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DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT - SCHOONHOVEN I

HOOFDSTUK

Algemeen

1.1 ALGEMENE TOELICHTING

Eén van de taken van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het

beheer van de primaire waterkeringen langs de Lek. Het Hoogheemraadschap heeft in het
kader van de Wet op de waterkering een vijfjaarlijkse veilgheidstoetsing uit laten voeren

voor de Lekdijk Krimpenerwaard. Naar aanleiding van de veilgheidstoetsing van juli 1999

is door GeoDelft vastgesteld dat onder andere het gedeelte Bergambacht - Ammerstol-

Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer niet aan de veilgheidseisen voldoet en
versterkt dient te worden. Dit dijktraject is reeds in de jaren tachtig verzwaard. Desondank

voldoet de dijk niet meer vanwege wijzigigen in de hydraulische randvoorwaarden en
gewijzigde inzichten in het faalmechanisme "stabilteit bij opdrijven", Uit de

veilgheidstoetsing blijkt, naast een lokaal te geringe hoogte, vooral de stabilteit een

probleem te vormen.

Voor de dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven is, in opdracht van het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, een Projectnota/ MER

opgesteld. Deze geeft de beschrijving van de mogelijke oplossingen om de veiligheid van de
primaire kering te verbeteren en de aan de dijk verbonden waarden en functies te behouden

of te verbeteren. Als gevolg hierop is het Ontwerpdijkversterkingsplan vervaardigd, waarin
het gekozen alternatief is uitgewerkt.

1.2 VERGUNNINGSAANVRAGEN

Hoofdstuk 9 van het Ontwerpdijkversterkingsplan gaat in op de benodigde verguningen

welke door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn
aangevraagd. Deze verguningen worden samen met het Ontwerpversterkingsplan ter
inage gelegd volgens procedures conform de Wet op de waterkering. De terinagelegging

zal door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gecoördineerd. De

voorliggende rapportage omvat de vergunningsaanvragen voor de dijkversterking

Bergambacht - Schoonhoven.

i l1i)4Q3iHN7!'HKIODC799001ilko ARCAD1S i 3



DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT. SCHOONHOVEN!

BIJLAGE i Rij kswaterstaat

Vergunning i.h.k. v. de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
1 Aanvraagformulier verguning in het kader van de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken

2 Begeleidende brief
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Behoort bij de vergunningaanvraag d.d.: ...............
BriefnummerIkenmerk: ..........................

Te verstrekken gegevens, behorende bij de aanvraag voor een vergul1ing op grond van ar. 2 van de

Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het maken, dan wel wijzigen van (een) werk(en):
................................................. ................................................................

............................................................ ..............................................................

1. ALGEMEEN

i. Naam aanvrager : de heer Y. de Zwart

1. Adres : Maasboulevard 123

Postbus : Postbus 4059

Postcode : 3006AB

1. Woonplaats : Rollerdam

IA Telefoon : 010 - 453 7200

2. DOEL AANVRAAG

2. I Waarvoor wordt vergul1ing aangevraagd?

Dijkversterking primaire kering Lekdijk op het traject Bergambacht- Ammerstol-
Schoonhoven.

2.2 Waar dienen de aangevraagde werkzaamheden voor?

Dijkversterking van de primaire kering

2.3 Waar bestaan de werkzaamheden uit?

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing. Deze
oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of
een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

204 Wal1eer wordt met de werkzaamheden begonnen?

De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2008/2009

Waterdistrict Merwede & Maas
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht

Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon: (078) 6337600

Telefax: (078) 6337650



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Alleen invullen als het werk/de werken tijdelijk wordt/worden gebruikt.

2.5 Wat is de beoogde termijn van de instandhouding van het/de tijdelijke werk/werken?
..................................................................................................

3. PLAATS AANDUIDING 

3.1 Naam rivierlkanaal : Lek

3.2 Kilometrering : Van oost naar west: tussen hmp G+90m en hmp 6.0.

3.3 Rivier-/kanaalzijde* : noord/zuiti/88st!I'e-t

3.4 Kadastraal bekend Gemeente Bergambacht: zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven: zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Tekening voorgenomen werkzaamheden en kadastrale tekening(en) als bijlage in 3-voud toevoegen.
0.

3.5 XIY coördinaten : zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan 22-12-2006

* doorstrepen wat niet van toepassing is

4. EERDER VERLEENDE VERGUNNINGEN

4. i Is er voor de te maken werken reeds eerder een vergnnning verleend op grond van

waterstaatswetgeving? janee*

Alleen invullen als vraag 4.1 met ja is beantwoord

4.2 Datum verleende vergunning . ..................................................................

4.3 Nummer verleende vergunning: ..................................................................

4.4 Naam vergunninghouder . ...................................................................

4.5 Adres vergunninghouder . .........................-...........................-.............

Postbus . .................. ....................... ....................

Posteode . .............................................................

4.6 Woonplaats vergunninghouder ............................................-...............

Een kopie van de eerder verleende vergunning(en) meezenden.

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Waterdistrict: Mcrwede & Maas
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht

Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon: (078) 6337600

Telefax: (078) 6337650



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

5, EIGENDOM

5.1 Zijn de opgegeven percelen eigendom van de aanvrager? jinee'

Alleen invullen als vraag 5.1 met nee is beantwoord.

5.2 Naam eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.3 Adres eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Postbus : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

Postcode : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.4 Woonplaats eigenaar : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

5.5 Is de eigenaar op de hoogte van de aanvraag? ja/i",,,'

5.6 Geeft de eigenaar toestemming voor het maken van het werk/de werken? ja/_'
Indien de eigenaar toestemming heeft gegeven, dient het schrifelijk bewijs ervan meegezonden te
worden.

'.

'doorstrepen wat niet van toepassing is

6. OVERIGE VRGEN IN HET BELANG VAN DE AANVAG

6.1 Kan de aanvrager de aangevraagde werken bereiken via zijn eigen pereelen? ja/""'

Alleen invullen als vraag 6.1 met nee is beantwoord

6.2 Naam eigenaar andere percelen: ....................

6.3 Adres van deze eigenaar

Postbus

Postcode

6.4 Woonplaats deze eigenaar

6.5 Is de eigenaar van de andere percelen op de hoogte van de aanvraag? ja/nee'

6.6 Gceft de eigenaar van de andere percelen toestemming voor het gebruik maken van zijn

percelen? ja/nee'

Indien deze eigenaar toestemming geeft, dient die meegezonden te worden.

, doorstrepen wat niet van toepassing is

Waterdistrict: MCf\cde & Maas
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht

Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon: (078) 6337600

Telefax: (078) 6337650



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

7. OVERIGE WETGEVING

7.1 Wat is de bestemming/functie van de te gebruiken percelen volgens het bestemmingsplan?
Het gehele tracé heefl als primaire bestemming 'Waterkeringsdoeleinden ' ... ....

7.2 Is voor de werken een aanlegvergunning vereist? ja/",*

7.3 Is er voor het/de aangevraagde werk/werken een vergunning afgegeven door een anderbestuursorgaan? ja/-. *
7.4 Zo ja, door welk en waaroor?

Provincie Zuid Holland:
Gemeente Bergambacht:

Gemeente Schoonhoven:
LNV:

Vergunning i./ik.v. de Ontgrondingenwet
Aanlegvergunning, Sloopvergunning, Bouwvergunning
Aanlegvergunning, Bouwvergunning, Kapvergunning
Ontheffng Flora en Fauna

Indien(een) dergelijke vergunning(en) reeds is/zijn verleend, dient een aftchrif van deze
vergunning(en) bij de aa~vraag te worden gevoegd

* doorstrepen wat niet van toepassing is

8. LEGES

Voordat de vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen dienen de leges te zijn betaald.

Volgens het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn leges ad € 200 verschuldigd voor
werken met een kostprijs vanaf € 2400. Dit bedrag wordt, als de vergunning openbaar moet worden
aangekondigd, verhoogd met € 720. Wanneer het nodig is om extern advies te vragen voor het
beoordelen van de aanvraag zullen de werkelijke kosten hiervan bij de aanvrager in rekening worden
gebracht.

8.1 Bedragen de kosten voor de uitvoering van het werk/de werken meer dan € 2400? ja/",*

8.2 Wanneer u voorgaande vraag met ja heeft beantwoord, zal in de ontvangstbevestiging van uw
aanvraag worden venneld op welke wijze u de leges kunt voldoen.

Wanneer de kosten voor de uitvoering van het werk/de werken minder dan € 2400 bedragen, dient dit
te worden aangetoond met een kopie van het document waarin de aanneemsom als bedoeld in artikel
1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken -c-cUAV
89"" is vermeld a/met een raming van de kostprijs van het werk als bedoeld in het normbladNEN
2631, van het Nederlands Normalisatie-Instituut .

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Waterdistrict: Merwede & Maas
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht

Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon:
Telefax:

(078) 6337600
(078) 6337650



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Naam

9. . ONDERTEKENING 6"
Datum aanvraag : ..2(/.2-. .a: ........ ...

.~Handtekening

10. BIJLAGEN

10.1 Tekening voorgenomen werkzaamheden in 3-voud

10.2 Kadastrale tekening in 3-voud

"

10.3 Afschrift eerder verleende verguning(en)*

IOA Schriftelijke toestemming eigenaar percelen *

10.5 Schriftelijke toestemming eigenaar andere te gebruiken percelen*

10.6 Msehrift aanlegvergunning*

10.7 Msehrift overige vergunning(en)*

10.8 Raming van de kostprijs*

* alleen bijvoegen indien van toepassing.

Waterdistrict: Merwede & Maas
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht

Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon: (078) 6337600

Telefax: (078)6337650



Maasboulevard 123

Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 4S 37200
F.0104130694

Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

RWS Zuid-Holland, waterdistrict Merwede & Maas
T.a,v. mevrouw S 't Zand
Postbus 464
3300 AL DORDRECHT

Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer

2006.14599
Ing. V.L. de Zwart
010 4537490

Uw kenmerk
Bijlagen
Onderwerp

Datum 21 december 2006

Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven;
Aanvraag vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken

Geachte mevrouw 't Zanq,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaIre waterkering aan de Lekdijk
Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte
Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost
naar west is dit het dijktraject tussen hmp G+90m en hmp 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing, Deze
oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of
een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/
MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de
bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen, De start van de uitvoering is
voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag
nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de
bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden, Het
Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende
instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van
het plan,

Vraagstellng
Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol -
Schoonhoven, een vergunning inzake de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken af te geven.

