater.nllzeesliblnorml) als refcrentie hantercn. Ui l de aanvraag zal dan oak 
moeten blijken in hoeverre de baggerspecie aun deze normen voldoe!. In de prnktijk zal de aanvrager 
analyserapporten van de chemische samenstelling van de baggerspecie als bijlage bij de aanvraag 
voegen. Op grond daarvan kan het bevoegd gezag beoordelen of de baggerspecie voor storting in de 
Noordzee in aanmerking komI. Het bij vraag 2c bedoelde rapport laat zien hoe he! vereiste 
bodemonderzoek is uilgevoerd. NEN 5720 geeft hiervoor richtlijnen. zoals het minimaal vereiste 
aantal boringen, monsters en analyses. Het is verslandig de Ie volgen onderzoekshypothese tijdens 
het vooroverleg aan de orde te stellen. 

A3 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken 

I b De constructietekening he eft 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 toegepasle 

materialen 
• een situering van hel werk inclusiefmaatvoering len opzichte van hel oppervlaktewalerlichaam 

of de walcrkering waaTin. waarlangs of in de nabijheid "Jaarvan het werk word I aangebracht: 
• maatvoeringcn ten (lpzichte van het waterpeil of he! mfUliveld met vermeldiog van de NAP-

hoogte 
• onderbouwende berekeningen. voor zover relevant. 

28 Overleg van te voren met uw waterbeheerder omdat u de gewenste demping mogelijk volledig 
moet compenseren door het graven of verb red en van een oppervlaktewaterlichaam. Als u voor het 
dempen grond of baggerspecie will gebruiken. bent u verpHcht 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 onthemng van 
Gedeputeerde Slaten voor nodig. 

Ja De waterbeheerder kan eisen stellen aan de minimale afmeting van eeo nieuw 
oppervlaktewaterHchaam of de minimaal toe te voegen (bodem)breedte als u een beslaand 
oppervlaktewaterlichaam wilt verbreden. De taludhelling is onder meer afhankelijk van de 
grondsoort. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Als u vrijgekomen materiaal elders wilt 
toepassen. is he! op grond van het Besluit bodemkwaliteit verplicht dat u vooraf een melding doet. 

4b Over het algemeen worden naluurvriendelijke oevers buiten hel norma Ie protie! van de 
oppervlaktewaterlichamen aangelegd. Het is mogelijk noodzakelijk dat u een onderhoudsplan 
overlegt. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld 
gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout Ie gebruiken. 

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

I. Open waler 
Strangen. nevengeulell. plassel/ el cetera. 

2. Riel 
3. Zeggeirietgras 
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lOllder liadere specijicalie !l'ordl als vegelalielype riet aangenomen. 8ij vermengil1g vern 
vegelalietypen zo /IIoge/ijk de aJzollderliJke gebieden aangewII of andel's het aal1lal 
procelltell per oppervlakte. 
Slruweel/struiken 
HOlllerige begroeiing van dichl op elkaar slaande slallllllen lIIel een kleine diameter 101 
maximaal 0./0 m. 
Ooibos 
Zonder nGdere specificalie wordt Ilitgegaall Vall dichtbos (hard· ofzachthout). 8ij een meer 
open strllctllW' is ili/ormatie I/odig over de dicfltheid. 
Heggen 
Informatie over de diclttheid (oanlal stammell per III/) ell de (verwachle) hoagIe van de 
he~gell. 
Gnend 
lil/ormotie over de dichtheid (oanlal slallllllen pel' hectare) en de (verwachte) hoogle. 
Grasland (agrarisch beheer) 
Het gras is kori lengevolge van inlensieve begl'azing of lIIaaiell. 
Grasland (natuur bcheer) 
Hel gras en even/lleel allder daarin voorkoml!lIde vegetalie is hoger tell gevolge van een 
e.'((ellsieve begrazil/g. Over de ill gras/alld vuol'komende olldere vegetalies wordl opgemerkr 
dOl aileen de in de willieI' nag aamve!ige vegetalie vall belal1g is voor de 
slromings\IIeerstaJld. 

II. Samengestelde vegetatietypcn 
De stromingsweerslond van samengestelde vegetal ietypell hangl of van hel aandeel 
(oll/vang) vall de aJzollderlijke vegetalielypen. Deze In/ormalie over de oll/vang (percenlage 
oppe/'vlakle) vall de aftonderlijke vegelatielypell llloet worden vel'sll'ekr. 

12. Ruigte 
Rlligte kOIl gezien worden als een samengesleld vegelalielype. De qftonderlijke 
vegelalielypen met kelllllerken en oll1vang moelen lVorden aangegeven. 

13. Zand, zandige oever 
14. Slikkige oever 

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

511 In sommige gebieden is het noodzakelijk dat u eventueel gedempl oppervlaktewaler compenseert 
door het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam. Tevens kunnen eisen worden gesteld 
aan de doorvaart- of doorstroombreedte en hoogte van de brug en het mmtal toegestnne bruggcn per 
pereeei. Hel is verstandig voorafte informeren bij uw walerbeheerder. Indicn uw brug bedoeld is als 
ontsluiting naar de open bare weg is ook een uitritvergunning noodzakelijk. Deze wordt door de 
wegbeheerder opgesteld. Dit kan het waterschap. de gemeentc of de provincie Zijll. He! is verboden 
verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te g<!bruiken. 

6a Over het algemeen moet een dam worden voorzien van een duiker. Een duiker is een buis (rond 
of rechthoekig) waar het water doorheen kan stromen. ler weerszijden van de dam. Eisen aan de 
afmetingen van de duiker zijn atbankelijk van de regio waar u de dam wenst aan Ie brengcn. In 
sommige gebieden is het noodzake lijk dat u cventueel gedempt oppervlaktewater compensecrt door 
het graven of verbreden van cen oppervlaktewaterlichaam. 
Als uw dam bedoeld is als ontsluiting naar de open bare weg is ook een uilritvergunning 
noodzakelijk. Deze wordl door de wegbehccrder opgesteld. Oil kan het watersehap. de gcmeente of 
de provincie zijn. De watcrbehcerder kan u hierovcr infol'meren. Als u voor het aanleggen van de 
dam grond of baggerspecie wilt gebrl1iken, maet udal op grand van het Besluit bodemkwal ilCil 
vooraf (digitaal) melden bij Agentsehap NL. Tevens kan yoor de aanlcg van cen dam ontheffing van 
Gcdeputeerde Staten nodig zijn op grond van een provinciale landschapsverordcning. Als your de 
aanleg houtachlig afval wordt gebruikl. is daarvoor ontheffing van Gedeputeerde Stalen nodig op 
grand an de WeI milieubeheer. 

7a Als u besehoeiing wilt aanbrengen, kan uw waterbeheerder dit beschouwen als demping. Het is 
mogelijk dat u deze demping moet compenseren door het graven of verb red en van een 
oppervlaktewaterlichaam. Ook kunnen voorwaarden worden gesteld ann de hoogte van de 
besehoeiing. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) haut te 
gebruiken. 

8a Houd er rekening mee dat onderhoud aan hel oppervlaktewatcrlichaam waarlangs u de beplanting 
aan wilt brengen. mogelijk moet blijven. Als u dit onderhoud niel zelf hocrt uil te voeren. worden er 
waarschijnlijk extra voorwaarden opgenomen in de evenluele wotervergunning om he! onderhQud te 
waarborgen. Niel averal is het toegestaan bcplanting longs een Oppcrvhlktc\ aterliehaam aan te 
brengen. Uw walerbeheerder kan u hierover informeren. 

98 Als de activi teiten voor cen dee! in. op of nabij waterkeringen lVorden uitgevoerd. vul dan ook 
vraag II in: 'Activiteitcn in. op of nabij w8terkeringen·. De waterbcheerder kan u hierover nader 
informeren. Activiteiten op hel strand. zoals het oprichten van Z!lndbnnkettcn. hel verplaalsen van 
zand (anders dan voor zandbanketten). het opriehten van strandpaviljoens of strandhuisjes vallen ook 
onder vraag II. De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stellen aan de construclie van 
bijvoorbeeld 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 bevoegdc gezag om vooroverieg Ie voeren. Bevoegd gezag voor de Noordzee is dienst Noordzee 
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van Rijkswaterstaat (voor contactgegevens zie de bijlage). Het bevoegde gezag kan snel duidelijk 
maken welke gegevens bij de aanvraag moe ten worden verstrekt. Yaak 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 he! milieurapport. 

Iia Yoor het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing is 
op grond van de Waterregeling geen watervergunning nodig als de banketten maximaal6 meter 
+NAP hoog zijn en niet breder dan 25 meter kustdwars, gemeten boven op het banket vanafhet 
duinfront. Voor 7.andverphullsingen op het strand in hoeveelheden van maximaal 20 m) per 
strekkende meter is volgens de Waterregeling eveneens geen watervergunning nodig. Niet
vergunningplichtige zandbanketten en zandverplaatsingen moeten weI minimaal vier weken voor de 
uitvoering schriftelijk aan Rijkswaterstaat worden gemeld. Als het gaat om een combinatie van het 
maken van zandbanketten en het verplaatsen van zand neemt u contact op met Rijkswaterstaat. 

lib Gezien hel belang van waterkeringen hebben waterbeheerdcrs over het algemeen speciaal be1eid 
vastgc.steld Icn aanzien van actjvilcilen door derden in, op of nabij wtllerkeringen. Als u hel 
vermoeden heeft dat voor de door u. geplande activi teilen een of meer van de hier genoemde 
berekeningen. lekeningen. werkplan en/of boorplan niet noodzakelijk zijn VooT de beoordel ing van 
de aanvraag. dan kunt u hierover contact opnemen met de waterbeheerder. Ook moet u er rekening 
mee houden dat tijdens het stormseizoen in principe geen activiteiten in. op of nabij waterkeringen 
worden toegestaan. 

12<: Gezien het belans van waterkeringen heeFt de walerbeheerder over het algemeen speciaal beleid 
vastgesteld ten aanzien \1M aeli \l ileilen in. op of nabij waterkeringen. Als u het vermoeden heeft dal 
voor de door u gep lande acriviteilen eCIl of meer van de hier genoemde berekeningen en/of 
lekeningen niet noodzakelijk zijn v~~r de bcoordeling van de aanvraag. dan kunt u hierover contact 
opnemen met de waterbeheerder. 

13a Bij eell woonschip moet de loeatie zijn opgellomen in het bestemmillgsplan van de gemeenle 
waarbinnen deze is gelegen. Is de loeatie gelegen langs een waterkering ofkunstwerk. houd er dan 
rekening mee dar hieraan aanvullendc voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet 
mogelijk is een ligplaats op de gewenste loeatie in Ie nemen. De warerbeheerder kan u hierover 
informeren. Ook is mogelijk een melding op grond van he! Besluit lozing afvalwatcr huishoudens 
nodig als uw afvalwater niet via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

14a De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stellen aan de eonstruetie vall bijvoorbeeld een 
steiger/vlonder. Is de localie gelegen langs een waterkering. houd er dan rekening mee dal hieraan 
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dllt hel hierdoor niet mogelijk is een 
steige 'vlonder op de gewenste localie aan Ie brengen. Dc watcrbeheerder kan u hierovcr informercn. 
Het is verboden verduurZllamd (bij\loorbcelcl gewolmaniseerd of geereosoleerd) houlle gebruiken. 

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

• Sd Als u het vermoeden heeft dat voor de door u geplande aCliviteiten een of meer van de hier 
genoemde berekeningen en/of tekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag. dan kunt u hierover contact opnemen mel het watersehap. 

16b Onder verharding worden ondermeer 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 informeren. Wanneer u op grond 
van die locale omstandigheden compenserende maatrege1en 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 waterbodem geheel of gedeeltelijk word! 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 vermeld. en de bestemming van de baggerspecie. 
Het toepassen van baggerspecie elders wordt gereguleerd door het Besluit bodemkwaliteit. waarbij 
onder meer de samenstellinglkwaliteit van het materiaal aan de waterbeheerder moet worden 
gemeld. 

A4 Water in de bodem brengen of era an onttrekken 

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

IdJ2e/Jf Voor uw anaJyse/beschouwing is hel nodig dat u verschillende berekeningen uitvoert. 
I-Ianteer de volgende ultgangspuntcn voor uw op Ie leveren bijlage. Yermeld telkens de 
illformatiebronnen die U bij de berekeningen hebl gebruikt. 

• Bodemprofiel 
Beschl'ijf de lokale ell regionale bodemopbollw. Han/eel' daarvool' eell maalgevellde 
geohydrologische schematisatie (mel kD- ell c-waardell). 
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Gee/per bodell/laog (deklaag en warervoereltde pakkellen. even/llele Opsplilsillg ill 
I/lssel/lagen) Cl01/ wal de mO(l(gev8llde grolldwolersfalldenlslijghooglell zij/l (gemiddeld IIoogsle. 
geJlliddelde en gemiddeld laagsfe waarden). 

• LO(."Stie-inrichling (niet voor bodemcncrgiesystemen) 
Beschrij{ aile hondelingell die op 0/ ill de bodelll plaafsv{//dell (bijvoorbeeld dOli/wandell. 
ol/(gravingefl en groll(/verbeferlllgeJI). lJIet eell relevanlie· voor de hydrologise"e sill/alie. 
Kwal1liflceer ook aile lrilgallgsplllllen die relevalllie hebbl!ll lIIel deze hydrologisc"e silllalie 
(bijvoorbee/d olllvang. dieptC!. door/alendheid) en neelll een Iwart op //let daarop de be(/"ef/ellde 
irll'ichting. 

• Tcmperatuur en energie (aileen voor bodcmencrgiesyslemen) . 
Gee/ VOOI' de williersiluol ie (frel koude ~'e1roel1) 0011 \liar de gemiddelde ell minimale 
lemperaluren tijn VlI/l het [/r de bodem Ie brengell grOl/dw'ller. Gee/vDor de zomersill/(1til! (I,el 
wal'//le seizoefl) llall IVai de gell/iddelde ellll/((x/lIla/e lempel'{7/urell zi)/1 vall Irel /11 de bodem Ie 
brel/gell grol/dll'aler. Gee/ook aan lI'al de femperall/Ill' vall hel grolldwaler is op de diepte 
!Vaarap de fillers vOIl ,Ie oll/lrekkillg ell reI aI/me ring zijn beoogd. VOOI' ;lIgebrlliknGml? V(111 hel 
bodellleJ1l?rgies)'s(eelll. '"el'lIIeld daamaasl de enf!rgie/rof!vee(heid die per kwal'(aal 
respect/evelijk aan /rei grolldwaler lVol'dl olllll'okhm ell loegevoegd. 

Verder dient u len minste de volgende gegevens in, waarbij u iedere keer de gebruikle 
informatiebronnen vermeldl. 

Id EtTeclen onttrekkingen: 
• Opbarst-risico 

Bi) omgral'illgell in een gebled mel eell bodelllopbollw en IJydrologl:sche sifllafie waol'bij 
opbarslell VOOI' kall kOlllell, II/oaklll mel een opbarslbel'ekening eell illselroltirrg Will de kans op 
/ref opborl'lell Will de bodem. 

• Hydrologische invloed 
Gee! per bodell/laog (dek/aag ell watervoerellde pakkeuen, evelllllele opsplftsing ill 
IIIsselll08etrj aan 11'01 de /liar/male vedag/lIg V(/II de grolldwaterslal/C!lslijglroogte /s ell 101 
welke ajstaJIC/lret 5 cm-i/lvloedsgebied maximoa/ reU.1. flel 5 cm-invloedsgebied, alsllled!! 
ovel'ige relevante ~erla~ings--isoJrypsell'lel!/iu ook grafisclr weer op een kaarf (op schaal) lIIef 
een duldelijke lopogr(/Ji~'clre olldergro!! . 

• Zcningenlmaaivelddaling 
Bepo(1/ via een !eflingsberekel/[lIg IVaI de maximale II/(loiveldzellillg alsook hell/laxill/ale 
u IIllIgsverll(mg Eal zijll. 

• Bcbouwing en infraslrucluur 
Op basis vall de maximale gl'ol1dwolerS(allds- ell Slijglroogll!verlagillgeJr en rel/illgen klmt /I 

eltwlYSI!/"ell wal de kuns op sdwdl!. (,·ollstrl/cliej. tlrl:hileC:fUllisch. pacdrOf) oon beboltwing ell 
inlraSfl'/lefUl/r is door foedoen VOll de olll/rekking. 

• Kwcl/inzijging 
Gee/ aall III lIoeverre de verlicale slroll/llIgsric.h/(ng (l..1veNnzijgillg) verolldel'l door taednell 
vall de ol/flI'ekkillg. In gebiedefl lIIel lVisse/errd zoet. bl'Ok en. 0/ :;Ollt grol1dwale}' ill de 
belref/ende bodell/lagen gee/ill a(1II [1/ hoeve/'/'e zoel brak (chlo,.idegelra{te 150 mg/I) ell 
b/"ak!zolll (chlo,.idegelwlte 1.000 II/gd) gl'ells"lokkell worden verplaatst door (oedoell vall de 
Ollflrekkillg. 

• De invloed op ove.rige grondwateronttrekkingen en -infiltrnties 
IlIlol'malie over o\lerlge gl'ondWnleJ'ollu/,ekkingell ell -lfIji/fralies kWII /I opvragell bi) prov/llcie 
olwatel'scilappeJ/. Bescbrijf ell onderbouw wal hef maxima/I! effect is van de oJ1l1reliking op 
owrige grondwalerolllll'ekkillgen en injillralies binnen he/ 5 em-il1llloedsgebied van de 
ollllrekkillg. 