Besluitvormingsproces
Hét College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de
Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de
besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan, De contactpersoon bij de
provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070 - 4417831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een
afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden
met de realisering van het dijkversterkingsplan, Op de voorbereiding van het plan is de

DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

www.schielandendekrimpenerwaard.nl
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DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT. SCHOONHOVENl

BIJLAGE 2 Provincie Zuid-Holland

Vergunning i.h.k.v. de Ontgrondingenwet
1 Aanvraagformulier verguning in het kader van de Ontgrondingenwet.

2 Begeleidende brief

Ontheffing i.h.k. v. de Provinciale Mileu Verordening (PMV)

1 Brief aanvraag ontheffing PMV

2 Bijlagen brief aanvraag ontheffig PMV
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LEES VOOR HET INVULLN EERST DE TOEUCHTING

Dit forulier in enkelvoud zenden aan:

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid.Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

proincie HOLLND
ZUID

ONTGRONDINGENVERORDENING ZUID-HOLLAND

Aanvraag voor vergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet en de
Ontgrondingenverorcening Zuid-Holland 1998

....Ondergetekende: .
Naam: .l¿.k.l.Ár..1ø.......

. . 3.9Ql. . !ì.~. . . . , .. . .... . . . . ... . .

. . .0/(1.:- ?t5:2. T.?../?P. .... . ... . .. . .

Postcode: Woonplaats:

.()~(.~.3.......

...~.....................
Adres:

Telefoon:

I Naam:

Cotaerson:

.tÚ..~..y.~..~.....

. .'30z .¡;.!E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: .m~/.2.$.........
...~.....................Postcode: Woonplaats:

::~,:~gdeV~~~.....................,. ,
Adres: .........~.....................

Postcode: ...................................... . Woonplaats:

Telefoon:



~ßeh~:& 1'~/~k"1(JO¡J11~':~¿;::.l!.ffi;~~~:
. ~,,~ d' '0

b. Vlelke bestemming is er in dit (of in voorbereiding .. ....... ............ .'1. .i(~ ïe:d~.;::'!'
z!Jnde) bestemmingsplan aan de grond of het water . ';'~":' -/.. ï?~~'L;"""" d....... .......... .... ,::~.;¡~~~. .... "t¡verbonden. .1.r~:;A:a."~. ..... . "';;~"'~:~::~:::~~

vraag i

Wat is de besluitdatum van de bestaande vergunning?

Waar bestaat de wUziging uit?

Vraag 2

Voor welke ontgrondingswerkzaamheden
wordt een vergunning aangevraagd?

Vraag 3

Wat is het adres van de locatie waar de ontgrondingsM
werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden?

"

Vraag 4

Wat ztin de kadastale gegevens van de ontgrondings+
locatie?

Vraag 5

Gegevens betreffende contactpersoon:

Vraag 6
Gegevens betreffende eigenaren, gebruikers of pachters
(Eventueel meerdere eigenaren, gebruikers of pachter
op een bijlage vermelden)

Vraag 7

a. Wat is de naam van het ter plaats geldende
bestemmingsplan of het in voorbereiding zünde
bestemmingsplan.

C. Wat wordt de nieuwe bestemming van de

ontgrondingsJocatie.

Vraag 8

Stemt de grondeigenaar În met de voorgenomen
ontgrondjngswerkzaamheden?
(wp de instemmingsverklaring bijvoegen).

~en nieuwe vergunmng
(Alleen invullen indien bekend!)
Betreft deze nieuwe aanvraag een:
o Aanvraag op grond van artikel 10, 1e lid, A,B,

of C van de Ontgróndingenverordening
Zuid-Holland 1998.

o Aanvraag op grond van artikel 19, 2e lid,
A of B van de Ontgrondingenverordening
Zuid-Holland 1998.

o Een wijziging van een bestaande vergunning

Wat is dan het kenmerk van de bestaande vergunning?
DWM/...................

:.~.:::~.:...::.::::
Adres: .~.~~.l..~..
Postcode:... R: g;;~.. ....... . .... f" '#~"."" .,j.. .....
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vraag ~

Wanneer wilt u met de ontgrondingswerkzaamheden
strten?

Vraag 10

Wat is de duur van de ontgrondingswerkzaamheden?

Vraag 11

Door wie worden de ontheffingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Vraag 12

ZUn er voor de ontgrondingswerkzaamheden andere
vergunningen of ontheffngen noodzakeltik,
en zoja. zUn deze reeds aangevraagd of reeds verleend?
(indien verleend svp datum en de beschikking vermelden)
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Vraag 13

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van de ontgronding?

Vraag 14

Hoeveel bedraagt de huidige perceelshoogte ten opzichte
van N.A.P. ter plaatse van de ontgronding?

Vrãag 15

Hoeveel bedraagt de maximale diepte van de ongronding
ten opzichte van de huidige perceelshoogte?

Vraag 16

Hoeveel bedraagt de totale hoeveelheid af te graven
grond in kubieke meters?
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Plaats: ........ .......................... ..................................

Postcode: ,.................................................................
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o Wet op de Waterhuishouding

o Wet verontreiniging oppervlaktewater

o Wet mileubeheer

o Besluit milieu-effectrapportage

o Verordening waterbeheer Zuid-Holland

o Natuurbeschermingswet

o Wet op de RuimtelUke Ordening

o Watershapskeur

o Wet bodembescherming

o Rivierenwet

o Vaarwegenverordening Zuid-Holland

o Wet op de Waterkering

o Waterstaatset

o Andere, namelUk
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vraag 11

Wordt er bodemmateriaal afgevoerd?
Indien u hier positief op hebt geantwoord, dient u ook
de volgende vragen te beantwoorden.
Bij een negatief antwrd kunt u doorgaan naar de
beantwoording van vraag 18.

Welk(e) soor(en) bodemmateriaal wordtlworden er
afgevoerd en in welke hoeveelheid?

Wat is het adres van de locatie waar het bodemmateriaal
naar wordt afgevoerd?

Waarvoor zal het afgevoerde bodemmateriaal daar
worden gebnuikt?

Vraag 18

Wat is de constructie van de oeververdediging, en uit
welke materialen bestaat deze?

Vraag 19

Wilt u nog nadere gegevens vermelden die u in de hier
voorafgaande vragen niet heeft kunnen vermelden?
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K. t.en stOllltelisonaerzoeK met oaann opgenomen aanoevoien taiuaneiiingen en invioeazones van mogel!JKe zeuings-
vloei jen per talud.

i. Een topografische kaart met een schaal van 1 : 200 waarop de invloedzones van mogelijke zettingsvloeiien per talud is
aangegeven.

m, Een onderzoek naar de geohydrologische effecten.
n. Een waarderend archeologisch onderzoek.

Voor informatie kunt u terecht bij:

I
Voor informatie kun u terecht bU:

Provincie Zuid-Holland.
Directie Water en Milieu
afdeling Bodem en Afvalstoffen
bureau Vergunningen
telefoon: 070 4416571 of 070 4416905

of
bureau Bodembescherming
telefoon: 070 441 7358 of 070 441 7014
Zuid-Holiandplein1,
postbus 90602,

2509 LP Den Haag

INSTEMMINGSVERKLARING ONTGRONDINGEN

Naam: ............................
Adres: ............................
Postcode: ........ ... ....... ......
Plaats: .....

.. 'iò:....... ................ ...

HierbU verklaar ik als eigenaar van het perceel, dat als .........................................H............... in gebruik is, plaatselijk bekend
.............._....._...................................... te ........................................................... in de gemeente ..........................._.................................. , kadastraal bekend gemeente
..............H.............................................., sektie ..................H............................, nummers ..............................".............., met de voorgenomen ontgrondingswerk-
zaamheen op of in het bovengenoemde perceel in te stemmen.

Deze verklaring strekt slechts ter verkrUgubg van een vergunning op grond van de Ontgrondingsweg.
Aan deze instemmingsverklaring kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Plaats ,~.., datu~:=~(2.G.
Handtekening:~k~""rt lIJ .
Naam e~:,YLet&.c.(ltli0f cJalcte .
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~ARCADIS
Infrastructuur, mileu, gebouwen

Provincie Zuid-Holland
Bureau Bodem en Grondwater
T.a.v. de heer A.I. de Bruin
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

'1111i1I"11i1'IH Illiil'¡II'IIHI'111

Onderwerp:

Dijkversterking Bergambacht - Ammerslol - Schoonhoven
Aanvraag PMV -ontheffng

Geachte heer De Bruin,

In het kader van de Wet óp de waterkering dient de primaire waterkering aan
de Lekdijk Krimpenerwaard versterkt Ie worden. De versterking van de
bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven
over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oosl naar west is dit het dijk-
traject tussen hectomelerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

De dijkversterking behelsl de aanleg met een per dijksectie variërende
oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring, kruinverhoging,
dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in combinatie met een
damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de
Projectnota/ MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving
van het plan en de bijbehorende tekeningen, verwijzen wij u naar de bijlagen. De
star van de uitvoering is voorzien vanaf2008/2009. De uitvoering van het werk
zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaad is de initiatief-
nemer van de bij Bergambachl- Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren
werkzamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuurs-
organen ("de vergunningverlenende instanties") aavragen in voor het verlenen
van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

Vraagstellng
Namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaad te
Rotterdam verzoeken wij u, voor de realisering van de dijkversterking
Bergambachi - Ammerstol - Schoonhoven, een ontheffng in het kader van de
Provinciale Mileu Verordening af te geven.

Imagine the result

ARCADI5 REG'O BV

Polarisavenue 15

Postbus 410

2130 AK Hoofddorp

Tel 023 5668411

fax 023 S611 575

ww.arcadis.nl

REGIOWE5T

Hoofddorp,

i 2 januari 2006

Contactpersoon:

ing. M. Veendorp/vrs

Telefoonnummer:

0229 - 285 211

E-mail:

m.veendorp(¡arcadis.nl

Ons kenmerk:

i 104031W A71039/000799/00 1

(%
Regio West is gecertificeerd voor:
LSO 9001 en VCA **

Handelsregister 9053755



ARCADIS

Besluitvormiugsproces
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het
kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding
van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daaan.
De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer
070 - 441 7831.

Wellcht ten overvloede delen wij u mede dat de Wel op de waterkering voorziet
in een afWijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die
verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voor-
bereiding van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen
procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerp-
besluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.
Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

'.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één
kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de lerinzagelegging van het Ontwerp-
dijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verbandhoudende
besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezaen door
gedeputeerde staten bekend gemaa.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor
rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen
van de overige besluiten ter inzage gelegd, Zienswijzen kunnen door iedereen
naar voren worden gebracht Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het
versterkingsplan, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraa van de Raad van State.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Y. de Zwar van
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, telefoonnummer
oio - 4357200.

Wij vertouwen erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht

l ~
i . . van der Horst

Hoofd Marktgroep Infra

Ons kenmerk:

l10403/wa7/039/000799/001

Pagina:
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ARCADIS

Bijlagen in vijfvoud:
· Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk

I 104031H6/14K1000799.00Ilmba, 22 december 2006
. Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven,

versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. or -XI- OL tlm IS
. Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk I I 04031H6/0SK/000799.00IIlko, datum

22 december 2006
· Overzicht kadasIrale gegevens, 22 december 2006

. Informatie milieuvriendelijk bentoniet

. Expert Judgement van geohydroIogen betreffende de beïnvloeding van grondwaterstromingen

door damwandschermen

"

Ons kenmerk:

i 1040J/wa7/OJ9/000799/001
Pagina:
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Datum: 7-5-2003

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

CEBOGEL OCMA

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN BEDRIJF

Productnaam
Product type
Leverancier

- CeboGel OCMA
- Bentoniet

- Cebo Holland B.v.

Westerduinweg 4
1976 BV IJmuiden

(0)255546245Telefoon bij noodgevallen

2. SAMENSTELLING VAN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Offciële naam
Gebruikelijke naam
CAS Registratie nummer
R- en S- zinnen
EG Gevaren symbool

N.v.!. (Kleimineraal)
Bentoniet
1302-78-9

3 GEVAREN

Specifieke gevaren risico's
Veiligheids gevaar
Gevaren voor het milieu

4 EERSTE-HULPMAATREGELEN

Symptomen en effecten

EERSTE HULP:

Contact met de huid

Contact met ogen

Inslikken
Inademing

Wassen met water en zeep
Langdurig spoelen met water. Indien klachten

ontstaan arts consulteren.
Mond spoelen met water
Frisse lucht, rust, halfzittende houding. Indien klachten
ontstaan arts waarschuwen

Advies aan medici

1/4



5 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Blusmiddelen
Niet geschikte blusmiddelen
Beschermende uitrusting
Bijzondere gevaren
NFPA-code

Niet brandbaar
- N.v.!.

Wordt met water glad

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Reinigingsmethoden

Voorkom stofvorming en contact met de ogen
Gemorst produkt opscheppen, restant
wegspoelen met veel water

7 HANTERING EN OPSLAG

Hanterings voorzorgmaatregelen
Opslag voorwaarden

Voorkom stofvorming
Droog

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLINGI
PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische voorzor~smaatregeien
MAC waarde (mg/m ) 10 (stof)

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Ademhalingswegen
Handen
Ogen
Huid

Stofmasker

- Stofbril
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9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Aggregatietoestand
Kleur
Geur
pH
Kookpunt (0C)
Smeltpunt (0C)

Vlampunt (oC)
Ontvlambaarheid
Zelfontbranding
Ontploffngseigenschappen
Oxidatie-eigenschappen
Dampspanning
Relatieve dichtheid (kg/m3)

Oplosbaarheid (water)

(vet)
Deeltjesgrootte (~m)
Verdeli ngscoëffciënt
n-octanol/water
Andere gegevens

- Vaste stof (poeder)

- Lichtgeel

- Geurloos

- N.v.!.

- N.v.!.

" 1250

N.v.!.

2500-2700
Onoplosbaar

" 200

1 0 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit
Te vermijden omstandigheden
Te vermijden stoffen
Gevaarlijke ontledingsprodukten

Stabiel produkt

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Directe toxiciteit
Oraal LD50(konijn)

Ivn LD50(rat) 35 mg/kg

12 MILIEU INFORMATIE

Ecotoxiciteit
Mobiliteit
Accumulatie
Afbraak
Andere schadelijke effecten

Niet afbreekbaar
Regenboogforel LC50 96 uur - 10000 ppm
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13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

In overeenstemming met lokale wetgeving

14 INFORMATIE M.B.T. HET VERVOER

Niet gereglementeerd

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering
E.G. nummer
R zinnen
S zinnen

Geen etikettering vereist

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen en
beperkingen
Gebruikte bronnen 1 N. Irving Sax, Dangerous Properties of

Industrial Materiais, 6e Editie, 1984
2
3
4

MSDS Historie Document nr.
Datum
Herzien
Handtekening

04 oe
20-09-1996
26-02-2001

VERKLARING. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaringen. Het
veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze
gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen.
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i:b Cebo Holland

CEBOGEL OCMA

Toepassing
. Aanmaken boorvloeistof voor gestuurde boringen, CEBOGEL OCMA is een allround

boorproduct dat met name geschikt is voor machines met een trekkracht vanaf
circa 30 ton,

. Aanmaken boorvloeistof voor grondboringen.

Voor een optimaal rendement heeft het aanmaakwater van de spoeling de volgende
eigenschappen:
. Geleidbaarheid

. pH
: S 1000 ~Sl cm
: 4,5 - 9

Omschrijving
De basis voor CEBOGEL OCMA is een geactiveerde natrium bentoniet. CEBOGEL OCMA
voldoet aan de OCMA-specificaties zoals vastgesteld voor olieboringen en is tevens
KIWA-gecertificeerd.

Voordelen
. Stabilisert het boorgat

. Verbetert de afvoer van boorgruis

. Vermindert de torsie

. Makkelijk te recyclen

. Uitsekende prijs-kwaliteitverhouding

. Gecertificeerd volgens KIWA-ATA, dus veilig voor gebruik in

drinkwatergebieden.

Specificatie
. Voldoet aan de specificaties voor bentoniet zoals opgesteld door de "Oil Companies

Materials Association DFCP-4"
. Wordt onder Kiwa Attest Toxicologische aspecten (ATA) geleverd, hetgeen garant

stat voor een 100 % milieuvriendelijk product.

Parameter Methode Eis Typische Waard~

Yield OCMA DFCP-4 2: 16,0 m3lton 17,4 m3lton

API Filtraatwaterverlies OCMA DFCP-4 S 15 mi 13 mi

Droge zeefanalyse door 150 ~m OCMA DFCP-4 2: 98 % 99%

cebo Holland fN
Wesuìnweg 1

Nl-1976 fN DMUIDEN
P.O. Box 70

NL-1970 AB DMUIDEN

Tel.: +3125554262
Fax: +31 255546202

e-mail: sam+çeho!and.com
ww.celiand.com

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correc. Wij kunnen u echter geen
garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze behrijving wordt u aangeboen op
voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.
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.:b Cebo Holland

.
Parameter Methode Eis Typische Waarde i

Natte zeefanalyse 75 ¡.m OCMA DFCP-4 :5 2,5 % 2%

Vochtgehalte OCMA DFCP-4 :5 15,0 % 9,8 %

Chemische en fysische eiaenschaaaen

Samenstelling Hoogwaardige geactiveerde natrium bentoniet

Kleur Geelbeige

Vorm Zacht poeder

Spoelingseigenschappen
Bij verschillende concentraties CEBOGEL OCMA aangemaakt in gedestilleerd water,

Parameter Method 30 kg/m3 40kg/m3 50 kg/m3 60 kg/m3

Vloeigrens Kugelharfengerät
1 1 2 4kooelnummer DIN 4126

Dichtheid Mudbalans 1,02 g/ml 1,03 gIm i 1,03 glml 1,04 glml

Filtraatwateiveriies DIN 4127 15,5 mi 13 mi 10 mi 8ml

Marshfunnel API
API RP BB 2

31 s 38,5 s 46 s 54 s: (l liter uit)

Verpakking
. 25 kg zakken per 1000 kg verpakt op een pallet met krimpfolie

. big bags van 1000 kg

. bulk

cell Holland BV

Wesduinweg 1
NL-1976 BV DMUIOEN

P.O. Box 70
NL-1970 AB DMUlDEN

Revisiedatum
Document nr

: 28.09,2005
: OCOlIP

Tel.: +31 25554262
Fax: +31 255546202

e-mail: sa!esttce!ad.com
ww.ceholland.com

Voor zover wij kunnen beoordelen Îs bovengenoemde informatie correc. Wij kunnen u echter geen
garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op
voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is vor uw doeleinden.
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I:
Chemical analysis Cebogel OCMA

SiOi 56,69%

Ah03 17,84%

NaiO 2,66%

KiO 0,84%

MgO 3,09%

CaO 4,01%

Fei03 4,69%

PiOs 0,13%

503 1,86%

TiOi 0,79%

Mn304 0,07%

LO,L, 7.08%

Trace elements

Cd 0,55 mg/kg

Hg 0,35 mg/kg

Zn 86 mg/kg

Pb 16 mg/kg

Cr -016 mg/kg

Ni 8 mg/kg

Cu 19 mg/kg

As 8 mg/kg Dmuiden,11-01-2007



kiwa.
Partner for progress je

Numm91 K2112/02 Vtuv¡¡t K2112/01

UitYØ8Vlfl 200411-u1 D.d. 1993-10-01

Kiwa-ATA

Cebogel OCMA

Op grond van ondarzoak, alsmade ragelmatig door Klwa uitgevoarde
controles, wordt elk door

Cebo Holland B.V.

geleverd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, an dat voorzien is
van het onder 'MERKEN' aangageven Kiwa-ATA-keur, bij aflevering
geacht te voldoan aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn vastgalegd in
de Kiwa-ATA-certificatieovereenkomst nr. K2112.