• Archeolog.ie en aardkundige waarden 
Bescl,ollw op basis vall de lIIa.yilllale grondwoterslallds- ell sfijglroogteverfagll/gell ell zelli/lgell 
wal de kans op schade aan arclle%gisel! waardevolle objec:.ll!ll en aardkll/ldige waa/'dell is 
door loedoell '11(/11 de otlffrekking. 

• Landb()uw. naluur (onder andere Natura 2000-gebicden) en waardevolle groenvoorzlcning 
BescllOlIIV op basis vall de maximale grondwalerslalldsvel'fagil1gen wal de e/feCI(!1I voor 
landbollIV. naftllll' ell wao,.devolle groenvoonielling kllt/l1t>11 Zi)1I door toedoell val/ de 
ofllirekking. I\W(lfII/ficeer evelllllde vel'lllindering vall landbo/llvopbrellgslell. 

2e EtTecten infiltraties: 
• Opbarst-risico 

1/1 een gebied mel eell bodemopbollw ell hydr%gische silualie waarbij opbarslen vaal' kan 
komen. maakt IIlIIel een opba/'slberekel1ing eel! il1schallillg van de kalls op hel opbarsfen vall 
de bodem. 

• Hydrologische invloed 
Gee/per bodellllaag (dek/aag ell walervoerellde pakkellell. evellllu:!e OPSplifsillg ill 
f/lssenlagen) aWl waf de maximale verhogillg VO/l de grondll'Olel'SI(1I1d/slijghoogte is en lof 
welke aftlalld hel 5 clll-illvloedsgebied maximaal reikl. H(!I j cm-inv/oedsgebied, a/smede 
overige I'elevanle verhogings-isohypsell. geeft /I ook grafisch weer op eell kam'f (op schaal) met 
eel! dliidelijke lopograjische ondergrond. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Besehollw op basis vall de ma,,<imale grondlValerstands- ell slijghoogteverhogingell IVaf de kans 
op schade (conslmclie/. archileclol!isch) oal! bebollwillg el1 inji"as/I'Uelllllr is door loedoell van 
de illjillralie. 

• Kwellinzijging 
Gee/ aall illlroeveJ're de verlicale s/l'omingsl'ichliflg (J.:we/inzijgillg) verOllder' door loedoell 
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van de Inji/lrotie. III gebiedelllJlet lIIisse/end zoel, bUlk en,o/wIII grOlldll'oler in de belreffell(ie 
bodelll/agen gee/lll aOIl in hoeverre zoel, brak (cltloridegelwlle 1501l/g.'1) ell braklzolll 
(chloridegeltalle I.OOf) mgll) grellsvlakken wordell verplaals/ door loedoen van de it{tltratie. 

• Dc invloed op overige grondwateronttrekkingcn en -infiltm!ies 
Inforll/olie over oVt!rige grolldWQlerOllllrekkillgell ell -infi/lralies klmlll opvragen blj provil/de 
ofwolersclrappen. Beschriifell ollderbollW lIfallret maximale effeci is vall de itifiltralie op 
overige grondwaleI'OllllrefJ.:ingefl ell illjiltroties billllell "e15 cm-ilrvloedsgebied van de 
if/flilralie. 

• Landbouw. naluur (onder andere Natura 2000-gcbiedcn) en waardevolle groenvoorziening 
BeschO/lw op basis \1(111 de maxim(lle gmlldwalerslandsverl!ogillgell 11101 de eJJeclell voor 
lalldbollw. lIa/,III,. ell waardevofle groellvoorziel7ll1g /illlll1ell zijl/ door loedoellvan de il/filll·alie. 
Kwanlijiceer eventllele verminderillg van lalldbol/lllopbrellgst f!J1. 

3f Effecten bodemenergiesyslemen: 
• Hydrologische invloed 

Geef per bodemlaag (dekfaag el/ lVolervoerende pakkelfen. evell/lle/e opsplilsing ill 
tussel/tagen) aall wnt de maxilllale verlagillg ell verboging vall de grolldwoterstand slijghoogle 
;s ell tol welke a/slalld hel 5 cm-invloedsgebied lIIa.timaal reikf. Hel5 clll-illvloedsgebied. 
a/slllede overige relevanle verlag/lIgs-en verhogings-isohypsell. gee/lll ook gr'l[isch weer op 
een kaarl (op schaal) lIIel eell dllidelijke Jopogrqfische ondergrond 

• Hydrothermische invloed 
Geef per walervoerend pakkel en zowel voor de winlersitualie (kollde seizoen) en zOlllersillia/ie 
(warme seizoen) aall 101 welke aftlalld de Ihermische invloedsgebieden 
(tempel'olllllrsveralldering + 0/- 0,5 °C) 110 20 jaor werking vall het sysfeem maximaal kll/men 
reiken. Geef ook de thermisclre invloedsgehieden zowel voor de wintersifuatie (koude seizoen) 
ell :::Olllersilllalie (warme seizoen) I/a 20 Jaar werking van hel sysleem grqfisch weer op een 
kaal't mel cen dujdelljke lopograjische ondergrond. 

• Zeningenlmaaivelddaling 
Bepaal via eell zelfillgsberekening \liar de maximale maaiveldzefling zal zijn. 

• Bebouwing en infrastructuur 
Beschouw op basis van de maximale grolldwaterslands- en sfijghoogteverlagingen ell zettillgen 
lVat de kans op schade (constructie/. archileclonisch. paalrot) aan hebol/wing ell injraslrllcluur 
is door toedoell van de ol1ttrekkillg. 

• Kwel/inzijging 
Geef aan in hoeverre de vertic ale stromingsrichting (kwef..'illzijgillg) veranderl door loedoen 
val/hef bodcmenergiesysleem. 111 gebieden lIIelwisselend zoel. brak en.,ofzolll grondwater in de 
belreffellde bodemlagen geefi If OOlI ill Iroeverre zoel. "brak (chloridegehalle /50 /Ilg/I) en 
brak/zo/lt (clt/oridege{wlle I. oon I/Ig/I) grel1.<:lIlakken worden verplaalst door {oedoet! vall hel 
bode/llenergiesysleem. 

• De invloed op overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties 
In/ormatie over overige grondwalerollttrekkingell ell -infl/fralics klmlll opvragell bij provincie 
of lVatersclrappen. BesclJrijf ell onderbollw waf hel maximale eJJect is van hef 
ellergieopslagsysleem op overige grolldwateronltrekkingen en -lJif/lfralies binllen hel 5 CII/

inIJ/ocdsgebied vall hel ellergieopslags),sfeelll. 
• Archeologie en aardkundige wnarden 

Beschol/w op basis vall de maxima/e grolldwalerslands- en slljghooglf!w!riagingclllfil zCllingen 
lIIal de kallS op schade aan arche%g;sc" waardevolle objecfen ell aardkulldige waarc(e,l is 
doo/'Ioedoell van de onllrekking. 

• Landbouw. naluur (onder andere Natura 2000-gebieden) en lVaardevotle grocnvoorziening 
Beschollw op basis vall de maximale gl'OlIdwalersfandsverlagillgell ell -verhogingen war de 
effcclen voor lalldbollw. natlllll" en waardeIJolle groenlJoorziening k/llll1en zijll door loedoen van 
de ol1ltrekking ell relollrnering. KW(llItijiceer eve/lluele verlllillderillg vall 
landbollwopbrengsren. 

I e/2f Geef een uitgebreide beschouwing van de m11atregelen die u neemt om (mogelijk) optredende 
effecten als gevolg van de onttrekking of infiltratie Ie voorkomen of te beperken. HierbU beschrijft u 
aile hiermee samenhangende handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld 
damwanden. onderwaterbelon. infiltraliedrains of (biJ infillralie) afvoerdrains). die van belang zijn 
voor de hydrologische SilulIlie. Kwanliticeer ook aile uilgangspunten die van belang zijn vo r deze 
hydrologische situalie (bijvoorbeeld omvang. dicptc. doorlatendhcid of capaciteit) en voeg cen ].;aart 
bij met daarop de betreffende inrichting. Door middel van berekeningen toon! u aan \Vat de 
effectbeperkende werking is van de maatregelen. 

2b De brutopompcapaciteit is de theoretische. maximaalle leveren capacileit; de pompeapaciteit is 
de in de praktijk besehikbare capaciteit voor de beoogde infiltralie. 

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: ceo energicopslagsystcem dat gebruik maakt van een put, waarbij de lVarme en koude 
bel zich op vcrsehillende dieptes binnen 6:11 watervoerend pakket bevinden. 
Doubletsysteem: energieopslagsysteem clat gebruik maakt van (series van) twee putten. waarbij de 
warme en koude bel zich op dezellCle diepte binnen een watervoerend pakket bevinden. 
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A 5 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 watervergunnin~ voor onderdeel A5 nodig (zie artikel6.16 van de Waterregeling): 

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

oppervlaklewalerlichaam (onderdeel A I) 
• U moet een melding doen aan Rijkswaterstaat (zie artikel6.17 van de Waterregeling): 

o Bij lozingen > 5.000 m) water per uur of onttrekkingen > 100 mJ per uur. en 
o Als de in- of uitstroomsnelheid niet meer dan 0.3 mls is of 
o Als u geen watervergunning nodig hebt voor het brengen van stoffen in een 

oppervlaktewaterlichaam (onderdeel A I) 

> Gaat het niet om Rijkswateren. dan kunl u het beste uw waterschap raadplegen over de 
vergunn inggrenzen. 

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

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

3a Zowel de grootte van het waters),steem waaruit u water wilt onttrekken als de hoeveelheid per 
periode te onttrekken en te lozen water zijn belangrijke gegevens voor de bevoegde instantie am Ie 
beoordelen of kritische snelheden voor vistarven en juveniele (jonge) vis al of niet worden 
overschreden. Als u chemicaJi~n aan het onttrokken (koel)water wilt toevoegen. vermeldt u de aard 
en de hoeveelheid hiervan bij onderdeel A I van dit formulier. 

3r Stem hel rapport met maatregelen om visintrek tegen te gaan afmet de walerbeheerder. 
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SAMENVATTING 

Q10 Offshore Wind B.V. realiseert een windpark in de Noordzee. Een kabel verbindt dit 
park met het elektriciteitsnet (substation Sassenheim). De aanleg van de kabel vindt bene
den de grondwaterstand plaats. 

Bemalingen zijn nodig voor de aanleg van de kabel in gegraven sleuven. Daarnaast wordt 
bemaling ingezet bij de intrede en uittrede punten van de gestuurde boringen. 

Het totale berekende waterbezwaar voor het project bedraagt per eenheid van tijd: 
maximaal 150 m3/uur; 
maximaal 3.450 m3/dag; 
maximaal 106.600 m3/maand; 
gemiddeld 42.400 m3/maand; 
in totaal 188.800 m3 in maximaal 222 dagen wanneer uitvoering geheel na elkaar 
plaatsvindt. 

De grondwateronttrekking is vergunningplichtig bij het hoogheemraadschap van Rijnland. 

Het gehele projectgebied is een zoetwaterbeschermingsgebied. Dat betekent dat het hoog
heemraadschap de voorkeur heeft voor infiltratie van het onttrokken water. De doorlatend
heid van het freatische pakket is hoog waardoor de infiltratie niet in de directe omgeving 
van de bemaling kan plaatsvinden, omdat dan kortsluitstroming ontstaat. Infiltratie op grote
re afstand is praktisch niet realiseerbaar gezien de grote werklengte, de korte duur van de 
onttrekking per locatie en de zeer beperkte vrije ruimte aan maaiveld. Daarom wordt er 
voor gekozen om het water op oppervlaktewater te lozen. 

Het effect van de grondwateronttrekkingen op de omgeving wordt weergegeven aan de 
hand van het invloedsgebied, dit is het gebied waarbinnen de grondwaterstand met meer 
dan 0,05 m daalt. Dit gebied heeft een maximaal afstand van circa 350 m bij de diepste 
bemalingen van de gegraven sleuven. Het effect van de bemaling van de intrede- en uittre
depunten is maximaal1 00 m bij de grootst vereiste verlaging. 

De afgeleide effecten van de bemalingen zijn als voigt beoordeeld: 
zettingsverschillen aan maaiveld worden door de beoogde bemalingen niet verwacht; 
aantasting van de zoetwatervoorraad en de verplaatsing van het zoet-/brak grensvlak 
en het brak-/zoutgrensvlak worden zoveel mogelijk beperkt door maatregelen te nemen 
tijdens de bemalingen; 
de beoogde bemalingen hebben geen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid of andere natuurwaarden; 
er wordt verwacht dat de beoogde bemalingen geen merkbare verplaatsing van grond
water-verontreinigingen opleveren; 
schade aan landbouw gewassen worden voorkomen door de bemalingen buiten het 
groeiseizoen uit te voeren. Een gietwaterplan wordt in overleg met de betrokken partij
en aanvullend opgesteld wanneer bemalingen in het groeiseizoen toch noodzakelijk 
zijn. 

WIHeveen+Bos, RT667-S ongec:ontroleerd d.d. 1 maart 2012, elfectrapportage Waterwet bemallngen onshore kabel/race Q10 



1. INLEIDING 

Q10 Offshore Wind B.V. realiseert een windpark in de Noordzee. Een kabel verbindt dit 
park met het elektriciteitsnet (substation Sassenheim). De aanleg van de kabel vindt bene
den de grondwaterstand plaats. 

Voor de grondwateronttrekking is een vergunning vereist. In deze effectrapportage is be
schreven welk waterbezwaar daarbij verwacht mag worden. De effecten op de grondwater
tand en afgeleide effeoten op de omgeving worden beschreven. 

Leeswijzer 
De randvoorwaarden en uitgangspunten zijn in hoofdstuk 2 beschreven. Hoofdstuk 3 bevat 
de berekende hydrologische effecten. Hoofdstuk 4 beschrijft de afgeleide effecten op de 
omgeving. Het beleid is in hoofdstuk 5 opgenomen. 

WiHevaen+Bo9, RT667-5ibeublO2O definlUef cl.d. 1 maart 2012, eff.C!rapport'98 Waterwel bel!\llllngen onshote kallaltrac6 Q10 1 



~. RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

2.1. Locatie 

Afbeelding 2.1 geeft de locatie van het trace weer. In de afbeelding is onderscheid gemaakt 
in de locaties van de intrede- en uittredepunten van de gestuurde boringen en een gegra
ven sleuf. 

Afbeeldin 2.1. Trace kabel en beschikbaar archief materiaal 

• punten gestuurde boringen 
locatie ontgravingen 

" 
' In' H004' '. ,. 

Sou 'Ivr • Id'fSJ'1 H008 .. ~ 

2.2. Bodemopbouw 

De bodemopbouw is beschikbaar via lokaal uitgevoerde sonderingen en boringen (Mos 
2012). De werkzaamheden zijn uitgevoerd v~~r de gestuurde boringen (opdracht 4037411) 
en voor de gegraven traces (opdracht 1200198). De beschikbaarheid van gegevens via Di
noloket is beperkt omdat enerzijds de afstand van het trace tot boringen met een diepte 
van meer dan 3 m veelal enkele honderden meters is. Anderzijds zijn de beschikbare bo
ringen niet van een hoge kwaliteit. De bodemopbouw wordt daarom beoordeeld aan de 
hand van het uitgevoerde veldwerk en de regionale schematisatie volgens het DGM model 
v1.3 (TNO 2011). 

Het gebied kenmerkt zich door een sterk zandige deklaag die wordt doorsneden door dun
ne kleilaagjes. De diepte en dikte van deze kleilagen varieert door het gebied. In sommige 
sonderingen worden deze laagjes al rond NAP - 5,0 m aangetroffen, in andere sonderingen 
vangen de lagen pas rand NAP - 10m aan. Er is geen doorgaande afsluitende scheidende 
laag in de deklaag aanwezig. 

2 WHteveen+Bos, RT667-5lbeub/020 dl!finttlet d.d. f meart 2012, I!ffectrapportage Waterwet bemallngen onshore kBbeltrace Q10 



In tabel 2.1 is de bodemopbouw schematisch weergegeven. In de bodemopbouw zijn de 
aanwezige kleilaagjes rond NAP - 10m opgenomen. Deze laagjes komen vrijwel overal 
v~~r. Van een echte doorgaande en afsluitende laag is echter geen sprake. De totale verti
cale weerstand van deze laagjes wordt op 100 dagen ingeschat. De onderzijde van het 
tweede watervoerende pakket wordt als geohydrologische basis beschouwd. 

Tbl21Bd b a e 0 emoplouw 
van circa tot circa geohydrologie lithologie formatie parameter 

(m NAP) (m NAP) 

0 - 10 deklaag fijn en matig grot zand, 10- Holocene afzet- k = 10 mId 

kaal zijn klei laagjes aanwe- tingen 

zig 

- 10 - 15 deklaag enkele kleilaagjes, niet ge- Holocene afzet- c = 100 dagen 

heel atsluitend tiQgen 

- 15 - 50 1" watervoerende pak- fijn, matig grot en grot zand Kreftenheye, Urk, k = 20 mId 

ket Sterksel 

- 50 - 55 1 e scheidende laag klei Sterksel c = 250 daqen 

- 50 - 125 2" watervoerende pak- grot zand Peize - Waalre k = 20 mid 

ket 

2.3. Oppervlaktewater peil 

Het schouwpeil in het oppervlaktewater is NAP - 0,64 m (Rijnland 2011). 

2.4. Grondwaterstand en stijghoogte 

De grondwaterstand is waargenomen in langjarige peilbuizen in de omgeving en lokale 
waarnemingen tijdens de sonderingen en boringen. 