KiwaN.V.

~.t!~
l/

ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het 'Kiwa-Reglement voor het Product-
eerticaat: Attest Toxicologishe Aspeten (ATA)' van 1 januari 1994.

Dit certicaat bestaat uit 2 pagina-s.

Openbaankig van het certcaat is toegestaan.

¡(¡waN.V. "E
Cf/ftli(alle &n KeurinGen

Sir W, Cht,H:hill-Jaan 273

Posibu 70

2280 AB Rijswiìi:
I

i

leverancier
CcboHolland B.V.

Postbu 70

t970 AB ¡¡muiden

"

i'

TeiefMl'

Fa.
f.maìl

Itiernei

07041 44400
0704144420
certif&!l;jwa,ri

www,kiw*.m

Teleioon
Telefax
Interntsite

(02) 54 62 62

(02) 54 62 02

wwW.cebhonarid~nl
"

IJ
kiwa

rj 'Æ

- dI "" .. ""..?



Pagina 2 Nummer

Uitgegeven

Cebogel OCMA

PRODUCTSPECIFtCATIE

Dit certificaat heeft betrekking op de bentoniet 'Cebogel OCMA'.

K2112/02 V&ivangt K2112/01

2004-11-01 1993-10-01O.d,

TOELATING

De producten zijn toegelaten op bais van de eisen die zijn vastgelegd

in de 'Regeling materialen en chemlcalìên leklíngwatervoorziening'

(gePtbliceerd in de Staatscourantl.

ATA-CRlTERIA ATA.PROOUCTE'SEN

Aan de AT A-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten

grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

. tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur.

Wijzigingen hierin mogen uitsluítend doorgevoerd worden nadat

de hieoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is

doorlopen:

. da specifieke producteisen1 lzie 'ATA-PRODUCTEISEN').

Het gehalte aan de volgende parameters in Cebogel OCMA dient

minder te zijn dan de er achter genoemde zuiverheideisen:

arseen: 100 mg/kg;
cadmium: 20 mg/kg;
chroom: 100 mglkg;
kwik: 1 mg/kg;
lood: 100 mg/kg;
nikkel: 100 mg/kg.

TOEPASS'NG EN GEBRUIK MERKEN

Cebogel OCMA wordt gebruikt voor:

. Spoelingen bij diepteboringen (voor aardoliewinning), geologisch

bodemonderzoek, plaatsen van bronnen en (gestuurde)

horizontale boringen;

Bentoniet-suspensies als steunvloeistof bij het maken van diepø

en dichtwandeo;

Bentoniet-cement-suspensies bij het aanbrengen van diep- en

dichtwandn;
. Glijmiddl bij het neerlaten van schachten en bij doorpersingen.

Uitvoering van het voorgeschreven Klwa.ATA-merk:

Kiws-ATA, opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:

. op het product. op de verpakking of op de begeleidende

vrachtbrief lafleverbon).

Verplichte merken:

'Kiwa-ATA';

'CebogeIOCMA';

'K2112'.

WENK EN VOOR DE AFNEMER OVERIGE VOORWAARDEN

1. Inspecteer bij de aflevering of:

1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;

1.3 de producten geen ziChtbare gebreken vertonen als gevolg

van transport en dergelijke.

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring

overgaat. neem dan contact op met
2.1 Cebo Holland, B.V.

en zo nodig met:

2.2 Kiwa N.V.

3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de

verwerkingsrichtlijnen van de producent.

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de

internet site van K¡wa (www.kjwa.nl).

Er ziìn geen overige voorwaarden van toepassing.



Expert Iudgement van geohydrologen betreffende de beïnvloeding van
grondwaterstromingen door damwandschermen

Het basis holoceen zit op -10 mNAP; watervoerend pakket van grof zand / grind zit van -10
tot -40 mNAP. Op circa 35% van het tracé komt een lange damwand of diepwand,
gemiddelde diepte tot -15mNAP, maximale diepte -20 mNAP. De damwand is niet
aaneengesloten, maar hier en daar worden stukjes dijk met damwand verstevigd. Het
langste stuk diepwand te Ammerstol bestaat waarschijnlijk uit een aaneengesloten stuk van
circa 520 m (buiten het grondwaterbeschermingsgebied, maar binen de boringsvrije zone).

De vraag is: beïnvloeden de damwanden de grondwaterstromingen ter plaatse van het
grond wa terbeschermingsgebied ?

Expert judgement.
Zolang je minder dan 1/3 van het watervoerende pakket afsluit, heeft dit niet of nauwelijks
invloed op de grondwaterstroming.

Situatie Bergambacht.
Bij de dijkversterking wordt lokaal maximaal 1/3 van het watervoerende pakket afgesloten,
het grootste deel van de damwanden komt buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Ik
verwacht daarom geen invloed op de grondwaterstroming.

Als je met een damwand probeert een watervoerend pakket af te sluiten eindigt je damwand
van nature altijd in de grofste laag. Je kunt hem dan zonder vervormen gewoon niet dieper
krijgen. Verhoudingsgewijs ligt daardoor een groter deel van het doorlatende vermogen
beneden de onderkant damwand. Een dikte reductie is dus niet de enige maat die de
grondwaterstroming doet afnemen. Ik verwacht dan ook weinig tot geen effect van de
genoemde wanden.



DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT - SCHOONHOVENl

BIJLAGE 3 Gemeente Bergambacht

Aanlegvergunning i.h.k. v. de Wet ruimtelijke ordening
1 Brief aanvraag Aanlegvergunning in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

2 Begeleidende brief

Sloopvergunning
1 Aanvraagformulier sloopverguning

2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegverguning Bergambacht)

Bouwvergunning
1 Aanvraagformulier bouwverguing

2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Bergambacht)

Niet benodigd: Kapvergunning

1 Bevestiging niet benodigd Kapverguning

I 1104u3iKN7fS&K1QCtl799 .uuiilko ARCADIS I 6



Gemee Bergambacht

AANVRAAGFORMULIER AANLEGVERGUNNING

In te vullen door de aanvrager:W ~
Aan burgemeester en wethouders

van de gemeente

BERGAMBACHT~ ~
1. G::a:E:: ::I:~::DRACHTGEVR v~,ri::.y.iL...~...............................

Kwalneit (bijv. eigenaar,

huurder, bouwondememer)

Adres: -straat + huisnummer

-postcde + plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

:"~"""7"""""""""""": ..~/(/$aI..1.7,~....I...~.til).f
: ..2.e.C?tf..rr.'ß..~h..................................
: o/IJ_ 4S-3 l"2oo

: ..a.!.?.~.Y.!.""..a/f~....................................................

2. G:::~E:: :;n:~:;sENELE GEMA~;;~~.y.~....~...................................

Kwaineit (bijv. architect, ~ ~ .
bouwondernemer) . ... .......... ....... .................................... ................... ........
Adres: -straat + huisnummer . ...................................................................................

-postcde + plaats . ..................................... ..............................................
Telefoonnummer . ...................................................................................
Faxnummer ....................................................................................

3. HET WERK BETEFT HET:

o dempen watergang

o plaatsing dammen

huidige bestemming

opgaf van de bestemming

na voltooiing

S. v.p. aankruisen wat van toepassing is.

o aanleg verhard~À¿.I¡./¡~/7¿.-A

)ianders, t.w......K..iI".~..c..'v.~..~Y.'.d.............

:...~~................

4. PLATS VAN HET WERK:

a. Adres:

1



straat + huisnummer

postcode + plaats

b. Kadasal bekend;

gemeente

secie
nummer(s)

5. KOSlEN V AH HET WERK:

a. Aannemingssom

of, indien nog niet bekend:

b. Raming van de kosten

:::::~~:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::

:...d....~...............................................

i. . . . . . . .X . . . . . . . . .(excl. BTW)

t.;f. r;.l°;t?r;,?:~:-... .(excl. BTWl~ 4
6. TIJDSDUUR V AH HET WERK:

a. Het aantal arbeidsplaatsen zal circa .........~....................................... bedragen.

b. Tijdsduur van het werk circa. . . ""-h !l fr. . . . . . . . . . . ,.el,eii.

7, BIJ DEZ AAVRAAG MOETN DE VOLGENDE BESCHEIDEN WORDEN OVERELEGD:

tekening met de lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw) in 2-voud

situaliel~kening in 2-voud

N.B. ALLE BIJLAGEN MOET DOOR DE AAVRAGER OF DIENS EVENELE GEMACHTGDE ZIJN

ONDERTKED, RESP. GEWAARMERKT

Plaats. .llcI~.... . . ...

Datum .?I/¿./iPci.6.,.....

Plaats.. .. ... .. . . . . .. .. . . . . ... . . .. ... .

Datum.......,...,................... .

Handtekening eventuele gemachtigde;

N.B. Indien een handtekening namens een rechtsperson is gezet s.v.p. vermelden de naam van
de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon

2



~ARCADIS
Infrastructuur, milieu, gebouwen

Gemeente Bergambacht, afdeling VROM
T.a.v. mevrouw A. Blokland
Postbus 3

2860 AA Bergambacht

Onderwerp:

Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol- Schoonhoven
Aanvraag diverse vergunningen

Geachte mevrouw Blokland,

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering
aan de Lekdijk Krimpeneiwaard versterkt te worden. De versterking van
de bandijk is nodig op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol-
Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost naar west
is dit het dijktraject tussen hectometerpaal G+90m en hectometerpaal 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende
oplossing. Deze oplossingen bestaan uit een grondverzwaring,
kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of een grondverzwaring in
combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de
Projectnota/ MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving
van het plan en de bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naa de bijlagen. De
star van de uitvoering is voorzien vanaf2008/2009. De uitvoering van het werk
zal circa drie tot vier jaar in beslag nemen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de
initiatiefnemer van de bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren
werkzamheden. Het Hoogheemraadschap dient bij de betrokken
bestuursorganen ("de vergunningverlenende instanties") aanvragen in voor het
verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het plan.

V raags tellng

Namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te
Rotterdam verzoeken wij u, voor de realisering van de dijkversterking
Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven, een Aanlegvergunning te verlenen,
ingevolge Artikel 14 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens verzoeken wij u
om een Bouwvergunning en een Sloopvergunning te verlenen. Daarnaast
verzoeken wij u een vrijstellng ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening te
verlenen.

Imagine the result

ARCADIS REGIO BV

Polarisavenue 15

Postbus 410

2130 AK Hoofddorp

Tel 023 5668411

Fax 023 5611 575

ww.arcadis.nl

REGIO WEST

Hoofddorp,

22 december 2006

Contactpersoon:

ing. M. Veendorp

Telefoonnummer:

0229 - 285211

E-mail:

m. veendorp!1arcadis.nl

Ons kenmerk:

i 104031W A6n42/000799/00 i

~
Regio West is gecertificeerd voor:
LSO 9001 en VCA ....

Handelsregister 9053755



ARCADIS

Besluitvormingsproces
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het
kader van de Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding
van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan.
De contactpersoon bij de provincie is de heer W. Lindeman, telefoonnummer 070
- 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet
in een afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die
verband houden met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de
voorbereiding van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing. De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen
procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op korte termijn een
ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-
Holland. Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwar
van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel3:i2 van de Algemene
wet bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één
kennisgeving, die door de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerp-
dijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende
besluiten, dient de definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland te worden toegezonden. Vervolgens worden alle besluiten tezamen door
gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor
rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen
van de overige besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren
worden gebracht door eenieder. Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van
het dijkversterkingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Y. de Zwart van
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaad, telefoonnummer
010 - 4357200.

Wij vertouwen erop u hienmede voldoende te hebben ingelicht.

î~i:
ing. G. v;t Horst
Hoofd Marktgroep Infra

Ons kenmerk:

11 0403/wa6n42/000799/00 I

Pagina:
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ARCADIS

Bijlagen (Aanlegvergunning in 3-voud, Bouwvergunning in drievoud,
Sloopvergunning in drievoud):
· Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk

i 104031H6/14K/000799.00I/mba, 22 december 2006;
· Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven,

versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- OL tlm iS;
. Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk I i 0403/HN6/0SK/000799.001/Iko, datum

22 december 2006;
. Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;

. Aanvraagformulieren Aanlegvergunning, Kapvergunning en Sloopvergunning.

Ons kenmerk:

i 1040J/wa6n42/000799/00¡

Pagina:
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AANVRAAG SLOOPVERGUNNING
Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub h
Algemene wet betuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2
(Model-)Bouwverordening 1992, artikelen 8.1.1 en 8.1.2

Indienen in drievoud, met inbegrip van de eventuele bijlagen.

1f ~
Aan burgemeester en wethouders
van de gemeente

BERGAMBACHT
~ ~

1. Gegevens va¡ de opdrachtgever van het sloopproject
Naam en vooriátters :.rú..~...'l.rk...~....................................
::~::~~~~~~~;~naar~ :...~~........................................

Adres: -straat + huisnummer :'~..?-i/.~..tja.tf-""
-pos1code + plaats ...)..a1l.....!ß.....~.1.....................................

Telefoonnummer : ...Q.JO...::...'.'i~.:rj:'9......................... ............................
Faxnummer :..,o'i.(l..::...:f.2..Q...r.tf.....................................................

2. ~:~::~sv::~e~:~ventueie gema~~~~~.y.lg...~....................................

Kwaliteit (bijv. bouwondernemer, 1A ~ .
sloopondernemer) ...........................................................................................
Adres: -straat + huisnummer ...........................................................................................

-postcode + plaats ..................................................,........................................
Telefoonnummer ..................................................,........................................
Faxnummer ...........................................................................................

Vemntwoordelijke voor het slopen van het bouwerk, indien deze niet dezelfde is als
de biJ vraag 2 vennelde gemachtfgde:
Naam en voorletters . .................................................................................. ........
Kwaliteit (bijv. bouwondernemer,

sloopondernemer)
Adres: -straat + huisnummer

3,

-postcode + plaats
Telefoonnummer
Faxnummer :..........................................................................:...............

4, Plaats van het te slopen bouwwerk

a. Adres: f! r- II"fLjIL l

f: l-~..1I h ~ ~ / f4 Pu'
1



straat + huisnummer

postcode + plaats

b. Kadatraal bekend:

gemeente
sectie
nummer(s)