Langjarige waarnemingen 
In afbeelding 2.2 en 2.3 zijn de dichtstbijzijnde langjarige waarnemingen van de grondwa
terstand en stijghoogte weergegeven. De freatische grondwaterstand daalt in principe niet 
verder dan het oppervlaktewaterpeil (NAP - 0,64 m). V~~r locatie B30F0388 bedraagt de 
maximale grondwaterstand circa NAP - 0,5 m, voor locatie B30F0531 is dat circa NAP -
0,25 m. 

De waarnemingen in peilbuis B30F0388 laten zien dat de stijghoogte in het watervoerende 
pakket op circa NAP - 1,25 m ligt. Er is dus sprake van infiltratie naar het watervoerende 
pakket. 

WiHeveen+Bos, RT667-S/beub/020 dellnllief d.d. 1 maart 2012, efleclrapportage Walerwel bemallngen onshore kabellrace Cl0 3 



r Afbeeldin 2.2. Waarnemin en B30F0388 
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Afbeetdin 2.3. Waarnemin en B30F0531 
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Lokale waarnemingen 
De grondwaterstand is waargenomen tijdens de uitvoering van de sonderingen en borin
gen. Deze waarde moet als indicatief worden beschouwd omdat het veldwerk de meting 
kan verstoren. Het veldwerk heeft tussen 13 december 2011 en 3 februari 2012 plaatsge
vonden. Dit is een relatief natte peri ode in vergelijking met het langjarige gemiddelde. In af
beelding 2.4 is dit weergegeven aan de hand van de cumulatieve neerslag in Valkenburg 
(ZH) en Schiphol (KNMI 2012). In het najaar van 2011 is het vrijwel droog geweest tot be
gin december, daarna ligt de som van neerslag boven het langjarige gemiddelde. De waar
genomen grondwaterstanden geven dus een natte najaarssituatie weer. 

4 Wltteveen+Bos, RT667-5/beub/020 dellnltlel d.d. 1 maart 2012, ellectrapportage Waterwet bemallngen onshore kabeltrace 010 



r Afbeeldin 2.4. Cumulatieve neersla 
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De waarnemingen van de grondwaterstand liggen in het algemeen binnen de range NAP -
0,5 tot + 0,4. In hoger gelegen delen van het trace wordt een hogere grondwaterstand 
waargenomen. 

Onderdeel van het aanvullende veldwerk is de plaatsing van peilbuizen en de tijdelijke 
waarneming van de grondwaterstand. Door de winterse omstandigheden zijn deze peilbui
zen tot heden nog niet geplaatst. Het verdient de aanbeveling de waargenomen grondwa
terstand in de peilbuizen te toetsen aan de maatgevende grondwaterstand in het bema
lingsadvies. Bij afwijkingen is het raadzaam het bemalingsadvies te herzien. 

Maatgevende 9 rondwaterstand 
Ais maatgevende grondwaterstand wordt in het bemalingsadvies NAP 0 m aangehouden. 
Oit is afgeleid van de resultaten van het lokale veldwerk. Oit wordt verkozen boven de lang
jarige waarnemingen omdat het veldwerk op de locatie van de werkzaamheden is uitge
voerd. De waarneming leidt tot een conservatief uitgangspunt omdat het veldwerk in een 
natte wintersituatie is uitgevoerd. Op enkele bemalingslocaties ligt het maaiveld lager dan 
NAP 0 m. Om deze reden wordt hier een maatgevende grondwaterstand van NAP - 0,5 m 
gebruikt. Oit is aangegeven in tabel 2.3. 

2.5. Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit is van belang voor de lozing van het onttrokken water. Daarnaast is 
het verplaatsen van de zoet-zout gradient ongewenst. 

Recente waarnemingen van de grondwaterkwaliteit met betrekking tot de lozingsparame
ters zijn niet beschikbaar via Oinoloket (TNO 2011). Oit dient voorafgaand aan de bemaling 
te worden geanalyseerd. 

Aile waarnemingen van de chloride concentratie in de omgeving van het trace zijn op kaart 
in afbeelding 2.5 weergegeven. De meeste waarnemingen zijn eenmalig verricht, op enkele 
locaties is een reeks beschikbaar. In afbeelding 2.6 zijn aile waarnemingen in een door
snede weergegeven. De doorsnede laat zien dat de waargenomen grondwater kwaliteit in 
de deklaag (de laag die bemalen wordt) zoet is, behalve een waarneming uit 1913. 

Wllteveen+Bos, RT667-S/beub/020 deflnilief d.d. 1 maart 2012, effectrapportage Waterwet bemallngen onshore kabeltrace Q10 5 



r Deze wordt als minder betrouwbaar beoordeeld gezien de ouderdom en het eenmalige ka
rakter van de waarneming. In het eerste watervoerende pakket wordt zowel zoet als brak 
en zout grondwater waargenomen. Ook hier zijn metingen uit 1907 en 1913 beschikbaar. 
Deze metingen geven een hoger chloride gehalte dan de meer recente metingen. Een 
waarde oordeel wordt niet gegeven, omdat hier zeker in het noordwestelijke gedeelte zout 
water verwacht mag worden. 

Afbeeldin 2.5. Waarnemin en chloride concentratie in rondwater 
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Afbeeldin 2.6. Doorsnede waar en omen chloride concentratie 
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2.6. Kenmerken bemalingen 

2.6.1. 

De kenmerken van de sleuven en intrede en uittrede punten worden apart beschreven . 

Sleuven 

De sleuven hebben een instaliatiediepte van 1,2 m - my. De maximale sleufdiepte is 1,5 m 
- mv voor de realisatie van een grandverbetering. Een uitzondering is locatie 4b waar een 
instaliatiediepte van 1,8 m vereist is (grandverbetering tot 2,1 m - my). 

label 2.2 geeft de kenmerken per gegraven trace weer. Het gemiddelde maaiveld (m NAP) 
is afgeleid van het waargenomen maaiveldniveau tijdens het veldwerk. Dit levert samen 
met de vereiste ontgraving het ontgravingsniveau (m NAP). De vereiste grondwaterstand 
ligt 0,2 m beneden de ontgraving. 

Door de lengte komt binnen trace 2 een grate variatie in maaiveld v~~r. Daarom is dit deel 
opgeknipt in meerdere delen. Aan de hand van de waargenomen maaiveldhoogte tijdens 
het veldwerk is de vereiste veri aging van de grandwaterstand afgeleid. In de alierhoogste 
delen van het trace is geen bemaling vereist. 

De duur van de bemaling is afgeleid van het uitgangspunt dat het aanleggen van de kabel 
5 weken duurt voor een trace van 1.200 m. De duur van een trace is minimaal 2 weken, 
gezien de vereiste tijd voor ontgraving, legwerkzaamheden en afwerking. 

WIHeveen+Bos, RT667·51beub/020 dellnltlel d.d. 1 maart 2012, enectrapportage Waterwet bemallngen onshore kabeltrace Q10 7 
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2.6.2. 

Tabel 2.2. Kenmerken gegraven traces 
naam lengte maai- ontgravings- ontgravings- grondwaterstand vereiste verla- duur 

(m) veld niveau niveau (m NAP) ging (m) (weken) 

(m NAP' (m - mv' (m NAP' 

0 0,2 - 0,9, op 

hoogste delen 

+ 0,8 - + geen bemaling 

2 1.560 40 1,5 -0,7-+2,5 vereist 7 

4b 430 -0.3 2,1 -2,4 -0,5 2,1 3 

5a1 120 +0,3 1,5 - 1.2 0 1,2 2 

5a2 20 +0,3 1,5 - 1,2 0 1 2 2 

5e 20 + 0,8 1 5 -0.7 0 09 2 

6a 20 - 0,1 1,5 -1.6 - 0,5 1,3 2 

6e 275 +0,7 1,5 -0.8 0 1,0 3 

tot 3.335 21 

Boringen 

Naast de gegraven traces zijn ook bemalingen voorzien voor de start- en ontvangstpunten 
van de gestuurde boring. De grondwaterstand wordt verlaagd tot 1,0 m - mv. 

In tabel 2.3 zijn per boring de kenmerken voor het intrede en uittrede punt weergegeven. 
De duur van de bemaling is afgeleid uit de engineerings rapporten van de boringen . Daarbij 
is rekening gehouden met 2 dagen voorbemalen en bemaling in het tussenliggende week
end bij uitvoeringen die langer dan 5 werkdagen duren. De noodzaak voor bemaling van 
het uittredepunt HDD1 is in een aparte notitie beschouwd omdat deze op het strand ligt. 

T b 123 K a e . k . t d en mer en In re 'tt d e- en UI re t epun en 
locatie maaiveld verelste grondwa· grondwaterstand verlaglng grond- duur bemaling 

(m NAP terstand (m NAP (m NAP) waterstand (m (kalenderdagen) 

geen bemaling 

HDD1, intredepunt +2,2 + 0,1 0 vereist -
HDD2 intredepunt + 0 72 - 1,38 0 -0.3 5 

HDD3 intredepunt - 0,1 - 2.2 - 0.5 - 0,6 12 

HDD4. intredepunt - 0.3 -2,4 - 0,5 - 0,8 12 

HDD8, intredepunt - 0 3 - 2,4 - 0,5 - 0,8 12 

HDD5 intredepunt + 0,8 - 1 3 0 - 0.2 12 

HDD6, intredepunt + 0.8 - 1,3 0 - 0,2 11 

HDD7. intredepunt + 0,3 - 1,8 0 -0,7 11 

geen bemaling 

HDD2 uittredepunt + 1.04 - 1,06 0 vereist 

geen bemaling 

HDD3, uittredepunt + 17 - 0,4 0 vereist 

HDD4. uittredepunt - 0 3 -2,4 - 0,5 - 0.8 12 

HDD8, uittredepunt +0,3 - 1,8 0 - 0,7 12 

HDD5, uittredepunt + 0,3 - 1,8 0 - 0.7 12 

HDD6, uittredepunt - 0 03 - 2.13 0 - 0 5 11 

HDD7. uittredepunt + 0,6 - 1,5 0 -0,4 11 

totaal 75 dagen1 

1 De totale bemalingsduur is 63 dagen omdat het intrede- uittredepunt altijd tegelijkertijd worden bemalen. 
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2.7. Berekeningswijze 

Met behulp van een grondwatermodel, opgesteld met het programmapakket MicroFEM, is 
het onttrekkingsdebiet berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het superpositie principe. 
Oit wil zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat de berekende grondwaterstandsverlagingen 
kunnen worden opgeteld bij de huidige situatie. Bij de modellering is gebruik gemaakt van 
de volgende uitgangspunten: 

het modelgebied is 10 km x 10 km, het invloedsgebied van de bemaling valt binnen de 
modelranden; 
voor de schematisatie van het model is uitgegaan van tabel 2.1. Hierbij is gebruik ge
maakt van gemiddelde waarden; 
de verlaging ter plaatse van de sleuf wordt opgelegd aan de gehele deklaag. Oit is een 
worst-case aanname. Oe aanwezigheid van klei laagjes in de deklaag of tussen de 
deklaag en het watervoerende pakket leidt in de praktijk tot een beperking van het wa
terbezwaar; 
de berekeningen worden stationair uitgevoerd. Oit betekent dat de eind situatie wordt 
berekend die zich na enige tijd zal instellen. Naar verwachting komt dit zeker voor de 
langere traces overeen met de werkelijke situatie; 
oppervlaktewater is geschematiseerd door de grotere oppervlaktewateren een infiltratie 
weerstand van 5 dagen toe te kennen. Oit is een veel gebruikte waarde voor watergan
gen. De waterlopen zijn overgenomen uit OpenStreetMap gegevens. Oe overige water
lopen zijn opgenomen in het model door een vlakdekkende infiltratie weerstand van 
100 dagen. Oit komt overeen met de afstand tussen de kleinere waterlopen. 
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( 3. HVDROLOGISCH EFFECT 

3.1. Waterbezwaar 

label 3.1 geeft het optredende waterbezwaar weer. Het maximale waterbezwaar per 
maand is circa 100.000 m3 namelijk bij bemaling van trace 4b binnen een volledige kalen
dermaand. Het gemiddelde waterbezwaar is circa 37.300 m3 per maand. 

Tbl31W b a e .. ater ezwaar gegraven s euven 
naam waterbezwaar (m3/u)1 waterbezwaar (m3/dag) duur (weken) totaal (m31 

2 88 2.100 7 88.200 

4b 135 3.200 3 57.600 

5a1 23 550 2 7.700 

5a2 10 240 2 3.360 

5c 7 150 2 1.S00 

6a 9 210 2 2.520 

6c 36 S50 3 15.300 

totaal maximaal135 maximaal 3.200 in totaal 21 circa 176.500 

In tabel 3.2 is het berekende waterbezwaar voor de intrede- en uittredepunten weergege
ven. Het maximale maandelijkse waterbezwaar treedt op wanneer de diepste intrede- en 
uittredepunten in een maand achter elkaar worden bemalen. Dat zijn de secties HDD4, 5 
en 7. In een periode van 35 dagen wordt dan circa 6.600 m3 grondwater onttrokken. Ge
middeld wordt circa 5.100 m3 grondwater per maand onttrokken . 

Tbl32Wt b a e a er . t d ezwaar In re e- en u Itt d re t epun en 
locatie maaiveld waterbezwaar waterbezwaar 

(m NAP) (m3/uur) 2 (m3/dag) 

HDD1 , intredepunt + 2,2 - -
HDD2, intredepunt + 0,72 3 50 

HDD3 intredepunt - 01 5 100 

HDD4, intredepunt - 0,3 6 125 

HODS, intredepunt - 0,3 6 125 

HDD5, intredepunt +OS 2 30 

HDD6 intredepunt + 0.8 2 30 

HDD7, intredepunt + 0,3 5 110 

HDD2, uittredepunt + 1,04 - -
HDD3, uittredepunt + 1,7 - -
HDD4, uittredepunt - 0,3 6 125 

HODS, uittredepunt + 0,3 5 110 

HDD5, uittredepunt +0,3 5 110 

HDD6, uittredepunt - 0,03 5 100 

HDD7, uittredepunt + 0,6 3 65 

totaal maximaal123 maximaal250 

1 Afgeleid van het berekende debiet per dag, afgerond naar boven. 

2 Afgeleid van het berekende debiet per dag, afgerond naar boven. 

duur bemaling 

(kalenderdagen) 

-
5 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

-
-

12 

12 

12 

11 

11 

75 dagen4 

3 Maximale waterbezwaar bij bemaling van sectie HDD4 (6 ma intredepunt en 6 ma uittredepunt). 

4 De totale bemalingsduur is 75 dagen omdat het intrede- uittredepunt altijd tegelijkertijd worden bemalen. 
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totaal (m3) 

-
250 

1.200 

1.500 

1.500 

360 

330 

1.210 

-
-

1.500 

1.320 

1.320 

1.100 

715 

circa 12.300 
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3.2. 

Het totale berekende waterbezwaar voor het project bedraagt per eenheid van tijd: 
- maximaal150 m3/uur (135 en 12 naar boven afgerond); 

maximaal 3.450 m3/dag; 
maximaal 106.600 m3/maand; 
gemiddeld 42.400 m3/maand; 
in totaal 188.800 m3 in maximaal 222 dagen wanneer uitvoering geheel na elkaar 
plaatsvindt. 

Spanni ngsbemali ng 

In de ondergrond zijn geen doorgaande afsluitende lagen aanwezig. Oaarom is een span
ningsbemaling niet noodzakelijk. 

3.3. Verlaging grondwaterstand 

Het effect op de omgeving wordt weergegeven aan de hand van het invloedsgebied, dit is 
het gebied waarbinnen de grondwaterstand met meer dan 0,05 m daalt. Oit gebied heeft 
een maximaal afstand van circa 350 m bij de diepste bemalingen. In afbeelding 4.1 zijn de
ze gebieden op kaart weergegeven. Het effect van de bemaling van de intrede- en uittre
depunten is niet op kaart weergegeven. Het invloedsgebied is maximaal 100 m bij de 
grootst vereiste verlaging. 

Afbeeldin 3.1. Invloeds ebled bemalin e raven sleuven 
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4. AFGELEID EFFECT 

4.1. Maaiveldzetting 

De ondergrond bestaat vrijwel volledig uit zand met conuswaarden altijd hager dan 
2,0 MPa. Hier worden geen zettingen in velWacht. Lokaal zijn dunne kleilensjes terug te 
vinden. Deze kleilensjes zijn ongeveer 0,20 m dik en bevinden zich over het algemeen vijf 
tot tien meter onder maaiveld. Een dergelijke ondergrond is niet zettinggevoelig en de ver
wachting is dat de bemaling, welke maximaal enkele weken per locatie duurt, nauwelijks tot 
geen zetting tot gevolg zal hebben en daarmee oak voar de bebouwing geen problemen 
zalopleveren. 

Ter controle is een eenvoudige zettingberekening uitgevoerd waarin wordt uitgegaan van 
de grootste verlaging (sectie 4b), namelijk: 

maaiveld NAP - 0,3 m; 
grondwaterstand NAP - 0,5 m; 
grondwaterstandverlaging van 2,1 m gedurende vijf weken; 
0,5 m slappe, zandige klei op NAP -5,0 m. 

De berekeningsresultaten zijn bijgevoegd in bijlage II. Hieruit blijkt dat een zetting van de 
zandige klei laag velWacht kan worden van maximaal 2 cm. Dit is een conservatieve waar
de. Ais een zetting van deze grootte al zal optreden, dan zal dit nooit leiden tot echte zet
tingsverschillen aan maaiveld. Doordat de kleilensjes diep onder het maaiveld liggen zal de 
zetting namelijk altijd spreiden naar het maaiveld. 