(j~ .
~~~:=:::::::::::::::::::::::::
:....~...~.~.~

5. a. Wordt het gehele bouwerk gesloopt?

;i ja
o nee

b. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef da een precieze aanduiding van het te

slopen gedeelte (Zo nog aageven op bijgevoegde tekening:

6. Voor welk doel werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwerk het
laatst gebruikt?

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

7. Wordt op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van
het bouwwerk:
a. een nieuw bouwwerk opgericht? ¡a ja

o nee

b. een bestaand bouwwerk veranderd? P' ja

D nee
c. een bestaand bouwerk uitgebreid? i; jao nee ~
d. Indien u "ja" hebt aangekruLst bij a, b of c; j:a~~~~~~o.;~~~j.~.~i.i:;~.~~::~~~~.....)

o nee

e. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, za daarvoor bouwvergunning worden aange-

vraagd? 0 ja (Datum: ................................................)
o nee

f. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor een melding bouwvoornemen
gedaan? 0 ja (Dalum: ................................................)

Knee
g. Indien u "ja" hebt aangekruis bij a, b of c, zal daaroor een melding bouwvoornemen

worden gedaan? 0 ja (Datum: ................................................)
Ji nee

8_ Welke werkwijze zal bij het slopen van de niet-asbesthoudende gedeelten van het
bouwrk worden toegepast? (Bijv. het bouwwerk zal over de hand worden gesloopt.)

:::;:::¿z:~:::~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Hoeveel sloopafal zal uw sloopproject naar schating opleveren?

"'i:~
10. Zal er naar verwachting asbeshoudend sloopafval vrijkomen? 0 ja r( nee

Indien u "nee" hebt aangekrist gaat u verder naar vraag 13

11. Op welke plaatsen in het bouwerk zijn asbesthoudende materialen aanwezig?
Geef hiervan een nauwkeurige aanduiding.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. a. Is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest? 0 ja 0 nee

b. Zo ja, het onderzeksrapport bijvoegen.

13. Alleen invullerlindien bij vraag 10 "nee" is aangekruist.

Op grond waarvan bent u van mening dat het te slopen bouwwerk ol te slopen
gedeelte daarvan geen asbest bevat?

o a. onderzoaksrapport, opgesteld door ean deskundig asbeslonderzoeksberijl;

o b. onderzoeksrapport, opgesteld volgens BRL 50S2, en -indien dit rapport dateert van

voor 1 juli 1993- een verklaring van de aanvrager dat er na deze datum geen
veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarij asbethoudende
materialen zijn toegepas;

o c. bewijsstuk dat het bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993;

o d. verklaring van de bouwer dat geen asbest is toegepast bij de bouw, alsmede de

verklaring van de aanvrager dat er sindsdien geen veranderingen aan het bouwwerk
hebben plaatsgevonden, waarbj asbesthoudende materialen zijn toegepast;

o e. verklaring van de fabrikant of de leverancier dal het te slopen materiaal geen asbest

bevat, alsmede de verklaring van de aanvrager dat het te slopen materiaal van deze
fabrikant of leverancier afkomstig is;

Of. verklaring van de aanvrager dat een visuele inspectie op bais van de checklist uit

bijlage 8 van de bouwverordening (checlist is gevoegd bij dit formulier) geen
asbestverdachte materialen oplevert en, voor zover wel verdachte materialen zijn
aangetroffen, door middel van een materiaalanalyse door een geaccred~eerd labora-
torium ol van de Inspece Gezondheidsscherming wordt aangetoond dat zij
asbestvrij zijn. Het rapport ol de verklaring(en) enlol de materiaalanalyse zoals
hiervoor is aangekruist, is/zijn in ....voud bijgevoeg.

__lthßgJk~. v. d£ 4.lI ~(íllk) ~ ~
14~~ï;'";-;ar verwachting gevaarlijk afvl (chem(sch verontrinigd sloopafval) vrijko-

men?

o ja )( nee

15. a. Is onderzoek verricht naar verontreiniging met
verontreinigd sloopafval)?

Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

gevaarlijk afal (chemisch

o ja :i nee
b.

3



16, Bestat het steenachtig sloopafval van uw sloopproject overwegend uit betonpuin?

t(ja 0 nee

17. a. Verzoekt u hierbij een beroep te doen op de uitzonderingsbepaling om beton
en/of metselwerkpuin op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar
opgestelde mobiele puinbreekinrichling? 0 ja )' nee

Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, waarom?b.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

1B, a. Heeft u bijlagen bijgevoegd bij dit formulier

b. Zo ja, s.v.p. per stuk omschrijven, welke:
"?a 0 nea

.:M.~..4¥............................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............_.......,~.~......-...... ......-..-. ....... ... ....... ... .................... ...... ....... ...... .............. ........ .................

.................................................................................................................................................

N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvragers of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend,
resp. gewaarmerkt.

Bij kopieën van vergunningaanvragen die niet tot de gemeente gericht zijn, moet de kopie

door het desbetreffende bevoegde bestuursrgaan gewaarmerkt zijn.

Plaats piaats...~~..................
Datum ....?(.ß;1G2.r;6...........Datum

Handtekening gemachtigde:

................................................................................

Ha~ekening opdrachtgever rojec:

N.B.lndien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet S.v.p. vermelden de naa van
de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtsperoon.
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Gemee Bergambacht

AANVRAAGFORMULIER BOUWVERGUNNINGx X
Aan: Gemeente Bergambacht

Postbus 3

2860 AA BERGAMBACHTX X
11. IGEGEVENS VAN DE AANVRAGER

ta. NAAM EN VooRLETIER(S) V d/ .//. ~A.f )f DV
i

m~t7-3 /~tl1J7
3006 AB ~ 1/.. J
OlfJ- Ut;3:: ZOO

X-
010- uno/uq
y ti. /;i,~,. /IJ IIf/Sl(. NI.
o EIGENAAR 0 HUURDER
I ~ ANDERS, NAMELIJK lI ~ /. L. .I, j. .I

tb. CORRESPONDENTIE ADRES IN
NEDERLAND (bij voorkeur geen
oostbusnummerl'
POSTCODE E~WooNPLATS

TELEFooNUMMER (overdag)

TELEFOONNUMMER (zaak I mobiel)

FAXNUMMER

E-MAILADRES

BENT U

12. UW BOUWVERGUNNING
Lee In de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft. In bijlage I ziet u welke documenten u
moet meesturen

tc.

td.

te
11.

tg.

1h.

2a. WELKE BOUWVERGUNNING 0 LICHTE BOUWVERGUNNING
VRAGT U AAN? § REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING 1E FASE
0 REGULIERE BOUWVERGUNNING 2E FASE

-7 DATUM AFGIFTE BOUWVERGUNNING
FASE 1.......................................,......... 

-7 (REGISTRATIE)NR. BOUWVERGUNNING
FASE 1.......................................,......... 

ij heeft uw eerdere bouwplannen bilvoorbeeld i:ewiiziad.
2b. HEEFT U VOOR DEZE BOUWWERK- 0 JA, GA NAAR 2c

ZAMHEDEN AL EERDER EEN

)' . NEE, GA NAAR 3BOUWVERGUNNING AANGE-
VRAGD?

2c. OP WELKE DATUM IS DE EERDERE
BOUWV.ERGUNNING VERLEEND I
GEWEIGERD?

2d. WAT IS HET (REGISTRATIE)-
NUMMER VAN DE EERDERE AAN-
VRAAG?



3. LOKALE EN KADASTRALE AADUIDING VAN HET BOUWERK I PERCEEL

3a. STRATNAAM EN HUISNUMMER 1." l '/::~,øX ;- ¡J /-. /l ....,L " f...'-
POSTCODE EN WOONPLATS 1lhA ~. L f/ U 4 p

KI k voor deze Informatie In de koo akte van het alid of het erceel of neem contact op met hetJ

kadaster
p P p

3b. KADASTRALE AANDUIDING ,::L., ./ ;: £. .#
GEMEENTE tf v

SECTIE EN NUMMER(S)

14. DE BOUWERKZAAHEDEN

4a. GEEF EEN KORTE OMSCHRIJVING HET GAAT OM 

VAN HET BOUWPLAN
'tGEHEEL o GEDEELTELIJK ~ o PLATSEN 

;rERNIEUWEN
o VERANDEREN 

:::
o OPRICHTEN 

o VERGROTEN 

-7 VAN i. /",. L~ .~
RUi~te voo~ toeliChtin~ /1 / A /" J . 4 AL /. ¡j , , .# v
..dd.~....... .'-.. . 'T.' 'If.'~-. .. . ...~' T" .....,.. ".."............ ...... ...
....... .0....... 0............ 0.............. 0.... o. 0...... 0.. o. 0.... 0.... 0_... 0.... 0................ 0........... .0........ o. 0....

....... 0.. .0..... 0.. o. 0...... 0.... 0...... ,_. 0.. 0... 0.............. o. 0.... 0........... 0... .0. 0....... 0.... 0...... .0........ o. 0.. o.
0...... 0... 0.. o. .0.. o. 0...... 0........... 0.............. 0...... o. .0. 0.. o. 0...... 0.............. 0.... 0.. ,.. 0...... 0......... o. 0.. o.
Tiidelik bouwwerk zoals bedoeld In art. 45, 18 lid van de Wonimiwet. Zie ook de toelIchtin".
4b. GAAT HET OM EEN TIJDELIJK ,i NEE

BOUWWERK? 0 JA -7 WAT IS DE BEOOGDE INSTANDHOUDINGS-

TERMIJN VAN HET BOUWWERK?

15 GEBRUIK VAN HET BOUW BOUWRK I
Gebruik wil zennen: dat waar het bouwwerk daadwerkellk voor nebruikt wordt, zie de tabel bil sc.
Sa. WAT IS HET HUIDIGE GEBRUIK VAN

.L g..~
.

HET BOUWERK EN DE ~'VV"BIJBEHORENDE TERREINEN? '7
Sb. WAT IS HET GEBRUIK VAN HET

BOUWERK EN DE BIJBEHORENDE ~~7TERREINEN NA UITVOERING VAN
DE WERKZMHEDEN?

Zie de toelichtina bii bezettlnasaraadklasse: streeD door wat niet van toe""sslnn is,
Sc. GEEF IN DE ONDERSTAANDE TABEL DE GEBRUIKSFUNCTIE, DE BEZETTINGSGRAAD, DE

GEBRUIKSOPPERVlAE EN DE VLOEROPPERVLAKTE AAN.
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De oDDervlakten moeten worden beoaald volaens NEN 2580.
Gebruiksfuncte Bezetlngsgraadklass Gebruiksoppervlakte in Vloeroppervlakte

m3 verblljfs-gebled In m3

Wonen n.v.!. r\.r. f. 11,V:I
Bijeenkomst B1-B2-B3-84-B5 . , ,
Cel Bl B2 B3-84 B5

f. 'i

Gezondheidszorg Bl-B2 B3-84-B5 " ,
Industrie B1-B2-B3-84-B5 " i.

Kantoor B1-B2-83-84-B5 .f ,.
Logies BI -B2 83 84-B5

'I a
Onderwijs B1-B2-B3-84-B5 .,

i'

Sport Bl-B2-B3-84-B5
" "

Winkel B1-B2-B3-84-B5 , ,I

Overige BI B2 B3 84-B5 " "
Bouwerk geen gebouw B1 - B2 - 83- 84 - B5 , 'iziinde

16. AFMETINGEN.VAN HET BOUWWERK
Ga uit van norm blad NEN 2580
6a. VERANDERT DE ONBEBOUWDE 0 JA -7 BEBOUWDE OPPERVLAKTE VOOR

OPPERVLAKTE VAN HET TERREIN UITVOERING VAN DE WERKZMHEDEN
DOOR DE BOUWWERKZMHEDEN? ......._...........m2

-7BEBOUWDE OPPERVLAKTE NA UITVOERING
VAN DE WERKZMHEDEN ...............m2

Ili NEE
Deze vraa!l ook met "Ja" beantwoorden bH het oprichten van een !Iebouw.
6b. VERANDERT DE BRUTO VLOER- 0 JA -7 BRUTO VLOEROPPERVLAKTE VOOR

OPPERVLAKTE VAN HET BOUW- UITOERING VAN DE WERKZMHEDEN
WERK DOOR DE BOUWWERK- ...................m2
ZAMHEDEN? -7 BRUTO VLOEROPPERVLAKTE NA UIT-

VOERING VAN DE WERKZMHEDEN
..................m2

lii NEE
6c. VERANDERT DE BRUTO INHOUD 0 JA-7 BRUTO INHOUD VOOR UITVOERING VAN

VAN HET BOUWWERK DOOR DE DE WERKZAAMHEDEN ..................m2
WERKZMHEDEN?

-7 BRUTO INHOUD NA UITVOERING VAN DE
WERKZMHEDEN ..................m2

1£ NEE

7. MATERIAAL EN KLEURGEBRUIK Vul In het onderstande schema de gegevens in over
materiaal en kleur ebrulk

Meer ruimte nodig? Stuur een bijlage mee. Heeft het bouwerk andere bijzondere onder-
delen of materialen of gaat het om een bouwerk dat geen gebouw is? Vul die dan in op delege règels in het schema. .

3



ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR

Gevels n.u I: n./r 1_
. Plint gebouw '. .. Geveibekleding r. ft
. Borstweringen

'I fi

Voegwerk .. fi

Kozijnen en ramen
'I

'I. Deuren '/ 11

. Luiken
'i 'r

Balkonhekken
'1'i

Dakgoten en boeidelen
~ '/

Dakbedekking
,\ ,r

Tl . ....1 kj ",ti .J L ./
/. "' n. . "- -./1.. -:l ¿f_ .A

72 1 j ~_1/ , 0 .-
IA, .,h, .

0,'

Is. KOSTEN
I

8a.
€ ft¡ g 8t. OtJ ~

UITOEREN VAN DE BOUWWERKZAAHEDEN19.

9a.

o