De bebouwing in de omgeving zal op staal zijn gefundeerd, gezien de zandige ondergrond. 
Zettingen van de hierboven beschreven orde zullen aileen probleem opleveren voor de be
bouwing als zettingsverschillen optreden. Zoals aangegeven wordt dit niet velWacht. Hier
door is de kans klein dat er een negatief effect ontstaat voor de bebouwing in de omgeving. 

4.2. Zoet - zout grens 

De doorsnede in paragraaf 2.5 geeft aan dat in de deklaag zoet water voorkomt en dat in 
het watervoerende pakket zowel zoet, brak als zout grondwater is waargenomen. De be
maling vindt in de deklaag plaats. 

Het hoogheemraaschap wil de aantasting van de zoetwatervoorraad en de verplaatsing 
van de overgang tussen zoet en brak grondwater en brak en zout grondwater zoveel moge
lijk beperken. 

Door de bemaling zou tijdelijk het zoet-brak of brak-zout grensvlak kunnen verplaatsen. 
Door het tijdelijke karakter van de onttrekking zal de natuurlijke situatie zich na enige tijd 
weer herstellen. Dit mogelijke tijdelijke effect wordt als niet negatief beoordeeld. 

Om de verzilting van het ondiepe grondwater zoveel mogelijk te voorkomen worden maat
regelen uitgevoerd: 

de afmetingen van de bemalingen worden geminimaliseerd; 
de bemalingsduur wordt geminimaliseerd; 
waar mogelijk warden bemalingen tegelijkertijd uitgevoerd. 

Zo wordt de aantasting van de zoetwatervoorraad en de verplaatsing van het zoet-/brak 
grensvlak en het brak-/zoutgrensvlak zoveel mogelijk beperkt. 
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-4.3. Natuur 

De afgeleide effecten op het Natura 2000 gebied zijn beschouwd in een voortoets (Eco
Groen 2012). Dit advies is in bijlage III bijgevoegd. 

Hieruit blijkt dat de bemaling geen negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied. 
Negatieve effecten door verdroging op het nabij gelegen Natura 2000-gebied Kennemer
land-Zuid kunnen zodoende met zekerheid worden uitgesloten. 

Door de korte duur van de bemaling worden geen negatieve effecten verwacht op bomen 
en struiken buiten het Natura 2000-gebied. 

4.4. Bodemverontreiniging 

De aanwezigheid van bodemverontreinigingen is onderzocht in een eerder onderzoek (Wit
teveen+Bos 2011). Hieruit blijkt dat er geen verdachte locaties voor bodemverontreiniging 
langs het trace liggen, behalve enkele diffuse spots in de gemeente Teylingen. 

De enige spot nabij een bemaling is de Teylingerlaan 4. Hier is een olieverontreiniging 
aangetroffen. Uit het archief onderzoek is niet naar voren gekomen of de spot gesaneerd 
is. Op circa 70 m afstand van dit adres zijn de intrede punten van de boringen HDD5 en 6 
gesitueerd die worden verbonden door een korte sleuf (sectie 5c). 

In afbeelding 4.1 is een overzicht gegeven van deze locatie. Verwacht mag worden dat de 
natuurlijke grondwaterstroming vanaf de Teylingerlaan 4 in de deklaag richting het aanwe
zige oppervlaktewater is. Oat is in noordelijke en zuidwestelijke richting . 

Afbeeldin 4.1. Detail situatietekenin 

Leoend. 

* Teylingerlaan 4 

• punten gestuurde boring en 
- verandering grondwaterstand (m) 
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( De berekende verlaging van de grondwaterstand door de bemaling ter plaatse van Teylin
gerlaan 4 is 0,05 tot 0,1 m. Hierdoor kan een beperkte grondwaterstroming vanaf de 
Teylingerlaan 4 in westelijke richting ontstaan. Deze stroming is naar verwachting niet 
waarneembaar omdat de natuurlijke grondwaterstroming ook een westelijke component 
heeft en de verlaging beperkt is, waardoor nauwelijks verhang optreedt. Daarnaast is de 
bemaling slechts gedurende korte tijd actief (2 weken voor de sleuf en eventueel 2 weken 
voor de boringen). 

Er wordt verwacht dat de beoogde bemaling geen merkbare verplaatsing van grondwater
verontreinigingen oplevert. 

4.5. Landbouw 

In de omgeving wordt op grote schaal bollen geteeld. Het optreden van schade is met na
me afhankelijk van de volgende factoren: 

mate van verlaging van de grondwaterstand, over het algemeen wordt vaak aangeno
men dat er schade aan gewassen kan optreden als de grondwaterstand daalt tot onder 
de gemiddeld laagste grondwaterstand in het groeiseizoen; 
mate van gevoeligheid van het gewas voor een verandering van de grondwaterstand. 

De verlaging van de grondwaterstand is substantieel. Langjarige waarnemingen in hoofd
stuk 2 laten zien dat de laagste natuurlijke grondwaterstand circa NAP - 0,7 m is. De ver
eiste grondwaterstand ligt hier onder. Bollen gewassen zijn tijdens het groeiseizoen ex
treem gevoelig voor een verlaagde grondwaterstand. Daarom worden de werkzaamheden 
buiten het groeiseizoen uitgevoerd (maart-oktober). 

4.5.1. Aanvullende maatregen tijdens het groeiseizoen 

Aanvullende maatregelen worden uitgevoerd wanneer de werkzaamheden toch deels bin
nen het groeiseizoen plaatsvinden. Zo wordt schade zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij 
wordt het volgende plan gevolgd: 

bij de uitvoering worden maatregelen genomen om de effecten van de bemalingen te 
beperken (optimaliseren afmetingen bemalingsonderdelen en duur van de bemalin
gen). Daarnaast worden, voor zover de bouwplanning het toelaat, bemalingen buiten 
het groeiseizoen van de gewassen (maart-oktober) uitgevoerd. Om de gewasschade 
verder te beperken zal overleg worden gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijn
land om de oppervlaktewaterpeilen in watergangen in het invloedsgebied zoveel moge
lijk op peil houden. Dit zorgt voor extra infiltratie van oppervlaktewater naar het grond
water. Zo worden de optredende grondwaterstandverlagingen beperkt; 
op 25 m, 50 m, 100 m, 250 m en 500 m afstand van de werkzaamheden wordt tijdens 
het groeiseizoen de grondwaterstand gemonitoord. Daarnaast wordt buiten het in
vloedsgebied een referentiepeilbuis geplaatst. Op basis van de monitoring van de peil
buizen in het invloedsgebied en de referentiepeilbuis kan worden vastgesteld in welke 
mate de grondwaterstand wordt verlaagd als gevolg van de bemaling. De verlaging van 
de grondwaterstand ten opzichte van de referentiepeilbuis geeft de verlaging als gevolg 
van de bemalingen weer. Wanneer de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder een 
signaalwaarde als gevolg van de bemalingen, dient het land besproeid te worden door 
gebruik te maken van gietwater en sproei-installaties. Hiervoor dient in overleg met de 
boeren en telers een gietwaterplan opgesteld te worden. De uitgangspunten van het 
plan zijn hieronder behandeld; 
wanneer ondanks aile preventieve maatregelen toch gewasschade optreedt, wordt de 
gewasschade gecompenseerd. Op basis van het monitoren van de grondwaterstand en 
het vergelijken van de gewasopbrengst ten opzichte van 'normale' jaren moet door een 
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4.5.2. 

onafhankelijke partij bepaald worden in hoeverre er daadwerkelijk schade is opgetre
den. Bij graslanden kan gekeken worden naar welk deel van het areaal verminderde 
grasgroei heeft dat bijvoorbeeld niet begrazen kan worden. 

Uitgangspunten opstellen gietwaterplan tljdens groeiseizoen 

Het gietwaterplan voorziet in de mogelijkheid om gietwater uit te sproeien over het land in
dien als gevolg van de bemalingen de grondwaterstand daalt tot onder een signaalwaarde 
tijdens het groeiseizoen. Ais signaalwaarde wordt de gemiddeld laagste grondwaterstand 
van NAP -0,70 m voorgesteld. Deze waarde kan nog aangepast worden wanneer aanvul
lende monitoringsgegevens uit het gebied voorhanden zijn. 

Om te bepalen wat het effect van de bemaling is op de grondwaterstand worden de grond
waterstandsmetingen vergeleken met de metingen ter plaatse van de referentiepeilbuis. 
Wanneer de grondwaterstand in het invloedsgebied lager is dan de GLG en lager is dan de 
grondwaterstand in de referentiepeilbuis wordt het land besproeid totdat de grondwater
stand gelijk is aan de gemeten grondwaterstand in de referentiepeilbuis. 

V~~r het opstellen van het gietwaterplan wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
1. overleg over opzet gietwaterplan met boeren en telers; 
2. urencompensatie voor gebruik gietwater en sproei-installaties van boeren en telers; 
3. indien nodig ter beschikking stellen van gietwater en sproei-installaties. 

Ad 1. 
Voor de bemalingen tijdens het groeiseizoen worden gestart, wordt overleg gevoerd met de 
eigenaren van de landbouwgronden en bollenvelden in het invloedsgebied. Er wordt ge'in
ventariseerd of het mogelijk is om gebruik te maken van gietwater en spoei-installaties van 
de boeren en telers. Daarnaast wordt de behoefte aan extra gietwater en sproei-installaties 
geTnventariseerd. In het overleg worden afspraken gemaakt over de opzet van het gietwa
terplan. 

Ad 2. 
Tegenover het gebruik van het gietwater en de sproei-installaties van de boeren en telers 
staat een financieHe compensatie. Over de vorm en hoogte van de compensatie worden 
door Q1 0 schriftelijke afspraken met de betrokken boeren en telers gemaakt voor de bema
lingen starten. 

Ad 3. 
Bij een tekort aan gietwater en sproei-installaties bij de boeren en telers wordt in dat tekort 
voorzien. Extra gietwater kan worden geleverd uit nabij gelegen watergangen of uit een 
gietwatervoorziening met opgepompt grondwater van de bemalingen.Belangrijk is dat 
vooraf overeenstemming dient te zijn met de telers en boeren over de kwaliteit van het 
gietwater. Het gietwater uit het oppervlaktewater of de gietwatervoorziening wordt getrans
porteerd naar de sproei-installaties. Wanneer blijkt dat er een tekort is aan sproei
installaties kan ook in dat tekort worden voorzien. 

Het voordeel van dit plan is dat de boeren en telers zelf bepalen of en hoe hun land be
sproeid wordt. Op die manier wordt de hinder voor de telers en boeren zoveel mogelijk be
perkt. Ais er ondanks deze maatregelen toch nog schade optreedt, wordt deze schade ach
teraf vergoed. 
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r 5. BELEID 

5.1. Onttrekking 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is het bevoegd gezag voor deze grondwateronttrek
king. Het trace loopt niet door een milieubeschermingsgebied of kwetsbaar gebied voor 
grondwater. 

Er is geen vergunning vereist wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen: 
de onttrekking is minder dan 150 m3 per uur; 
en minder dan 50.000 m3 per maand; 
en minder dan 200.000 m3 in totaal; 
en de onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden. 

Het berekende waterbezwaar en de totale uitvoeringsduur liggen boven de vergunnings
grens. Een vergunning is vereist. 

5.2. Lozing 

Het gebied is een zoetwaterbeschermingsgebied. Dat betekent dat het hoogheemraad
schap de voorkeur heeft voor infiltratie van het onttrokken water. 

De doorlatendheid van het freatische pakket is hoog waardoor de infiltratie niet in de direc
te omgeving van de bemaling kan plaatsvinden, omdat dan kortsluitstroming ontstaat. Infil
tratie op grotere afstand is praktisch niet realiseerbaar gezien de grote werklengte, de korte 
duur van de onttrekking per locatie en de zeer beperkte vrije ruimte aan maaiveld. Daarom 
wordt er voor gekozen om het water op oppervlaktewater te lozen. 

In bijlage IV zijn lozingspunten aangegeven op kaart en in tabelvorm. 
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BIJLAGE I BORINGEN EN SONDERINGEN 
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Sondering WBOS 
Opdracht 
Plaats 
Datum 
Betreft 

1200198 
Noordwijk 
03-02-2012 
Aanleg elctriciteitskabel 

Conus nummer: ClOCFIIP462 
Soort conus : Elektrisch 

Conusweerstand qc [MPa] ~ 
o 

000 
10 20 30 
020 0 ~O 060 

Wa ersp, nnln u [M Pal ........ ,.- ~ 
I----~--I----l---I 
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Sondering WB07 
Opdracht 
Plaats 
Datum 
Betreft 

1200198 
Noordwijk 
17-02-2012 
Aanleg e1ctriciteitskabel 

Conus nummer : CI0CFIP416 
Soort conus : Elektrisch 

NEN 5140 
Wagen : 12 
Pagina : 1 van 1 

Conusweerstand qc [MPa] ~ a [1 Wrijvingsgetal Rf [%] 
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Opdracht 4037411 

Plaats Noordwijk 
Betreft Teylingen - Sassen 

i'6 C 
U ... 

Iijf I 
BORING 2 C 

r Datum 15-12-2011 X 92441.1 30 Boormeester C.H F1l 
z: 
U 

GWS NAP -0.66 m Y 473013.380 Beschrijver G.B ILl 
Maaiveld NAP +0.18 m GHG : Norm NEN5104 I 
Opmerkingen GLG : C 

ill 
Ongebruikt monster: 23.10. !jj 0 

" \:J 
Boorprofiel Laag nr. 

~ 
Diepla 1m I o.v. NAP) Omschrijving grondlaag Kleur !iI 

II) 
<- van lot 

0 
+0.18 -0.42 land, malig lijn, matig humeus, zwak siltig donkerbruln ~ E :!I" Zand, malig fiJn, zwak sll1ig 2 2 -0.42 -1.12 bruin 

3 3 -1.12 -1.32 Veen, mineraalarm bruin 
4 .n 

·2.00 4 -1.32 -1.82 land, matig fiJn, zwak hurneus, zwak siltig grijs 
5 5 -1.B2 -2.92 land, matig fijn, zwak siitig grijs i!l 

·300 6 6 -2.92 -3.32 Monster nr. 2303 

7 
7 -3.32 -4.57 Zand, matig grof, 7.wak siltig grUs !!l 

·4.00 
8 -4.57 -4.96 Monster nr. 2304 

B 
9 -4.96 -5.82 Zand, matig grof, ,,-wak sillig grijs ·5.00 ~ 

9 10 -5.B2 -6.07 l and, rnalig 9rof, zwak siltig, zwak grijs 
10 schelpengruishoudend 
11 

11 -6.07 -6.43 Monster nr. 2305 
·7,00 12 

'12 -6.43 -7.32 Zand, matig grof, zwak sillig, zwak grijs 
13 scheipengruishouoond 

!iii 
14 

·B.OO 
-7.57 l and, rnatig tijn, zwak siltig 13 -7.32 grijs 

15 IliI 
.9.00 14 -7.57 -7.97 Monster nr. 2306 

16 
15 -7.97 -9.07 land, zeer fijn, zwall siltig grijs 

·10,00 17 16 -9.07 
lij 

-9.47 Monster nr. 2307 

18 17 -9.47 -10.57 land, zeer fijn, zwal< siltig grijs 
·11.00 ffl 

19 1B -10.57 -10.97 Monster nr. 2308 

-12,00 20 19 -10.97 -11 .82 land, matig fijn, zwak sittig grijs 
21 m 
22 20 -11.B2 -12.07 Zand, matig grof, zwak sittig, beval resten van koud grijs 

-13.00 
23 

asfalt 0/11, kiei rest 

21 -12.07 -12.45 Monster nr. 2309 i!!l 
24 

· 1 • • 00 25 22 -12.45 -12.82 Zand, matig grof, kleiYg, zwail slltig, klei rest grijs 
26 

23 -12.82 -13.57 land, matig fijn, zwak klei'ig, zwai< sittig, gelaagd grijs !ill 
27 . 15.00 
28 24 -13.57 -13.97 Monster nr. 2310 

25 -13.97 -14.32 l and, rnatig fijn, Z>"Iak kieii"g, zwak siltlg, gelaagd giijs Ii!! 
-lB.OO 29 

26 -14.32 -'14.67 Monster nr. 2:111 
·17.00 30 27 -14.67 -15.07 l and, matig grof, zwak kiai"ig, zwak sittig, gelaagd grijs II'\l 

31 28 -15.07 -15.47 Monster nr. 2312 
-18,00 

32 - [!! 
29 -15.47 -16.82 l and, matig grof, klen'g, zwak siltig, klei rest grijs 

-19.00 30 -16.82 -17.17 Monster nr. 2313 

31 -17.17 -1B.07 land, matig grof, zwak siltig bruin 
I%l 

-20.00 33 32 -18.07 -18,3B Monster nr. 2314 

33 -18.38 -21.82 land, zaer grot, zwak siltig bruin 
·21.00 

34 -21.82 -22.13 Monster fir. 2:'315 

·22.00 34 35 -22.13 -24.82 land, matig grof, zwak grindig (lijn), zwak sillig bruin 

·2MO 

35 

' 24.00 

Boorprofiel Monsternr. Dieple 1m I.o.v. NAP) Omschrijving grondlaag KJeur 
van lot 

-2.92 -3.32 Zand, matig grof, zwal< siltig grijs 
2303 

MOS GRONDMECHANICA bv Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefooll (010) 5030200 - www.mosgeo.com 



4U;:S{411 uparacm 
Plaats 

Betreft 
Noordwijk 

Teylingen - Sassei') 

BORING 
Datum 

GWS 

Maaiveld 

Opmerkingen 

Boorprofiel 

','.-:::::::,'::,'.' . 
'4'::::::::::::.' 6 

4 
20-01-2012 

NAP -0.91 m 

NAP +0.69 m 

Laag nr. 
v 

-:.:.:.:.: .. -:.:.:.:-:.: .... :.:.~ . 
::.:.:.;:.:.:.:-:.:.:-:.:.: 6 
, ... ...... , ..... . 
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~ ...... .. "., ..... . ..... ............. ..... ... .. .. , ..... . ... ............... 

-7.00- :; . .':; ::;::;:: .•.•. ~~ 

-:::::::::::::::::::::::::::::::::::t . 
-8.00 ij, I' h II>; 

-9,00 

.... -. ........ . . ..... -- ......... .. . ........ .. ........ ' ..... ............. 
: :.:.:.:.:.:.:.:.:.~.: :.:.:.:.:':.: .................. 
'::::: . .'::::::.':.':: 

111.~3'2 

-'O.CO .• .. ...• ,' :.', . 

":';';';':':':':':';';';':':;: : ' . ( 23ln ................... 
.11.0D -:.:::_:-:.:::.:_:-:,:::.:.:.:.:.:.:.: 

-13.00 

-14.00 

•• • & •••••••••••••• 

':::.::::::. ::::::.'. 
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ., ................ . 
.. ....... .. ....... ... , ........... .. . .................. ........... ... ..... 
f0'$U'/$fi!',':' i23<lD 
!(:?'//((!(7((h!= : . . 

-15.00 

-18.00 

..... ............ .. 
:::::::: , ':::::::::. ................ .. ........ ......... 
.;:: .. : .. ,': .. ,' .. ,' ... ' ...... ,' .. - ... . 

· .. : .. : .. :: .. ::::: .... ::. 
-17,00 ,'::: •• ::::::::.' .•• ... :. 

1!2ilSO 

8:6::::~:::::::::::::~ 
· .............. _ .. - 112351 

-18 .00 .. :::;::;::::::::~:~ . :::::::::i::::::. • .. .. ..... ...... . ~ 

.,';.:.,'; •• • '::::: It ............... .. 
·19,00 '.':.'::.':::.':.'::::.': .. ....... . ......... 

::.',','::. ::::::::: .. .................. ......... .. ... .. . 
-20.00 ............... ... ....... :: .. :::: •.•..... ::: .. 

........ ;: .. : .... : .. ;: .. ::~ .. 
·21 ,00- :::::::':::./::::::::::::::::::::: 

-22.00 

-23.00 

-24.00 

........... ........ ................... ............... ..... ..... . .. , ..... ........... ........ 
. :~:. :.:.:.:.:.:.:.:.:<.:.:.:.:.: .:. ..... .. ......... ... .... .... ........ .. ... ;:: .. :::: .. ::::: .... :. .. .. ............... ....... ........... 
· :: ...• :: .... :::::: .. ::. 
: .. : .. : .... : .. :::: .. : ..•. ;. ................... .... ... .......... .. ......... : ... .... . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

1~ 
19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

Boorprofiel Monsternr. 

2342 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

x 95195.800 

Y 472443.650 

GHG : 

GLG : 

800rmeester 

Beschrijver 

Norm 

Diep!e 1m I.o.v. NAPI Omschrijving grondlaag 
van to! 

NEN5104 

+0,69 -0.71 Zand. matlg fiJn. matig siltig, matig puinhoudend 

-0.71 -1,01 Zand. matig fijn, rnatig siltig 

-1.01 -2.31 Zand. matig fijn, zwak sillig 

-2.31 -2.71 Monsler nr. 2342 

-2.71 -4.11 Zand. rnatig grof. zwak slltig 

-4,11 -4.50 Monster nr. 2343 

-4.50 -5.61 Zand. matig grof, zwak siltig 

-5.61 -6.01 Monster nr. 2344 

-6.01 -6.81 Zand. rnatig fijn. zwak siltig 

-6.81 -7.71 land. matlg fijn, ma!ig siltig, schelpen 

-7.71 -8.11 Monster nr. 2345 

-8.11 -B.31 1<lei. sterk zandig, gelaagd 

-8,31 -9.81 Zand. malig fijn, z'''lI'ak kleflg, gelaagd 

-9.81 -10.11 Zand, zeer fijn. zwek klang, gelaagd 

-10.11 -10.46 Monster nr. 2346 

-10.46 -11.41 Zand, zeer fijn. zwak klei'fg. gelaagd 

-11.41 -11.51 Klei. ulterst sillig 

-11.51 -11.88 Monster nr. 2347 

-11.88 -12.31 Klei. uiterst siltig 

-12.31 -13.11 land. zeer fijn. zwak kleirg. gelaagd 

-13.11 -13,51 Monster nr. 2348 

-13.51 -14.11 Zand. zeer fijn. zwak kleifg. gelaagd 

-14.11 -14.51 Monster nr. 2349 

-14.51 -14.81 1<lel, matig zandig, grlaagd 

-14.81 -16.11 Zand, matig grOT. zwak klei'ig 

-16.11 -16.43 Monster nr. 2350 

-16.43 -17.31 Zand, matig grof. zwak kleJ'(g 

-17.31 -17.61 Zand. matig grof. zwak sillig, zwak grindig 

-17.61 -17.90 Monster nr. 2351 

-17.90 -18.81 Zliind. rnatig grof, zwak sillig. zwak grindig 

-18.81 -20.31 Zand, matig grof. rwak siltig 

-20.31 -20.61 Zand, matig grof. zwak siltig 

-20.61 -20.80 Monster nr_ 2352 

-20.80 -21.81 Zand, matig grof. zwak sillig 

-21.81 -23.31 Zand. 2,ser grof. zwak siltig 

-23.31 -24.31 lSi1d. zaer grof, zwsk siliig 

Dlepte [m I.o.v. NAP I Omschrijving grondlaag 
van Lo! 

-2.31 -2.71 Zand, matig grof, zwak siltig. schelpen 

Kleur 

rood 

bruin 

bruingrijs 

grljs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grljs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijs 

grijsbruln 

grijs 

grijs 

IJruingrijs 

Kleur 

grijs 
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r 
D-Settlement 9.1 

2 Echo of the Input 

2.1 Layer Boundaries 

Bounda number Co-ordinates m 
3 - X - l oo,goo 
3 - Y - -0,300 
2 - X - 0,000 100,000 

_-=2 - Y - -5'00u -5,000 
__ --'--1_----:-X-;---_' +---,0,000 _1 00,000 

1 - Y - -5 500_ _~,500 _ 
o -X - .......Q,QOO --.190,000 __ 
o -Y - , -15 000 -15 000 

2.2 PL Lines 

,---
PL line number Co-ordinates [m] 

1 - X-
1 - Y -

2.3 General Data 

Soil model: 
Consolidation model: 
Strain model: 

0000 I 
-0500 I 

100000 1 
I--0500 I 

NEN Bjerrum 
Darcy 
Linear 

I 
I 

Groundwater level: 
Unit weight of water: 

Initial determined by PL-line number 1 
9,81 [kN/m3] 

Stress distribution 
- Soil: 
- Loads: 
End of consolidation: 
No maintain profile 
Pc (initial): 
Pc (per step): 
Creep rate reference time: 
No imaginary surface 
With submerging 
(only for non uniform loads) 
- Iteration stop criterium: 
Load column width 
- Non-Uniform Loads: 
- Trapezoidal Loads: 

2.4 Soil Profiles 

Buisman 
None 
10000,00 [days] 

Variable parallel to the initial effective stress 
Automatic increased to the final effective stresses 
1,000 [days] 

0,10 [m] 

1,00 [m] 
1,00 [m] 

Layer Material name PL-line PL-line 
number top bottom 

3 zand, matig 1 1 
2 klei slap 1 1 
1 zand matig 1 1 

2.5 Soil Properties 

Layer Drained Unit weight 
number Unsaturated Saturated 

-- [kN/m3] [kN/m3] 

f-
3 - Yes 18.00 

~ 
20,00 

2 No __ 15,00 15,00 
f- -

'----
, L-Ye~ __ 18,00 _?.M!L. 

Layer Storage Vert. consolid. Vertical Permeability Initial vertical 
number type coefficient Cv permeability strain mod. permeability 

fm2/s] fm/s] [m/s] [m/s] 
3 Vert. cons_ - - - -

23-02-2012 d:\ .. \RT667\zetting 0,5m klei Page 3 



( Layer Storage Vert. consolid. Vertical Permeability Initial vertical 
number type coefficient Cv permeability strain mod. permeability 

[m 2/s] [m/s] [m/s] [m/s] 
2 Vert. cons. 1 00E-07 - - -
1 Vert. cons_ - - - -

Layer POP OCR Equiv. age 
number [kN/m2] [-] [days] 

3 - 1 30 -
2 - 1,30 -
1 - 1 30 -

Layer Secondary Secondary 
1 

Unloading 
number swelling swelling stress 

type factor[-l ratio[-] 
3 Full - -
2 Full - -
1 Full - -

Layer Reloadingl Compression Coeff. of sec. Reloadingl Compression 
number swelling ratio ratio compression swelling index 

RR-[-] 
3 00013000 
2 00383000 
1 00013000 

2.6 Non-Uniform Loads 

Load Time 
number 

[~s] 
1 5 

Load number 

2.7 Verticals 

1 - X 
f - y -

Vertical number 

CR [-] Ca [-] Cr [-] 
00038000 00000000 
0,2300000 00092000 
0,0038000 00000000 

Unit weight 
Unsaturated Saturated 

[kN/m3] [kN/m3] 
_ 21..90 '- ~,OO 

----=.0,=00'-1--1_0,00 I 
-030 1 Q.70 1 

Co-ordinates[ml 

1 00,00 I 100 00 1 
Q,?O -0 ~o 

Calculation of cross section at Z = 0,000 m 
Discretisation = 100 

23-02-2012 d:\ .. \RT667\zetting 0,5m klei 
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-

index 
Cc [-] 

-
-
-

D-Settlement 9.1 

Initial void 
ratio 

(eO) [-] 
-
-
-
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D-Settlement 9.1 

r 3 Results per Vertical 

3.1 Results for Vertical 1 (X = 50,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth Effective Hydraulic Loading Settlement 
Stress head 

fml 1kP~1 [ml [kPa] [ml 
-0 300 0001 -0 300 0001 0013 
-0 400 1 800 -0 400 1 800 0013 
-0 500 3,497 -0,500 3,497 0013 
-0,600 4516 -0,500 4516 0013 
-0 700 5535 -0 500 5535 0012 
-0 800 6554 -0 500 6,554 0,012 
-0 900 7573 -0 500 7573 0012 -
-1 000 8592 -0 500 8,592 0,012 
-1 100 9611 -0 500 9611 0012 
-1 200 10 630 -0 500 10,630 0012 
-1 300 11 649 -0,500 11 649 0012 
-1,950 18272 -0 500 18272 0011 
-2650 25405 -0 500 25405 0011 
-3400 33 048 -0 500 33,048 0,011 
-4400 43238 -0 500 43238 0,011 
-5 000 49352 -0.500 49352 0,011 
-5 000 49352 -0 500 r- - 49352 0011 
-5250 50 649 -0,500 - 50 649 0005 
-5500 51 947 -0 500 51 947 0,000 
-5500 51.947 -0 500 51 947 0000 
-6 050 57551 -0 500 57551 0000 
-6650 63665 -0 500 63665 0000 
-7650 73855 -0,500 73855 0000 
-8650 84 045 -0 500 84 045 0000 
-9650 94235 -0 500 94235 

!-
0,000 

-10250 100 349 -0 500 100 349 0000 
-11 000 107992 -0 500 107,992 0000 
-12 000 118182 -0 500 118 182 0000 
-13 000 128372 -0 500 128372 0000 
-14,000 138,562 -0,500 138562 0000 
-15 000 148752 -0 500 148752 0000 
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4 Settlements 

4.1 Residual Times 

Vertical Tirne Settlement Pari o,t final 

! 
Residual 

number settlement settlements 
. [daysl [!!!.l f%l f!:!)J __ 

1 39 OJ019 141 ,?43 I -O,Q~ 

End of Report 

( 
'-

23-02-2012 d ;\ .. \RT667\zetting O,5m klei Page 6 



r BIJLAGE III ECOLOGISCH ADVIES 

Wltteveen+8os, bljlage III behorende blJ rapport RT667·5/beub/020 d.d. 1 maart 2012 



Voortoets 

Onshorekabel 010 

8eoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 



r COLOFON 

me/" Voortoets onshorek.abel Q1 0 
Subtilel: Beoordeling in het kader van de Naluurbeschermingswet 

Projectcode: 09·376B 

Status: Deflnitief 

Datum: 24 februari 2012 

Auteur. Ir. A. (Arlen) Goulbeek 

£1i7dredactie; Drs. E. (Etienne) de Vries 

Opdrachtgever. Ql0 Offshore Wind B.V. 

EcoGroen Advles BV 
Postbus625 
8000 AP Zwolle 

T: 038 423 64 64 
I: www.ecogroen.nl 

© EcoGroen Advles (2012) 

ecogroen advies 

Alles lilt deze ullgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt mlls onder vermeldlng van de bron: 
Goutbeek. A. (2012). Voortoels onshorekabel 010; Beoordellng In het kadervan de Natuurbaschermlngswet Rapport 09· 
376B. EcoOroen Advies. Zwolle .. 

VOORTOETS ONSHOREKABEl 010 



( 

ecogroen advies 

INHOUD 

1 Inleiding ................... ............ ........... ..... ........ .. .... ...... ........ .... .......... ..... .............................. 3 
1.1 Aanleiding ......................................... .................. ....... ............................................... ... 3 
1.2 Geplande imichting en werkzaamheden ................ ........................................... .......... 3 

2 Juridisch Kader ... .... ....................... ........ ...... ....... ..................................................... .. ....... 5 
2.1 Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet... .............. 5 
2.2 Voortoets .. ... ... ......................................................... ... ................................................. 5 
2.3 Beschermde waarden .......... .. ............... , .. ,., ... , ... ....... ................................................... 5 
2.4 Ugglng ten opzichte van Natura 2000-gebieden .............. ........................................... 6 

3 Gebiedsbeschrijving ..................................... ... ..... .............. ....... ... ....... ................... .......... . 8 
3.1 Kenmerken ............................... ... .. ........ .......... ............................................................ 8 
3.2 De duinen ter hoogte van het plangebied .............. .... .................................................. 8 

4 Effectanalyse en -beoordellng ....................... .................. ........ .... ..................................... . 9 
4.1 Bepaling mogeliJke effecten ............... .. .... ............................. ........... .... , ....................... 9 
4.2 Verzuring en vermesting .............................................................................................. 9 
4.3 Verdroging ........................... .. ............................................................. ...... ..... ............ 10 
4.4 Verstoring door geluid, licht en triflingen .......... .......................................................... 12 
4.5 Beschermde Natuurmonumenten ............................................................................ , .12 
4.6 Cumulatie ........... .......................................... ............................................................. 13 
4.7 Eindconclusie ............ .... ............................. .. ............... .............................................. 13· 

Geraadpleegde bronnan 
BijJagen 

VOORTOETS ONSHOREKABEL Q10 



r 

9cogroen advies 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Q10 Offshore Wind BV realiseert een windmolenpark in de Noordzee. Om de 
opgewekte energie te kunnen gebruiken, wordt een kabel aangelegd vanaf het park 
naar de kust (de offshorekabel). Bij Noordwijk komt de kabel aan land en moet vanaf 
daar verbonden worden met het elektriciteitsnet bij substation Sassenheim (figuur 1). 

Omdat een deel van de werkzaamheden in (dat wil zeggen onder) en in de directe 
omgeving van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid uitgevoerd worden, bestaat 
de mogelijkheid dat negatieve effecten optreden op de waarden van dit gebied. Het 
gaat hierbij om de deeltrajecten 1 en 2. De overige trajecten, die minimaal drie 
kilometer verder naar het oosten liggen, liggen op een dusdanige afstand tot een 
Natura 2000-gebied dat, gezien de tussentiggende inrichting van het landschap en de 
geplande werkzaamheden, effecten van werkzaamheden bij deze overige trajecten 
kunnen worden uitgesloten. Dit blijkt ook uit de analyse in deze rapportage (hoofdstuk 
4). De beoordeling in deze Voortoets beperkt zich dan ook tot de eerste twee trajecten . 

In deze Voortoets voor de kabel over land wordt een effectenanalyse uitgevoerd. Oit is 
een vervo/g op het onderzoek dat in het najaar van 2011 is uitgevoerd (Hoksberg, 
2011). 

Figuur 1. Liggen van het onshorekabe/trace. De bruine de/en staan voor een gestuurde boring, 
de groene de/en voor het /eggen van de kabe/ in een open s/euf. De nummers geven de 
verschi//ende dee/traces weer. 

1.2 Geplande inrichting en werkzaamheden 

Werkzaamheden 

Onderdelen 
Het door Q1 0 Offshore Wind BV voorgestelde trace is ruim acht kilometer lang en voert 
grotendeels door bermen van wegen. Een deel van het kabeltraject wordt in een 
gegraven sleuf gelegd, de rest van het traject wordt afgelegd door gestuurde boringen 
(figuur 1). 