HOE WORDEN DE BOUWWERKZMHEDEN UITGEVOERO?

U HUURT EEN HOOFDAANNEMERS IN DIE EINDVERANTWOORDELIJKE IS VOOR DE
BOUWWERKZMHEDEN
U HUURT ZELF VERSCHILLENDE AANNEMERS IN VOOR DE UITVOERING VAN DE
VERSCHILLENDE BOUWWERKZMHEDEN
U VOERT DE BOUWERKZMHEDEN GEHEEL ZELF UIT
NOG NIET BEKEND, GA NAAR VRAAG 10 (zie toelichlinii)~

o

19a. GEGEVENS HOOFDAANNEMER
Voea een oewaarmerkte kopie van de Inschrllvlno van de KvK bil

NAAM

ADRES

4



19. VERVOLG: UITOEREN VAN DE BOUWERKZHEDEN
Meer ondernemers of onderaannemers? Stuur een bijlage mee. Stuur voor iedere onder-
aannemer een gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de KvK mee
Sc. GEGEVENS ONDERANNEMER

NAAM

ADRES

VOOR WELK DEEL VAN DE
WERKZMHEDEN
WORDT DE ONDERANNEMER INGE-
SCHAKELD?

110 OVERIGE 
VERGUNNINGEN

Informeer bii de aemeente of u noa overiae veraunninaen nodia heeft
10a. HEEFT U VOOR DE BOUWWERKZMHEDEN OOK DE VOLGENDE VERGUNNING NODIG?

0 NEE lt JA, KRUIS AA OM WELKE VERGUNNING HET
GAAT EN STUUR EEN KOPIE VAN DE
VERGUNNING OF EEN BEWIJS VAN DE
AANVRAAG MEE

0 MONUMENTENVERGUNNING
'Ó'~ 0 VERGUNNING KERNENERGIEWET

0 MILIEUVERGUNNING
0 VERGUNNING WET

1)(
ZIEKENHUISVOORZIENINGEN I. nSLOOPVERGUNNING .-'

111. MACHGING
Heeft u bij een aanvraag eerste fase een machtiging afgegeven (aan bijvoorbeeld een
architect of bouwondernemer? Vul hier dan 0 nieuw de evens van de emachti de in
11 a. LAT U DE AANVRAG VOOR DE BOUWVERGUNNING DOOR EEN GEMACHTIGDE

VERZORGEN?

1Jl NEE

0 JA, VUL DAN HIER DE GEGEVENS VAN DIE PERSOON IN

NAAM EN VOORLERS

FUNCTIE

CORRESPONDENTIE-ADRES IN
NEDERLAND
POSTCODE EN WOONPLATS

TELEFOON OVERDAG

TELEFOON (zaak/mobiel)

FAXNUMMER

E-MAILAORES

5
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Gemænfe Bergambacht

Arcadis Regio B.V.- Regio West
t.a.v. de heer K. Versmissen
Postbus 410
2130 AK HOOFDDORP

UW BRIEF VAN: 8 AUGUSTUS 2006 ONS KENMERK:
UW KENMERK: BIJLAGEN

BEHANDELO DOOR: M. VERSPU'J

DOORK'ESNR. : (0182) 35 65 12

Bergambacht, 21 augustus 2006 Verzonden d.d.: 2 2 AUG 2006

Onderwerp: Kapvergunning

'.

Geachte heer Versmissen,

Naar aanleiding van uw mailbericht van 8 augustus 2006 delen wij u het volgende mee.

Voor het kappen, rooien en snoeien van bomen is in de gemeente Bergambacht geen
kapvergunning nodig, omdat de raad geen kapverordening heeft vastgesteld.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de heer M. Verspuij, medewerker van de afdeling VROM,
bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 0182-356512.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht,
het hoofd van de afdeling VROM,

Afchrift aan: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krmpenerward, la.v. de heer C. Voordendag, Postbus
4059, 3006 AB ROTTERDAM

Gemeentehuis : Raadhuisstr 5 Telefon : (0182) 35655 E-mail: gemeen~bergambachlnl
Postadre : Postbus 3 2880 AA Bergambacht Telef: (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918



DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT. SCHOONHOVEN I

BIJLAGL 4 Gemeente Schoonhoven

Aanlegvergunning i.h.k. v. de Wet ruimtelijke ordening
1 Brief aanvraag Aanlegvergunning in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

2 Begeleidende brief

Bouwvergunning
1 Aanvraagformulier bouwverguing

2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegverguning Schoonhoven)

Kapvergunning
1 Aanvraagformulier kapvergunning

2 Begeleidende brief (zelfde als bij Aanlegvergunning Schoonhoven)

I 1104C3.iN7ISKiO00799 QClilko ARCADIS I 7



Gemeente Schoonhoven - aanvraag aanlegvergunning

~§
~~

Aan: Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,

Afdeling VROM
Postbus 504
2870 AH SCHOONHOVEN

AANVRAAG OM AANLEGVERGUNNING
(Artkel 14 Wetop de Ruimtelijke Ordening)

1. Gegevens van de aanvrager
naam en voorletters : de heer Y. de Zwart
straat en huisnummer : Maasboulevard 123
postcode en woonplaats : 3006 AB Rotterdam
telefoon- en faxnummer : T 010 - 4537200 F 010 - 413 0694
kwaliteit (bijv. eigenaar) : Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

2. Gegevens van gemachtigde
naam en voorletters : de heer Y. de Zwart
straat en huisnummer ". : Maasboulevard 123

postcode en woonplaats : 3006 AB Rotterdam

telefoon- en faxnummer : T 010 - 4537200 F 010 - 413 0694

3, Plaats van de aanlegwerkzaamheden
Lekdijk West, zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan

straat en huisnummer : Lekdijk West
te : Schoonhoven
kadastraal bekend gemeente: zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

sectie : zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006
nummer: zie overzicht kadastrale gegevens, 22-12-2006

4. Soort aanlegwerkzaamheden
o het buiten het bouwperceel aanleggen en/of verharden van een weg, pad, dag recreatieve

voorziening, parkeervoorziening of andere oppervlakteverharding
. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem
o het aanbrengen of verwijderen van bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen

en de daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur
o het wijzigen van de waterhuishouding zoals draineren, het uitdiepen, dempen, graven en/of

verieggen van waterlopen
. het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of

ernstige beschadigingen daarvan ten gevolge kunnen hebben
o het beplanten met lijnvormige beplanting zoals singels, lanen, houtwallen e.d. met uitzondering

van erfbeplanting
o het bebossen van gronden die op het tijdstip van de ter inzage leggen van het geldende

bestemmingsplan niet als bebost zijn aangemerkt, met uitzondering van kapvlakten e.d. en
erfeplanting

. voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn bestemd, het treffen van
maatregelen welke het overstromen, bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de gronden
bemoeilijken of tegengaan

o het omzetten, scheuren, diepwoelen en draineren van grasland
o anders nl.: ...... .... . ...... ... ......... ... ...... ... .. ......... .... . ... ... ...... ... ....... . ... ... ...... ... ............. ...........
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Gemeente Schoonhoven - aanvraag aanlegvergunning

5, Omvang van de aanlegwerkzaamheden
Oppervlakte: gehele oppervlakte van de Lekdijk West op het grondgebied van de Gemeente
Schoonhoven (zie tekeningen Ontwerpdijkversterkingsplan)

Inhoud: n. v.t

6. Wijziging gebruik van het perceel
a. huidig gebruik : Dijklichaam

b. toekomstig gebruik: Dijklichaam

7. Reden van de aanlegwerkzaamheden
Dijkversterking primaire waterkering Lekdijk op het traject Bergambacht - Ammerstol -
Schoonhoven

8. Aanlegkosten
De aanlegkosten van het gehele project (excl. BTW) bedragen: Circa €70. 

000. 000,-

Vragen ten aanzien van de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden
9. Uitvoerder (bijv. gronqverzetbedrijf, bestratingsbedrijf e.d.)
naam en voorletters : In deze fase van het project is dit nog onbekend.
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoon- en faxnummer

Wordt er grond toegevoegd of verwijderd? (zo nee; ga door naar 11)
10. a. wordt er grond toegevoegd? JA/Né
zo ja, waar vandaan In deze fase van het project is dit nog onbekend.
b. wordt er grond afgevoerd? JANEE
zo ja, waarheen
c wordt verwijderde grond hergebruikt op hetzelfde perceel? JA/NEE
zo ja, waarvoor In principe wordt er gewerkt met een gesloten grondbalans,

afgraving op de ene locatie wordt gebruikt als aanvullng op
de andere.

d. welke soort grond wordt toegevoegd of verwijderd?
Vrijwel het gehele oppervlakte van het dijklichaam wordt
afgegraven en na de werkzaamheden opnieuw
aangebracht.

e. wat is de grondcategorie? Bodemonderzoek, zie Ontwerpversterkingsplan H7

(aan te tonen door middel van een bodemonderzoek)
f, bedraagt de ontgronding meer dan 500 m3? JA/Né
zo ja, bent u in het bezit van een ontgrondingsvergunning van de provincie of heeft u een
aanvraag ingediend? JA/~
zo ja, vergunning verleend op ........................................................................
aanvraag ingediend op 22-12-2006

Worden er bomen gekapt? (Zo nee ga door naar 12)
11, Heeft u een aanvraag ingediend dan wel bent u in het bezit van een kapvergunning of
vergunning op grond van de Boswet? JA/~
zo ja, vergunning verleend op .......................................................................................
aanvraag ingediend op: 22-12-2006

Gemeente Schoonhoven - Haven 37 - AV model 2006



Gemeente Schoonhoven - aanvraag aanlegvergunning

Wordt er een perceelsgedeelte verhard?
12, Met welk materiaal wordt de verharding uitgevoerd?
De asfàltlaag op de Lekdijk West wordt verwijderd en na de versterkingswerkzaamheden weer
aangebracht. Dit geldt ook voor de aansluitende wegen en op- en a~huizen

.ß1.... ?Hr/l( ~
(plaats en datum)

In te dienen gegevens bij de aanvraag om aanlegverg ning (in drievoud)
a. situatietekening (bestaand en nieuw) b. kadastrale gegevens c. foto's d. inrichtingstekening (bestaand
en nieuw) met indien noodzakelijk: hoogte-, diepte- en breedtematen, profielen, planten- en bomensoorten

Gemeente Schoonhoven - Haven 37 - AV model 2006
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Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een
afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden
met de realisering van het dijkversterkingsplan, Op de voorbereiding van het
dijkversterkingsplan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
De provincie informeert u binnenkort per brief over de te volgen procedure, Hierin wordt u
tevens gevraagd om op korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van de Provincie Zuid-Holland, Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de
heer Y. de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door
de provincie zal worden gepubliceerd,

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerp-
dijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de
definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden.
Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt.

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor
rechtsbescherming. Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige
besluiten ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder,
Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State,

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C, voor den Dag en/of de
heer Y.L de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen, fJL( ~

. .. de Zwart
Afdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen (Aanlegvergunning in 3-voud, Bouwvergunning in 6-voud, Kapvergunning in 3-
voud):
. Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk

1l0403/HN6/14K/000799,001/mba, 22 december 2006;
. Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven,

versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek, nr -XI- 01 t/m 18;
. Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 1l0403/HN6/08K/000799,001/lko, datum 22

december 2006;
. Overzicht kadastrale gegevens, 22 december 2006;

. Aanvraagformulieren Aanlegvergunning, Bouwvergunning en Kapvergunning.

2/2



Gegevens gemeente

Dossiernummer

Vraagt u de vergunning ;;
aan namens een rechts~

persoon? Vul dan bij la de

naam van de rechts-

persoon in en bij 1b de

naam van degene die