Gestuurde boring 
De boring vindt plaats vanaf een locatie ten oosten van de kruising van de Duinweg 
met de Northgodreeft. Vanaf hier wordt de kabel richting het westen, onder de duinen 
door geboord. Er wordt gestart met de boring onder een hoek van 15° naar een diepte 
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van 18,20 meter beneden NAP. o it diepste punt wordt na circa 60 meter bereikt. Vanaf 
het boorpunt loopt oak het maaiveld op naar een maximale hoogte van ruim 18 tot 20 
meter boven NAP (de duinenrij) (Bijlage I). Voor het boren wordt gebruik gemaakt van 
twee dieselmotoren: een boormachine (250 tonner, oeutz turbo Diesel 440kW) en een 
aggregaat (Volvo diesel motor 504 kW) (of vergelijkbaar). De kabel komt op het strand, 
ten westen van het Natura 2000-gebied, weer aan het oppervlak. 

Op de plek waar de gestuurde boring weer aan het oppervlak komt - op het strand -
wordt de landkabel aangesloten op de zeekabel. oit vindt buiten de begrenzing van het 
Natura 2000-gebied plaats, op circa 70 meter afstand van de gebiedsbegrenzing 
(Bijlage I). Voor de aansluiting wordt op het strand een gat gegraven van 10 x 4 x 3,5 
meter (I x b x d), die na het aansluiten weer wordt dichtgegooid . 

In totaal duren de werkzaamheden voor de boring drie weken. 

Graven s/euven 
Vanaf de locatie waar de geboorde kabel aan het maaiveld komt, op de plek van waar 
geboord wordt ter hoogte van de kruising van de Northgodreef en de ouinweg, wordt 
de kabel in een gegraven sleuf geplaatst. Ter hoogte van de Northgodreef wordt de 
kabel in de wegberm gelegd en komt deze op 1,2 meter beneden maaiveld te liggen. 
Hiervoor wordt een sleuf gegraven van circa 1,5 meter diepte (Bijlage II). 

Omdat het grondwater hier tussen de 0,25 en 0,50 meter beneden maaiveld staat, 
wordt een bronbemalinguitgevoerd. oelokale - ter hoogte van het deeltraject 2 -
verlaging van het grondwater is hier 0,90 meter. 

Het graven wordt uitgevoerd met conventionele graafmachines. De duur van de 
graafwerkzaamheden van de sleuf en het leggen van de leiding van het deeltraject 2 is 
berekend op 23 dagen. De werkzaamheden na de ontgraving en het dichten van de 
sleuf duren nag eens 34 dagen. 

Resume 
Samengevat betreft het de toetsing van de effecten van de gestuurde boring, de 
effecten van stikstofuitstoot en de effecten van de bronbemaling. Bij de boring gaat het 
am effecten van de ligging van de kabel onder de duinen en am de uitstoot van 
stikstoffen door de het materieel dat gebruikt wordt voor de boring. Oak voor het 
graven van de sleuven en de hiervoor nodige bronbemaling gaat het am de uitstoot 
van stikstoffen. oaarnaast geldt bij het graven van de sleuven een tijdelijke verlaging 
van het grondwater (bronbemaling) op de locatie van de sleuven. 
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2 JURI DISCH KADER 

2.1 Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natura 2000 en de 
Natuurbeschermingswet 

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden 
beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze 
richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten moeten worden beschermd. 
De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten 
instandhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen. De 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in Nederland ge'lmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet kent voor de Natura 2000-gebieden een 
vergunningenstelsel en beheerplannen. Hiermee is een zorgvuldige afweging 
gewaarborgd van activiteiten in en rond de natuurgebieden die gevolgen kunnen 
hebben voor Natura 2000-gebieden en hun natuurwaarden. Activiteiten en projecten 
mogen in principe aileen uitgevoerd worden wanneer geen (significante) schade aan 
de beschermde natuurwaarden wordt gedaan. 

Het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet strekt zich uit tot gebieden 
die zijn aangewezen of aangemeld onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en 
Beschermde Natuurmonumenten. 

2.2 Voortoets 

ledereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de 
instandhoudingdoelstelling, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan 
hebben, is verplicht is deze handelingen achterwege te laten of te beperken als dit niet 
mogelijk is . De beoordeling of plannen of projecten mogelijkerwijs significante nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied vindt plaats in een 
zogenaamde Habitattoets. In de regel word! daarbij gestart met een orienterend 
vooronderzoek - een zogenaamde Voortoets. Indien op basis van een dergelijke 
Voortoets niet kan worden uitgesloten dat geen (significante) gevolgen uitgaan van het 
betreffende plan of project, zal een Passende Beoordeling of Verslechteringstoets 
moeten worden opgesteld. Indien uit de Passende Beoordeling voigt dat significante 
gevolgen optreden, of niet uitgesloten kunnen worden, kan een plan of project aileen 
worden toegestaan indien gelijktijdig maar op een volgend, voldaan wordt aan drie 
criteria, de zogenoemde ADC-criteria: zijn er alternatieven, is het een dwingende reden 
en is er compensatie? 

De gevolgen moeten , indien er sprake is van negatieve effecten, tevens beoordeeld 
worden in samenhang met die van andere plannen en projecten (cumulatietoets). 

2.3 Beschermde waarden 

De beschermde waarden van een Natura 2000-gebied worden uitgedrukt in de vorm 
van instandhoudingsdoelen voor habitattypen, vogels en/of andere soorten. Plannen of 
projecten in, of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied die de kwaliteit van de 
habitattypen kunnen verslechteren of een negatief effecten kunnen hebben op soorten, 
moeten getoetst worden op hun gevolgen voor het gebied. Het halen van de 
instandhoudingsdoelstelling moet worden bepaald door in geval van een behoudsdoel 
na te gaan of het behoud van de kwaliteit, zoals die aanwezig was in de 
uitgangssituatie1

, gegarandeerd is. In het geval van een uitbreidingsdoelmoet tevens 
worden nagegaan of verbetering niet in de weg wordt gestaan. 

1 Voor habitattypen en -soorten is dit de oppervlakte/populatieomvang zoals aanwezig op het 
moment van de definitieve aanwijzing . Ais die situatie nog niel is vastgelegd moet deze zo goed 
mogelijk worden afgeleid uit bestaande karteringen of nog uit te voeren onderzoeken. Voor 
vogelsoorten is de uitgangsituatie de populatieomvang die volgens de instandhoudingsdoelen 
moet worden behouden of uitgebreid. 
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Tot het moment van definitieve aanwijzing van de Natura 2000-gebieden moeten bij de 
beoordeling van effecten ook de doelen van Beschermde Natuurmomenten 
meegewogen worden. Op het moment van definitieve aanwijzing komt de aanwijzing 
als Beschermd Natuurmonument te vervallen en wordt de bescherming ge'integreerd in 
het beschermingsregime van de Natura 2000-aanwijzing. De doelen van een 
Beschermd Natuurmonument zijn in algemene zin gericht op behoud, herstel en de 
ontwikkeling van het natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van het 
gebied. 

Ugging ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

In de omgeving van het plangebied liggen drie Natura 2000-gebieden: Kennemerland
Zuid, Coepelduynen en Meijendel en Berkheide (tabel 2 en figuur 2). 

Tabe/2 .De Natura 2000-gebieden in de omgeving van het p/angebied. 
HRL H. b' . hU!.' b' d. VRL Vi l . hI." bl. d = a !Iatrlc I}nge 18 ; = age 'fiC l rl}nge e 

Naam NaWra 2000-gebled 

Kennemerland-Zuid 

Coepelduynen 

Meijendel en Berkheide 

~Iduynen 
I , 

'\ 

HRL 

.(' 

.(' 

.(' 

VAL Afstand tot plangebled I 
[de letter correspondeert met de IQC8Ue In IIguur 2] 

70 m: koppelpunt op het strand [A] 

220 m: boorpunt en weslpunl sleuf IS] 

1,6 km: Kortste afstand tot trace [C] 

6,2km: Kortste afstand tot trace [C] 

/' 
,.,. 

Kennemerl~nd-Zuld 

1 

I 

, 

Figuur 2. Ligging van het trace ten opzichte van Natura 2000-gebieden. De onder broken /ijn geeft 
de de/en weer waar een boring p/aats vindt, de vaste /ijn zijn de te graven trajecten. /n rood zijn de 
dee/trajecten 1 en 2 weergegeven. Het gebied Meijende/ en Berkheide is niet weergegeven op de 
kaart, dit /igt verder naar het zuidwesten fangs de kust 

De boring vindt plaats vanaf een locatie buiten het Natura 2000-gebied, namelijk ter 
hoogte van de kruising van de Northgodreef met de Duinweg, ten oosten van de 
zuidoostpunt van het gebied Kennemerland-Zuid. Vanaf deze locatie wordt eveneens 
gestart met het graven van de sleuf in oostelijke richting. Toetsing van de ingreep aan 
de doelen van dit gebied is als gevolg noodzakelijk. Gezien de afstand tot de overige 
Natura 2000-gebieden in de omgeving (onder andere de Coepelduynen) en de lokale 

VOORTOETS ONSHOREKABEL Q10 6 



r 

9cogroen advies 

aard van de ingreep, is zoals al genoemd, in eerste instantle aileen ingegaan op de 
effecten van de werkzaamheden van de deeltrajecten 1 en 2 en effecten op het Natura 
2000-gebied Kennemerland-Zuld. Uit de analyse in dit rapport (hoofdstuk 4) blijkt dat 
effecten op de doelen van de verder weggelegen gebieden (inderdaad) uit te sluiten 
zijn . De toetsing zal dan ook aileen ingaan op de mogelijke effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
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3 GEBIEDSBESCHRIJVING 

3.1 Kenmerken 

Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het 
Noordzeekanaal. Het is een reliefrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat 
grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke jonge duinen 
en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en 
kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, 
vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen 
van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor 
ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte 
duinvallei is. Het areaal kalkrijk dUingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier 
komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap v~~r. De oudere duinen van het 
zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in 
het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. 
Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar 
een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met 
kalkrijke duinvalleien aanwezig is . Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen 
aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk 
deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora . 
(Ministerie van EL&I, 2012). Het gebied is aileen in de Habitatrichtlijn aangewezen en 
is een speciale beschermingszone voor zestien habitattypen (incl. negen subtypen) en 
drie soorten (Bijlage III): 

Habitattypen: 
• Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) • Duinbossen (vochtig) 
• Schorren en zilte graslanden (buitendijks) • Duinbossen (binnenduinrand) 
• Embryonale duinen • Vochtige duinvalleien (open water) 
• Witte duinen • Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 
• Grijze duinen (kalkrijk) • Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 
• Grijze duinen (kalkarm) 
• Grijze duinen (heischraal) Habitatsoorten: 

• Duinheiden met struikhei • Nauwe korfslak 
• Duindoornstruwelen • Gevlekte witsnuitlibel 

• Kruipwilgstruwelen • Groenknolorchis 
• Duinbossen (droog) 
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Zoals gezegd ligt de ontwikkeling op korte afstand van het Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid. Ter hoogte van de planlocatie is het Natura 2000-gebied ook 
begrensd als Beschermd Natuurmonument (deelgebiedje Noordrand Noordwijk, van 
circa 30 hectare). In voorliggende situatie dient dan ook een toetsing plaats te vinden 
aan de instandhoudingsdoelen van het Habitatrichtlijngebied en aan de doelstellingen 
van het Beschermd Natuurmonument. 

Figuur 3. 8egrenzing van het Natura 2000-gebied ter hoogte van de gep/ande ontwikke/ing. De 

bruine onderbroeken /iin .Qeeft de be.Q{enzin.Q weer van het 8eschermd Natuurmonument 

3.2 De duinen ter hoogte van het plangebied 

Van het deelgebied ter hoogte van het kabeltrace is nog geen habitattypenkaart 
(openbaar) beschikbaar. Het Landschap Noord-Holland heeft wei een dergelijke kaart 
opgesteld, maar deze dekt niet het hele Natura 2000-gebied en op deze kaart 
ontbreekt het meest zuidelijke deel (Bijlage IV). Op basis van het veldbezoek in het 
kader van de quick-scan Flora- en faunawet is ingeschat dat door de betreding en 
vegetatiestructuur hier geen sprake is van habitattypen. Mogelijk komen wei delen van 
de vegetatietypen voor die het habitattype vormen, maar deze zijn dan maar beperkt 
ontwikkeld (Rompgemeenschappen of gedegenereerde vegetaties). 

De duinen ter hoogte van het kabeltrace bestaan grotendeels uit open duinen. De 
vegetatie bestaat voornamelijk uit een korte grasvegetatie met verspreid enkele 
struiken . Tevens zijn er veel plekken zonder enige vegetatie. Door het gebied liggen 
diverse wandelpaden. Door de ligging bij een strandopgang en een woonwijk is het 
gebied sterk betreden en verstoord. Hoewel geen gerichte vegetatiekartering is 
uitgevoerd , is de inschatting dat (op basis van de aanwezige soorten, vegetaties, 
gebruik en de algemene indruk) hier slechts beperkt tot geen habitattypen aanwezig 
zullen zijn (dat wil zeggen de volledige vegetatietypen, inclusief de kenmerkende 
soorten) . 

Ondanks de relatief lage waarden, zijn tijdens een veldbezoek in het kader van de 
Flora- en faunawet enkele beschermde en bedreigde planten aangetroften in de 
duinen. Het gaat om soorten als duinaveruit, nachtsilene, zwenkdravik, liggende 
asperge, welriekende salomonszegel, grote ratelaar, geel walstro, wit vetkruid, blauwe 
bremraap (Rode lijst kwetsbaar) en aardaker (beschermd, tabeI1-soort) . 
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4 EFFECTANAL YSE EN -BEOORDELING 

4.1 Bepaling mogelijke effecten 

Met behulp van de effectenindicator (zoals beschikbaar op de website 
synbiosys.alterra.nl) kan een verkenning worden uitgevoerd van mogelijke effecten die 
op Natura 2000-gebieden kunnen optreden. De effectenindicator geeft informatie over 
de gevoeligheid van habitattypen, soorten en vogels voor de meest voorkomende 
storende factoren, gebaseerd op absolute getallen voor biotische randvoorwaarden en 
kennis van ruimtelijke randvoorwaarden. Door het Ministerie van LNV zijn 19 
verstorende effecten onderscheiden die (mogelijke) schadelijk zijn voor beschermde 
habitatlypen, -soorten of vogelsoorten. Deze 19 effecten zijn de meest voorkomende 
storende factoren die ten gevolge van een activiteit kunnen optreden . De lijst is niet 
volledig omdat zeer veel specifieke storende factoren mogelijk zijn. Vaak is het 
mogelijk om specifieke storende factoren onder te brengen onder een van de storende 
effecten uit deze lijst. 

Van de 19 onderscheidde effecten kunnen een groot aantal op voorhand al worden 
uitgesloten, omdat zij met zekerheid niet zullen optreden als gevolg van de betreffende 
activiteit. Wat overblijft is een selectie aan effecten die door de specifieke activiteit 
zouden kunnen optreden. Op basis van het plan (hoofdstuk 1) zijn de effecten 
verzuring, vermesting (door uitstoot van stikstoffen door het boor- en graafmachines en 
aggregaat) verdroging (door de bronbemaling) en verstoring door geluid, licht en 
trillingen (door de boor- en graafmachines) geselecteerd. De mogelijk negatieve 
effecten zijn weergegeven in Bijlage V. Voor deze Voortoets zijn aileen kwalitatieve 
analyse uitgevoerd. Een nadere kwantificering (met behulp van inventarisaties en 
metingen) kan noodzakelijk zijn wanneer negatieve effecten niet uitgesloten kunnen 
worden. 

4.2 Verzuring en vermesting 

Door het boren, de bronbemaling en de aanwezigheid van andere werkmachines zal 
tijdelijk een toename van verkeer (en machines) plaatsvinden rondom de boorlocatie 
nabij de Northgodreef, op het strand, langs het trace van de te graven sleuf (deeltraject 
2) en aanliggend wegennet. Een toename van verkeer en machines kan resulteren in 
een hogere stikstofdepositie op omliggend gebied als gevolg van een toename in de 
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) . Vooral op voedselarme bodems kan een verhoging 
van de stikstofdepositie leiden tot eutrofiering en verzuring. Binnen het Natura 2000-
gebied komen habitattypen voor die zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie (Bijlage V). 
Eutrofiering (en verzuring) leidt tot verruiging (een veranderende concurrentiepositie 
van de vegetatie) en uiteindelijk tot het verdwijnen van het habitattype. Niet aileen het 
habitat wordt hiermee aangetast, maar ook de kenmerkende soorten van het habitat. 
Een toename van verkeer en/of de aanwezigheid van materieel als gevolg van 
voorgenomen ontwikkeling kan dus in principe leiden tot negatieve effecten op de 
waarden van het Natura 2000-gebied . 

V~~r deze voortoets is een kwalitatieve analyse uitgevoerd. De bijdrage van wegen 
aan stikstofdepositie neemt af naarmate de afstand tot de bron groter wordt (Hille Ris 
Lambers et al. 2008). Uit onderzoek voor de aanleg van de tweede Coentunnel - naar 
het verloop van emissies langs de Rijksweg A8 in het Oostzanerveld - blijkt dat stikstof 
voorallokaal neerslaat rondom de bron (Boddeke et aJ. 2006) . De bijdrage van 
stikstofdepositie in open landschap blijkt op een afstand van 200 meter en meer 
verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van de achtergronddepositie. Een vergelijkbaar 
resultaat is beschreven in de stikstofanalyse van Vonk (Vonk, 2008) voor een rondweg 
nabij Weerselo. 

De locatie waar de meeste werkzaamheden plaats vinden (boring en graven sleuf) ligt 
op circa 220 meter afstand van de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Omdat de 
werkzaamheden slechts lokaal uitgevoerd worden en maar van korte duur zijn (na het 
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boren en graven is de situatie weer als voorafgaande aan de werkzaamheden), zal de 
emissie aanzienlijk lager zijn dan in het bovengenoemde onderzoek naar emissie langs 
de A8 waar uitgegaan is van permanent verkeer. De depositieafstand zal dus kleiner 
zijn en valt daardoor niet samen met het Natura 2000-gebied. Tevens ligt de locatie 
naast al bestaande wegen, een woonwijk en een strandopgang met grote 
parkeerplaats. Ter plekke zal de huidige emissie dus al behoorlijk hoog zijn. De 
tijdelijke aanwezigheid van enkele graafmachines en een boor (beide zijn vergelijkbaar 
met een vrachtwagen, waarbij de boor een zwaardere variant en de aggregaat een 
lichte variant) zal hierbij wegvallen in de emissie van bestaand verkeer. Tot slot ligt de 
locatie van het boorpunt en de start van de sleuf ten oosten van het Natura 2000-
gebied, waardoor uitgaande van de heersende windrichting, de emissie van het gebied 
af komt te liggen. 

Het aansluitpunt van de zeekabel met de landkabel vindt plaats op het strand, ten 
westen van het Natura 2000-gebied. Hoewel de afstand vanaf de te graven put tot aan 
de grens van het Natura 2000-gebied aanzienlijk korter is dan vanaf de boorlocatie, 
namelijk circa 70 meter, is de ingreep ook aanzienlijk kleiner. Het gaat namelijk aileen 
om het graven van een put en het tijdelijk bema len hiervan. Hiervoor geldt dat de 
werkzaamheden van dusdanige korte duur en omvang zijn, dat de extra uitstoot van de 
aanwezige graafmachine wegvalt in de achtergrondwaarden. 

Negatieve effecten door verzuring of vermesting als gevolg van de tijdelijke 
aanwezigheid van machines en extra verkeer op het nabij gelegen Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid kunnen zodoende met zekerheid worden uitgesloten. 

4.3 Verdroging 

Bronbemaling landdeel 
Door de bronbemaling die nodig is voor het leggen van de kabel in de open sleuf 
(vanaf de Northgodreef naar het oosten), moet bronbemaling toegepast worden. Door 
Witteveen+Bos is een hiervoor een bemalingsadvies opgesteld (Meuwese, 2012a) 
waarin gekeken is naar de grondwaterstanden en de effecten van de bemaling. Uit 
metingen en waarnemingen blijkt dat het grondwater in het gebied ter hoogte van de 
startlocatie van de sleuf, de polder ten oosten van de duinen, gemiddeld tussen de 25 
en 50 cm beneden maaiveld staat. In deeltraject 2 is de standaard ligging van de 
kabels van 1,2 meter beneden maaiveld en dus een sleuf van 1,5 meter diep van 
toepassing. Op basis van de maaiveldhoogte en de grondwaterstand moet bij traject 2 
de waterstand met 90 cm verlaagd worden. Op basis van de lengte van het traject zijn 
23 dagen nodig voor het graven van de sleuf en 34 dagen nodig voor het leggen van 
de kabel en het weer dichtstorten. In totaal zal de waterstand hier dus 57 dagen 
verlaagd zijn. 

Uit de modelberekening (pakket MicroFEM) (Meuwese, 2012a) blijkt dat bij een 
standaardsituatie, zoals van toepassing is bij het deeltraject 2 met een verlaging van 
de grondwaterstand met 0,90 meter, het invloedsgebied circa 180 meter is. Het 
invloedsgebied van de bemaling wordt hierbij gedefinieerd als het gebied waarbinnen 
de grondwaterstand met meer dan 0,05 meter daalt (wat als een meetbaar effect kan 
worden beschouwd). 

Het invloedsgebied ligt buiten het Natura 2000-gebied (figuur 4), wat betekent dat 
volgens het model in het Natura 2000-gebied geen verlaging van de grondwaterstand 
op zal treden. Omdat het hierbij gaat om een modelstudie, kan het zijn dat in de praktijk 
wei sprake kan zijn van enige verlaging van de grondwaterstand. Ter hoogte van de 
grens van het Natura 2000-gebied beginnen de duinen en neemt de maaiveldhoogte 
snel toe van circa 0,60 meter +NAP tot ruim 15 meter +NAP. Indien de 
grondwaterstandverlaging in de praktijk toch verder reikt dan de berekende afstand uit 
het model, dan zal dit op de vegetaties (en dus eventuele habitattypen of leefgebieden 
van beschermde soorten) binnen de duinen geen effect kunnen hebben door de 
aanzienlijk hogere ligging van het maaiveld en dus de diepte van het grondwater ten 
opzichte van het maaiveld (de vegetaties zijn niet afhankelijk van het grondwater). 
Omdat er nog geen (openbaar) beschikbare habitatttypenkaart is, is op basis van een 
veldbezoek een inschatting gemaakt van de vegetatie. De verwachting is dat ter hoogte 
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van de zuidrand van het gebied geen habitattypen aanwezig zijn. De vegetaties zijn 
hier sterk betreden als gevolg van de Jigging nabij bebouwing en een strandopgang. 

n 7. II ~ 
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Natura 2000-gebied Kennemerland·Zufd ligt Het gebled waar een verlaging optreedl, fig! bui!en 

de begrenzing (omnje vfak In de linkerbovenhoekj. (bron. : Meuwese, 2012) 

Bronbemaling stranddeel 
Op het strand wordt een gat gegraven wordt voor de aansluiting van de offshore- met 
de onshorekabel wordt ook bemalen, Omdat de aansluiting onder het 
grondwaterniveau ligt. is hiervoor eveneens bemaling nodig. 

Door Witteveen+Bos is ook een hiervoor een bemalingsadvies opgesteld (Meuwese, 
2012b) waarin gekeken is naar de grondwaterstanden en de effecten van de bemaling. 
Uit metingen en de rnodellering blijktdat het grondwater hier gemiddeld 0,03 m boven 
NAP ligt. Voor de aansluiting is de vereiste grondwaterstand 1,4 meter onder NAP. De 
bemal1ng is maximaal drie weken noodzakelijk, omdat daarna de werkzaamheden op 
het strand gereed zijn. 

Uit de modelberekening (pakket MicroFEM) (Meuwese, 2012b) blijkt dat door de 
grondwaterstandverlaging op het strand (buiten het Natura 2000-gebied) ook binnen 
het Natura 2000-gebied een grondwaterstand verlaging op treedt (figuur .5). De mate 
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Figuur 5. £ffeclen grondwaterslanddaling door bemaling voor de strandaanslulting. (bron. : 

Meuwese.2012) 
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van grondwaterstanddaling neemt snel af naarmate de afstand tot het bemalingspunt 
groter wordt. Deze grondwaterstandverlaging vindt plaats onder de duinen die 9 tot 20 
meter boven NAP liggen. De hierop aanwezige vegetaties (en dus eventuele 
habitattypen) zijn dan ook volledig grandwateronafhankelijk, waardoor een verlaging 
van de grondwaterstand hierop geen invloed kan hebben. Tevens is de verlaging van 
dusdanige omvang en tijd dat deze wegvalt in de natuurlijke fluctuaties van de 
grondwaterstand (na neerslag zal door de bodemsamenstelling van zand het 
grondwater tijdelijk snel stijgen en ook weer wegzakken). 

Omdat in het Natura 2000-gebied geen verdroging optreedt van habitattypen of 
leefgebieden van soorten , is van negatieve effecten ook geen sprake. Negatieve 
effecten door verdroging op het nabij gelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 
kunnen zodoende met zekerheid worden uitgesloten. 

4.4 Verstoring door geluid, licht en trillingen 

Deze effecten kunnen aileen van toepassing zijn op habitatrichtl ijnsoorten (zie 
hoofdstuk 3). Habitattypen, of eigenlijk vegetatietypen, ondervinden geen hinder van 
licht, geluid of trillingen (bijlage V) . Omdat de werkzaamheden buiten het Natura 2000-
gebied plaatsvinden, kunnen aileen effecten optreden als gevolg van externe werking. 
Gezien de ligging en de afstand tot het Natura 2000-gebied en omdat aileen overdag 
gewerkt wordt (geen lichtverstoring), kunnen negatieve effecten op soorten uitgesloten 
worden. 

De gestuurde boring gaat wei onder het Natura 2000-gebied door. De drie aangewezen 
soorten zien niet of slechts beperkt gevoelig voor de genoemde effecten. Aileen van 
nauwe korfslak is bekend dat deze negatief be'invloed kan worden door trillingen. Op 
basis van het veldbezoek in het kader van de Flora- en faunawet is geschat dat tevens 
random de boorlocatie/het trace geen geschikt leefgebied of groeiplaatsen aanwezig 
zijn van de drie soorten. Ook zijn geen recente waarnemingen bekend van deze 
soorten uit de omgeving (waarneming.nl). Daarnaast zijn gezien de kleine omvang van 
de kabel (gezamenlijk circa 20 cm in diameter) en de bodemsoort (zand), effecten als 
gevolg van de aanwezigheid van de kabel niet aan de orde. 

Zoals bij verdroging ook al beschreven wordt voor de boring gebruik gemaakt van 
boorvloeistof op basis van schoon water. Vervuiling van leefgebied of groeiplaats is 
ook niet aan de orde 

Ook kunnen de werkzaamheden maar in een beperkte periode uitgevoerd worden 
omdat buiten het stormseizoen en het vogelbroedseizoen gewerkt moet worden. In 
deze periode - het vroege voorjaar of het najaar - zijn de soorten nog niet of niet meer 
aanwezig (winterrust) . 

Verstoring door geluid, trillingen of licht als gevolg van de boring of het leggen van de 
kabel op de aangewezen habitattypen of -soorten is niet aan de orde, waardoor 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen met zekerheid worden 
uitgesloten. 

4.5 Beschermde Natuurmonumenten 

Het enige Beschermde Natuurmonument dat van toepassing is voor de toetsing, is het 
gebied Noordrand Noordwijk. Dit gebied is destijds aangewezen omdat het een 
karakteristiek voorbeeld vormt van het duinlandschap zoals dat gevormd is door 
natuurlijke factoren en menselijk handelen. Naast belangrijke flora en fauna, is ook de 
morfologie als waarde opgenomen. Kenmerkend zijn onder andere de jonge 
duinvorming, de paraboolduinen en stuifkuilen. De flora- en faunawaarden zijn 
vergelijkbaar als in de aanwijzingsbesluiten van het Habitatrichtlijngebied, met als 
verschil dat meer specifieke soorten genoemd zijn, zoals rugstreeppad, zandhagedis 
en diverse vogelsoorten als kneu en frater. Aan het voorkomen zijn in het 
aanwijzingsbesluit verder geen specifieke doelen gekoppeld. Tot slot is het 
natuurschoon nog genoemd in het aanwijzingsbesluit. Dit door de afwisseling in relief 
en de verscheidenheid aan milieuomstandigheden. 
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Door het boren van de kabel (met een doorsnede van 20 centimeter) in plaats van het 
ingraven, wordt voorkomen dat de geomorfologische opbouw van de duinen 
beschadigd raakt. Het enige effect is dat de kabel horizontaal door een van deze lagen 
komt te liggen. Omdat het een zeer klein object is en tevens geheel stilligt, is van 
negatieve effecten op de morfologie geen sprake. Ook het zoetwater in de voor de 
duinen kenmerkende zoetwaterbellen zal niet worden aangetast door de boring (zie 
kader). 

Kader. Effecten op de zoetwateroel 
Onder de dulnenls In de loop der Jaren een zeelwalerbel ontslaan. De dieple vah de bel kiln met 
een vulslregel word/3n afgelei,d, op basis van hel dielilheldsverschillussen zoet en zol.ll water. De 
dleple Is Il1lheorie 40 maal de grondwalerstand boven zeeniveau. In praktij~ wordl een (actor 1!) 
10125 gevond~n (grondwaterformules via http://versie03.grondwalerformules.nl. 20~20). De 
gemiddelde grendwatarsland in de dulnen is aires vllt mele~ boven zeenlveau, de}ZOelWaleroel 
zou dus 101 circa 150 meter onder !\lAP relken. 

011der de dUln.en wordt een gesluurCIe flarin.g ullgevosrd. )leer de boring werdl i!en gB'¢ertiOcee1de 
boorvloej$tof gebruikt op basis vl;ln s~h60n wale.!'. D~ gestuume bering heeft geen rnerkbaar 
negallef effect <:!P de zoelWalerbel omdat er geen Z<>et water actfef WortH onttro1<ken of ZOUI waler 
wort" geinfillreerd. Tevens IIg,l de boring horizontaal, waardoor geen verschillende lagen 
doo boord warde . 

Soorten, zoals rugstreeppad en zandhagedis maar ook andere soorten als vogels en 
planten, leven aan het oppervlak van de duinen waar geen negatieve effecten optreden 
door de ingrepen. Ook worden de werkzaamheden buiten het seizoen uitgevoerd 
wanneer de soorten actief zijn, waardoor ook gene verstoring van individuen kan 
ontstaan. Op basis van de ingreep en de in de vorige paragrafen beschreven effecten 
kunnen ook negatieve effecten op de andere, floristische en faunistische waarden van 
het Beschermd Natuurmonument uitgesloten worden. 

4.6 Cumulatie 

Met cumulatie worden de effecten bedoeld van de voorgestelde eigen activiteit op de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, in combinatie met de 
effecten van andere activiteiten en plannen (Steunpunt Natura 2000, 2007). Door 
rekening te houden met cumulatie van effecten wordt beoogd te voorkomen dat een 
opeenstapeling van op zich kleine negatieve effecten uiteindelijk leldt tot significante 
negatieve effecten op een instandhoudingsdoel. Effecten van activiteiten, plannen en 
projecten buiten het Natura 2000-gebied dienen ook te worden meegenomen, voor 
zover er sprake is van externe werking . Ais er positieve effecten zijn mogen deze 
worden verdisconteerd met negatieve effecten. 

Toetsing van cumulatie is aileen van toepassing wanneer door de eigen activiteit 
effecten optreden op de instandhoudingsdoelen. Omdat in dit geval geen negatieve 
effecten zijn, is cumulatie niet van toepassing. Een verdere uitwerking of toetsing is 
dan ook niet aan de orde. 

4.7 Eindconclusie 

De geplande boring en leggen van de kabel vinden plaats op korte afstand van het 
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Hoewel de boring onder de zuidrand van het 
gebied plaatsvindt, ligt de kabel dusdanig diep dat dit geen invloed heeft op de 
instandhoudingsdoelen van het gebied. Tevens zijn de effecten van de extra uitstoot 
van stikstof door de tijdelijke aanwezigheid van boor- en graafmaterieel 
verwaarloosbaar. Tot slot treden de effecten die optreden bij het graven en bemalen 
van de sleuven niet meer op in het Natura 2000-gebied. 

Samengevat zullen door de werkzaamheden voor de onshorekabel met zekerheid 
geen significant negatieve effecten of verslechterende effecten optreden op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
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( Bijlage I: Trace en diepte gestuurde boring (trace 1) 
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Bijlage II: Dwarsprofiel sleuven 
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Bijlage III: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied 
Legenda: SVllandelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig); 
= 8ehoudsdoelstelling; > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling; =«) Ontwerpaanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering. 

Populatie: voor broedvogels is dit de draagkracht van het aantal broedpaar, voor niet-broedvogels de draagkracht voor het 
aantal exemplaren. * Prioritair habitaUype; voor deze soorten en/of habitaUypen gelden iets andere criteria bij de selectie van 
Natura 2000-gebieden en een zwaarder beschermingsregime onder de Natuurbeschermingswet. 

KENNEMERLANo-ZUID 
Doelsteliing. 

Oppervlak Kwalll8[t Pop~I8Ue 

Habitattypen 
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) + = = 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) - = -
H2110 Embryonale duinen + = = 

H2120 Witte duinen · > > 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) - > > 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) - = > 

H2130C Grijze duinen (heischraal) - > > 

H2150 Duinheiden met stnuikhei + = = 

H2160 Duindoornstruwelen + = «) = 

H2170 Kruipwilgstruwelen + = «) -
H21BOA Duinbossen (droog) + = -
H21BOB Duinbossen (vochtig) · = > 

H21BOC Duinbossen (binnenduinrand) - = = 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) > > 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrjjk) · > > 

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) · > > 

Habitatsoorten 
H1014 Nauwe korfslak - = = = 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel - > > > 

H1903 Groenknolorchis - = = > 

VOORTOETS ONSHOREKABEL Q10 



Bijlage IV: Habitattypenkaart 

o 
I 

250 500 Meters 
I 

Schematisch trace te boren kabel 

VOORTOETS ONSHOREKABEL Ql0 
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Zilte plonlerbegroellngen 
_ H1330A 
_ H1330B 
Open duln en dwergstruwelen 
:: : :: : H2110 

H2120 
H2130A 

, :.:::: H2130B 

Dulnbeken 
H3260 

Doornstruwelen en bossen 
_ H2160 

H2180A 
H2180B 
H2180C 

Dulnvallelen en schraallanden 
H2170 
H2190A 
H2190B 

_ H6410 
H7210 

Overlg 
H9999 
HOOOO 

Landschap Noord-Holiand, 2011 Onderg-ond Kadaster 



9cogroen advies 

Bijlage V: Effectenindicator 
Voor een toelichting op de effe.cten wordt verwezen naar de internetpagina van het Ministerie van EL&I 

13 14 15 

< ~ ca CD 
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HabitattyEen 
Ziite pionierbegroellngen' (zeevetmuur) n • [l 0 [l n 

Schorren en zJlte graslanden (bullendijks) n • [l n [' r 

Embryonale duinen LJ • • tJ 0 0 

Wille dulnen n • • n "l n 
Grijze duinen • • • ~ U ..J 
Duinheiden met struikhei • • • -.l U 

Duindoornstruwelen • • • 0 0 0 

Ktuipwllgstruwelen • • • 0 0 0 
( Duinboss"en • • • 0 :; 

Vochtige duinvalleien • • • 0 [ 1 

Habitatsoorten 
Gevlekte witsnultlibel • • • 
Groenknolorchis • • • 0 0 0 

Nauwe korfslak • • • • • • 
• = zeer gevoelig • :: gevoel/g . = niel gevoelig C = niel van loepassing - = onbekend 

VOORTorrs ONSHOREKABEL 010 



r BIJLAGE IV MOGELlJKE LOZINGSPUNTEN 

Wltteveen+Bos, biliage IV behorende bll rapport RT667·5Ibeub/020 d.d. 1 maarl 2012 



TabeIIV.1. Mogelijke lozingslocaties 
raced eel nummer x(m) y (m) 

loe2 1 90981 473938 
loe2 2 90963 473894 
loe2 3 91038 473814 
loe2 4 91093 473734 
loe2 5 91178 473445 
loe2 6 91213 473416 
loe2 7 91253 473376 
loe2 8 91319 473313 
loe2 9 91365 473269 
loe2 10 91446 473213 
loe2 11 91518 473162 
loe2 12 91574 473116 
loe2 13 91647 473049 
loe2 14 92086 473127 
loe4b 1 92864 472635 
loe4b 2 92960 472589 
loe4b 3 93047 472522 
loe4b 4 93128 472455 
loe4b 5 93191 472397 
loe4b 6 93208 472379 
loe5a1 1 93815 472081 
loe5a2 1 94603 472506 
loe5e 1 95159 472423 
loe6a 1 95468 472219 
loe6e 1 96027 472161 
loe6e 2 95950 472043 
loe6e 3 95977 471976 

Wllteveen+Bos, bltlage IV behorende bit rapport RT667-51beubJ02O d.d. 1 maart 2012 
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1. INLEIDING 

notitie 

Witteveen+Bos 

Willemskade 19-20 

Postbus 2397 

3000 CJ Rotterdam 

telefoon 010 244 28 00 

fax 0102442888 

www.witteveenbos.nl 

010 Offshore Wind B.v. realiseert een windpark op de Noordzee. Een kabel verbindt dit 
park met het elektriciteitsnet (substation Sassenheim). 

Deze notitie bevat een analyse van de vereiste werkzaamheden op het strand in relatie tot 
de noodzaak tot het toepassen van bemaling. Daarbij wordt beschouwd welk waterbezwaar 
verwacht mag worden, welke effecten op de omgeving optreden. De beoogde bemaling 
wordt vergeleken met de eisen van het bevoegd gezag. 

2. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

2.1. Locatie 

In afbeelding 2.1 is een kaart van het stand weergegeven. De locatie ligt aan de noordzijde 
van Noordwijk. 



Afbeeldin 2.1. Kaart werkzaamheden strand 
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2.2. Bodemopbouw 

De bodemopbouw van de duinen kan worden beschreven aan de hand van het uitgevoerde 
veldonderzoek. (Mos 2011, sondering 1 en boring 1, locaties in afbeelding 2.2). Dit zijn de 
best beschikbare gegevens. In tabel 2.1 is de bodemopbouw van de duinen kort samenge
vat. De bodem bestaat uit matig fijn zand met lokale kleilaagjes. De klei is sterk zandig. 

Tabel 2.1. Schematische bodemopbouw d b d uinge ie 
van(m NAP} 101 (m NAP) IilholoQle para meier 

+75a+7,1 o a - 1,6 matig fijn zand kt, = 10 mid 

o a -1,6 -1,5 a -3,0 sterk zandige klei c= 2 dagen (want kv = 0,5 mid, 

d=1 m) 

- 1 5 a - 3,0 -17 matia fiin zand kt, = 10 mid 

-17 -18 (verkennende sterk siltige klei geohydrologische basis 

diepte) 

De bodemopbouw van het strand is niet bekend. In het bemalingsadvies wordt uitgegaan 
van een doorlopend matig fijn zand pakket. Als doorlatendheid wordt 10 mid gehanteerd. In 
de duinen komt rond NAP 0 een sterk zandige klei laag v~~r. Naar verwachting is deze 
laag niet op het strand aanwezig. Gegevens hierover ontbreken. 

2.3. Grondwaterstand 

In de duinen zijn lokale waarnemingen van de grondwaterstand beschikbaar en langjarige 
waarnemingen via Dinoloket. 

2 WiHeveen+Bos, RT667-5/nlla4/024 deflnltlel d.d. 1 maar12012, bemaling werkzaamheden strand 



r Lokale waarnemingen 
Tijdens de sonderingen is de waterspanning gemeten en tijdens de boring is de grondwa
terstand waargenomen (Mos 2011). Deze waarnemingen hebben een indicatief karakter, 
omdat de werkzaamheden de meting kunnen verstoren. Uit sondering 1 kan een grondwa
terstand van NAP + 4,0 m worden afgeleid, uit sondering 2 NAP + 2,0 m. De waargenomen 
grondwaterstand tijdens boring 1 is NAP + 3,3 m. 

Langjarige waarnemingen 
Via Dinoloket (TNO 2012) zijn langjarige waarnemingen van de grondwaterstand beschik
baar. In afbeelding 2.1 is de locatie van de peilbuizen en de gemiddelde waarneming op
genom en, samen met het maaiveld niveau. De waarnemingen liggen tussen NAP + 4,5 en 
+ 6,0 m. Dat is globaal tussen 1 en 2 m beneden het lokale maaiveld. 

Conclusie 
In afbeelding 2.2 zijn aile beschikbare waarnemingen van de grondwaterstand op kaart 
weergegeven. In afbeelding 2.5 is een doorsnede over het strand en de duinen weergege
yen. Metingen op het strand en in het eerste deel van de duinen ontbreken. Naar verwach
ting wordt de grondwaterstand daar be"invloed door de drainerende werking van de Noord
zee. 

De freatische getijdewerking is in het algemeen enkele tientallen tot 100 m vanaf de zee 
(Grondwaterzakboekje). De bemaling ligt circa 100 m vanaf de waterlijn (Bing Maps). Aan
genom en wordt dat ter plaatse van de bemaling de grondwaterstand gelijk is aan het ge
middelde waterpeil in de Noordzee. Het verdient de aanbeveling dit voorafgaand aan de 
werkzaamheden te controleren in het veld. 

Afbeeldin 2.2. Kaart rondwaterstanden duln ebied 

veldwerk Mos 
. boring 

e sondering 

• -0.06 -1 .00 
. 1.01 - 2.00 
. 2.01 - 3.00 
. 3.01 - 4.00 
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2.4. Noordzee 

Het langjarige peil in de Noordzee is geanalyseerd aan de hand van de waarnemingen in 
IJmuiden. In afbeelding 2.3 zijn de metingen samengevat in de dagelijkse maximale, ge
middelde en minimale waterstand. De gemiddelde waterstand in IJmuiden is NAP + 0,03 
m, de gemiddelde dagelijkse minimale waterstand is NAP - 0,82 m. 

Afbeeldin 2.3. Waarnemln Noordzee IJmuiden 1981·2011 

250 

150 

~ 50 

E 
~ -50 

-150 

-250 
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

- maximale dagelijkse waterstand - gemiddelde dagelijkse waterstand - minimale dagelijkse waterstand 

De grafiek in afbeelding 2.3 laat zien dat in december 2008 een lagere waterstand is waar
genomen dan gemiddeld. In afbeelding 2.4 zijn de waarneming in die maand per 10 minu
ten weergegeven. De gemiddelde waterstand in de Noordzee was rond 13 december gedu
rende 1,5 dag NAP -1,0 m. 

Afbeeldin 2.4. Waarnemin Noordzee IJmuiden december 2008 
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r 2.5. Werkzaamheden 

De realisatie van een mof verbinding (transition joint in afbeelding 2.1) vindt plaats beneden 
de grondwaterstand. Hiervoor is een bemaling vereist volgens de opgave van Ecofys. In 
tabel 2.2 zijn de kenmerken van deze bemaling opgenomen. 

T b 122 K a e k b enmer en r emamg 
kenmerk eenheid waarde bran 

locatie x,y in RD 90.071,474.431 tekening 'cable route before and behind Transition 

(m) Joint', versie 2 Ecofys d.d. februari 2012 

maaiveld mNAP + 2,3 www.ahn.nl AHN2 op basis van coordinaat 

diepte ontgraving m-mv 3,5 Ecofys 

ontwatering onder ontgraving m 0,2 aanname Witteveen+Bos 

vereiste grondwaterstand mNAP - 1,4 berekend 

afmeting ontgraving m2 10 x4 Ecofys 

duur bemaling weken 3 Ecofys 

2.6. Doorsnede 

In afbeelding zijn aile randvoorwaarden en uitgangspunten in een schematische doorsnede 
weergegeven. 

Afbeeldin 2.5. Doorsnede strand en deel duinen 

I la1gjarige waarn emingen I 
gws tussen ci rca + 4,5 en + 6,0 

I 

Noordzee IJmuiden 
Gemlddeld dagelijks: + 0,03 

gemiddeld dagelijks maximum + 1,06 m 
gemiddeld dagelij l<s minimum: - 0,82 m 

extreem laag gemiddeld - 1,0 m 
'-];;:::::;:::====:::;--- I r.7.==::::-, I boring 1 I 

Mof verbinding I Uittredepunt Ii I gws: + 3,3 Isonderin g 1 I 
gws: + 5,0 

-
x=90071 mv = 8,2 
y=474431 
mv = 2.3 

/ \ r-~ / 

~ \..L~_ .. ___ .. _:::' .. __ J 

vere1sle grondWalerstend I 
NAP-1,4 m 

Verloop maaiveld Indi callef, 
~ schaal niet gelijk aan dulnooorsnede 

2.7. Berekening 

.-~-.. --- .. --- .. --

Doorsnede (Van Vulpen 2012) 

CIrca NAP + 20 

circa NAP + 8 

circa NAP + 5 

cilca NAP 0 

Met behulp van een grondwatermodel, opgesteld met het programmapakket MicroFEM, is 
het onttrekkingsdebiet berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het superpositie principe. 
Oit wil zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat de berekende grondwaterstandsverlagingen 
kunnen worden opgeteld bij de huidige situatie. Bij de modellering is gebruik gemaakt van 
de volgende uitgangspunten: 

het modelgebied is 10 km x 10 km , het invloedsgebied van de bemaling valt binnen de 
modelranden; 
de bemaling ligt op het strand nabij het duingebied. Hier is geen oppervlaktewater 
aanwezig. Oaarom wordt een hoge drainageweerstand van 1.000 dagen gehanteerd; 

WIUeveen+Bos, RT667-51nlla41024 deflnilief d.d. 1 maarl2012, bemallng werkzaamheden strand 5 



r de Noordzee is als vaste randvoorwaarde in het model opgenomen. 
voor de schematisatie van het model is uitgegaan van tabel 2.1. 
de berekeningen worden stationair uitgevoerd. Oit betekent dat de eindsituatie wordt 
berekend die zich na enige tijd zal instellen. Naar verwachting komt dit overeen met de 
werkelijke situatie omdat de bodemopbouw zeer zandig is. 

3. BEMALING 

Oe bemaling wordt beschouwd voor 4 situaties wat betreft de waterstand in de Noordzee. 
Tabel 3.1 geeft deze gevallen weer samen met de vereiste verlaging. 

T b 131 S a e I ' b cenar os r emamg 
sltuatie grondwaterstand (m NAP) verelste verlaglng in bemallng t.o.v. Noordzee pell 

em) 

Qemiddeld hoogwater + 1,06 2,5 

gemiddelde situatie +0,03 1,5 

gemiddeld laagwater situatie - 0,82 0.6 

langdurige extreem laag wa- - 1,0 

ter situatie 0,4 

3.1. Waterbezwaar 

In tabel 3.2 is het berekende waterbezwaar voor de 4 situaties opgegeven. 

sltuatie waterbezwaar (m3/dag) 

gemiddeld hooQwater 860 

gemiddelde situatie 520 

gemiddeld laaQwater situatie 200 

langdurige extreem laaa water situatie 140 

Het werkelijke waterbezwaar voor de bemaling is afhankelijk van het waterpeil in de Noord
zee. Aanbevolen wordt om melding te doen voor het berekende waterbezwaar bij gemid
deld hoogwater gedurende de hele bemalingsperiode. Zo wordt voorkomen dat de werk
zaamheden moeten worden stil gelegd wanneer het peil in de Noordzee tijdens de werk
zaamheden hoger ligt dan het langjarige gemiddelde, door bijvoorbeeld een storm. 

Oit betekent dat maximaal wordt onttrokken: 
circa 40 m3/uur (naar boven afgerond t.o.v. dagelijks debiet); 
860 m3/dag; 
18.060 m3 in totaal (3 weken). 

3.2. Freatisch invloedsgebied 

Het freatische invloedsgebied is afhankelijk van de natuurlijke grondwaterstand op de be
malingslocatie. Gegevens hierover ontbreken. Vooralsnog wordt aangehouden dat deze 
gelijk is aan de gemiddelde waterstand op de Noordzee, omdat de locatie op circa 100 m 
afstand van de waterlijn ligt en het freatisch invloedsgebied van het getijde veelal maximaal 
100 m is (Grondwaterzakboekje). Oit betekent dat de grondwaterstand met 1,5 m moet 
worden verlaagd. 
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( In afbeelding 3.1 zijn de berekende verlagingen ten opzichte van de gemiddelde grondwa
terstand in deze situatie gepresenteerd. Door de bemaling wordt de gemiddelde grondwa
terstand met meer dan 0,05 m verlaagd tot een afstand van 250 m. 

Afbeeldin 3.1. Veranderin rondwaterstand In emiddelde situatie 

I 

/ . 
I ' · • • 

Legando 

• pellbuis DINO lokel 
- veranderlng grondwaterstand onder gemiddelde omstandlgheden t.o.v. gemiddelde grondwaterstand (m) 

Habitat Richtlijngebied 
Habitalrichtlijngebied en Beschermd Natuurmonument 

In het habitat richtlijn gebied bedraagt de berekende verlaging ten opzichte van de gemid
delde grondwaterstand 0,05 tot 0,25 m. De afgeleide effecten op natuur door de verlaging 
van de grondwaterstand zijn door een ecoloog beschouwd (Ecogroen 2012): 'Deze grond
waterstandverlaging vindt plaats onder de duinen die 9 tot 20 meter boven NAP liggen. De 
hierop aanwezige vegetaties (en dus eventuele habitattypen) zijn dan ook volledig grond
wateronafhankelijk, waardoor een verlaging van de grondwaterstand hierop geen invloed 
kan hebben. Tevens is de verlaging van dusdanige omvang en tijd dat deze wegvalt in de 
natuurlijke fluctuaties van de grondwaterstand (na neerslag zal door de bodemsamenstel
ling van zand het grondwater tijdelijk snel stijgen en ook weer wegzakken). Omdat in het 
Natura 2000-gebied geen verdroging optreedt van habitattypen of leefgebieden van soor
ten, is van negatieve effecten ook geen sprake. Negatieve effecten door verdroging op het 
nabij gelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid kunnen zodoende met zekerheid 
worden uitgesloten.' 

4. REGELGEVING BEVOEGD GEZAG 

Onttrekking 
Het hoogheemraadschap van Rijnland is het bevoegd gezag voor deze grondwateronttrek
king. Het trace loopt niet door een milieubeschermingsgebied voor grondwater. Het gebied 
is niet specifiek als kwetsbaar gebied gespecificeerd door het hoogheemraadschap. 

Er is geen vergunning vereist wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen: 
de onttrekking is minder dan 150 m3 per uur; 
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en minder dan 50.000 m3 per maand; 
en minder dan 200.000 m3 in totaal ; 
en de onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden. 

De totale doorlooptijd van aile onderdelen is korter dan 6 maanden. Het waterbezwaar is 
kleiner dan de opgegeven grenzen. De beoogde onttrekking is daarom meldingsplichtig. 

Lazing 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het bevoegde gezag voor lozing van water op 
rijkswateren. Zonder vergunning mag tot 5.000 m3 per uur op rijkswateren worden geloosd. 

5. CONCLUSIE 

De bemaling is berekend aan de hand van de beschikbare gegevens. Lokale waarnemin
gen van de grondwaterstand zijn niet voorhanden. De grondwaterstand is afgeleid van de 
beschikbare gegevens in de omgeving. Het verdient de sterke aanbeveling om de grond
waterstand voorafgaand aan de werkzaamheden te meten. 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt een maximaal waterbezwaar berekend van 
circa: 

40 m3/uur (naar boven afgerond t.o.v. dagelijks debiet); 
860 m3/dag; 
18.060 m3 in totaal (3 weken). 

De onttrekking is meldingsplichtig bij het hoogheemraadschap. 

De rekenkundige verlaging van de grondwaterstand onder gemiddelde omstandigheden 
vindt plaats in een gebied tot 250 m afstand. De verlaging van de grondwaterstand in het 
Natura 2000 gebied is 0,25 tot 0,05 m ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstand. 
Door een ecoloog worden negatieve effecten op het Natura 2000 gebied uitgesloten (Eco
groen 2012). 
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