vertegenwoordigings-

bevoegd is.

Bij een particuliere aan-
i/raag hoeft u 1 b dus niet

in te vullen

lees in de toelichting )i
welke bouwvergunning

u nodig heeft.

In bijlage 1 ziet u welke

documenten u moet
meesturen

U heeft uw eerdere
bouwplannen bijvoor-

beeld gewijzigd

Kijk voor deze informatie

in de .~oopakte van het ;,

pand of het perceel of
neem contact op met het

kadaster

Het gaat om de situatie '",
op het moment dat u de
bouwvergunning aan.

vraagt

vrom 01012004/3262

Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij dienst of afdeling

Bouw- en Woningtoezicht
in zesvoud

;, youd

Verzendadres
Gemeente Schoonhoven

Postbus 504
2870 AH Schoonhoven

Aanvraag bouwvergunning
-! Gegevens van de aanvrager

la Naam en voorletters .de~eering,'(.L:de¡i'l~rt . .... ..... ......... 18 Man DVrouw

I:g?g~eel1raad~GhapvanSc~ieland~KrilTpene""a~rcilb Vertegenwoordiger

rechtspersoon

Maasboulevard 123 I Postbus 4059Ic Correspondentieadres

in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer

ld Postcode en plaats

Ie Telefoon overdag

lf Faxnummer

19 E-mailadres

lh Bent u

3006 AB Rotterdam

010-4537200

01 0-41 30694

....y,cie,Z\~rt(gI:I:SK:nl..

o eigenaar 0 huurder

18 anders, namelijk B.eheerder primaire ",a1erkering

2- Uw bouwvergunning

2a Welke bouwvergunning vraagt u aan?

o Lichte bouwvergunning

il Reguliere bouwvergunning

o Reguliere bouwvergunning fase 1

o Reguliere bouwvergunning fase 2

., datum afgifte bouwvergunning fase 1

~ (registratie)nummer bouwvergunning fase 1

2b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

;, o Ja, ga naar 2e il Nee, ga naar 3

2c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?

2d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag
om bouwvergunning?

2. Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie

3a Straat en huisnummer Lekdijk \Nest

Postcode en plaats

3b Kadastrale aanduiding

Gemeente

Sectie en nummer

Schoonhoven (zie Tekening en Ontverpversterkingsplan)

zie overzicht kadastrale gegevens,22,12,2006

Zie bijlage Zie. bijlage
3c Eigendomssituatie perceel/kavel

o Eigen grond o Erfpacht o Huur



4 De bouwwerkzaamheden

4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan

Het gaat om het Rl geheel o gedeeltelijk -l Rl plaatsen

0 vernieuwen

0 veranderen

0 oprichten

0 vergroten

.. van _,,_'::tamwanden

Ruimte voor toelichting:

Vanwege ruimtegebrek worden plaatselijk in het binnendijkse talud ter bescherming
van de bestaande bebouwing enkele damwanden aangebracht (in combinatie met
extra grond). Waar geen ruimtegebrek is, wordt de dijkversterking geheel in extra
grond gerealiseerd.

Tijdelijk bouwwerk zoals ;:
bedoeld in art. 45, 1 e lid,

van de Woningwet.

Zie ook de toelichting

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

Rl Nee

o Ja -l Wat is de beoogde instandhoudingstermijn

van het bouwwerk?

Gebruik wil zeggen:
het daadwerkelijke

gebruik van het
bouwwerk.

Zie de toelichting

~ Gebruik van het bouwwerk

;; 5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de

bijbehorende terreinen?

5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende
terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?

. Primaire waterkering.+weg ..

.. primaire waterkering .:,weg ......

Zie de toelichting bij ;; 5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse,
bezettingsgraadklasse : de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.
streep door wat niet van ---- -,._-

TVlo;;oppervl~kt~toepassing Îs Gebruiksfunctie Bezettings- Gebruiks-
; graad klasse oppervlakte mZ . verblijfsgebied in m2

"t-
"'~.

Wonen

I n.v.!:
I n.v.!. , n.v.t.

¡-
Bijeenkomst ¡ B~ B2 B3 B4 B5 ! n.v.!. Ll1v~,

I n.v.!.Cel i BI B2 B3 B4 B5 'n.v.!.
J -

¡Gezondheidszorg BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. , n.v.t.

Industrie BI B2 B3 B4 B5 ; n.v.!. j;v!.
Kantoor i BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. .1.L
Logies BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. I n.v.t.

Onderwijs BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. 1 n.v.t.

¡
-

Sport I BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. : n.v.t.

Winkel ' BI B2 B3 B4 ; n.v.t.
i

"- -- --

Overige gebruiksfuncties BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. n.v.t.-
Bouwwerk geen gebouw zijnde BI B2 B3 B4 B5 n.v.t. i n.v.t.

5d en Se alleen invullen .' 5d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?
als er sprake is van

Aantal huurwoningen n.v.!. Aantal huurwooneenheden n.v.!.woningen of wooneen-

heden Aantal koopwoningen n.v.!. Aantal koopwooneenheden n.v.!.

5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

o Ja g¡ Nee
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6a en 6b ook met 'Ja' :."
beantwoorden bij opr;ch~

ten van een bouwwerk

(nieuwbouw)

Meer ruimte nodig? ;i

Stuur een bijlage mee.
Heeft het bouwwerk

andere bijzondere onder.

delen of materialen of

gaat het om een bouw-

werk dat geen gebouw is?
Vul die dan in op de lege

regels in het schema

Informeer bij uw ;:
gemeente of dit mogelijk

is

Zie de toelichting

Zie de toelichting

~ Afmetingen van het bouwwerk

6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden'

o Ja .. Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden

-7 Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden

m'

m'

~ Nee

6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

o Ja -7 Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden

.. Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden

~ Nee

6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden'

__ m~.

_ m~.

o Ja -7 Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden

-7 Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden

__m3.

__m3.

~ Nee

.. Materiaal en kleurgebruik

7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Onderdeel Materiaal

". Gevels n.v.t.

Plint gebouw n.v.t.

Gevelbekleding n.v.t.

Borstweringen n.v.t.

Voegwerk n.v.t.

Kozijnen en ramen n.v.t.

Deuren n.v.t.----
luiken n.v.t.

t- ._------~
Balkonhekken n.v.t.

Dakgoten en boeidelen n.v.t._.._--~~_...._----,-.-
Dakbedekking n.v.t.

Damwanden Staal
._. _.

_. .L__

i

.J
Kleur

! n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
¡..

n.v.t.

: n.v.t.

¡ n..v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
.. '-~~~-----'''--r- .'------..,--,.- --_._- -----,

7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?

o Ja 5( Nee

8 Kosten

~ 8 ~...?:e99:999,:Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW)

9 Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

ga Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?

o U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden

o U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende
bouwwerkzaamheden

~

o U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit

IX Nog niet bekend, ga naar vraag 10
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Voeg een gewaarmerkte ;,

kopie van Inschrijving

KvK bij

Meer aannemers of:::.

onderaannemers?
Stuur een bijlage mee.
Stuur voor iedere

onderaannemer een
gewaarmer.~te kopie van

de inschrijving van de

KvK mee

Informeer bij de

gemeente of u nog

overige vergunningen

nodig heeft

Heeft u bij een aanvraag ~
eerste fase een
machtiging afgegeven

(aan bijvoorbeeld een
architect of bouwonder-
nemer)? Vul hier dan

opnieuw de gegevens

van de gemachtigde in

Als een gemachtigde is ;;

aangewezen, moeten

zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit

formulier ondertekenen

.. Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9b Gegevens hoofdaannemer

Naam

Adres

gc Gegevens onderaannemer

Naam

Adres

Voor welk deel van de werkzaamheden
wordt de onderaannemer ingeschakeld?

';-

..verige vergunningen

JO Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?

Kl Nee o Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de

vergunning of een bewijs van de aanvraag mee -l

o Monumentenvergunning

D Vergunning Kernenergiewet

o Milieuvergunning

. D Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen

o Sloopvergunning
0,

.. Machtiging

11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?

Kl Nee o Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in

Naam en voorletters

Functie

Corresp ond entie ad res
in Nederland

Postcode en plaats

Telefoon overdag

Faxnummer

E-mailadres

.. Handtekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het
gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.

lZa Aanvrager

Datum ii~'ll
Handtekening aanvrager

¡Zb Gemachtigde

Datum

Handtekening gemachtigde

_Terugsturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het
formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw
gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.
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Bijlage 1

Aanvraag bouwvergunning

.1

Op basis van de documenten ~
die u mees tuurt, moet de
gemeente kunnen beoordelen

of uw aanvraag voldoet aan
de eisen voor bouwwerken

zoals die zijn vastgelegd in

het Bouwbesluit 2003, de

Woningwet, het bestemmings-

plan en de gemeentelijke

bouwverordening. U moet alle

gegevens en bescheiden die

van" toepassing zijn op uw

aanvraag meeleveren met het
aanvraagformulier. De hoofd-

lijn van de constructie of net

constructieprincipe moet dui-

delijk worden uit de gegevens

en bescheiden die IJ direct

meelevert bij het indienen van
het aanvraagformulier.

Berekeningen en detailtekenin-

gen die betrekking hebben op

de constructies en installaties

mag u later aanleveren (zie

paragraaf 1.5 van het Bes/uit
indieningsvereisten aanvraag
bouwvergunning voor een

nadere toelichting). Geef op

het aanvraagformulier aan

welke gegevens en beschei-

den u eventueel op een later
tijdstip aanlevert.

Checklist

Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met
de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een archi-

tect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linker.
kolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte

bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de
reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2

van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via

ww.vrom.nl/woningwet onder 'Wetten en regels' (indieningvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).

~~-'

Gegevens en bescheiden

Reguliere ~ouwverg_~~~.ing fase 2 ) 0-

Reguliere bouwvergunning f~se 1 ~c.~:

lichte bouwvergunning ,

:;,

r""

Ol i. KWtllit~t~~~,rk~arin~~n,..g~lijkwaardi~~~idsverklaringen e.d.

02 ¡ Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden

03; Pla.tt~gro~d~n ;n-d~-~~-~~~d~tek~n¡~ge;

04'-1. 'Äa~d-ui~ing ~es~mmingen

05 ; Afmetingen perceel en situering

06r Hoogte bouwerk t.o.~~;t~aatPeil en ;antal bouwlagen

07 i Inrichting P~;'k~'ervoorzie_~ingen --

08 ! Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie
r;'09 Indieningsvereisten to~~ing!_eefmilieuverordenlng

10 Geveltek~ng~n.~n belendende bebouwing

i 1 Detailtek~~ingen gezic~!sbepalende bouwdelen

12 Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing

13 Indiening~v~~e~ten vrijstelling bestemmingsplan

14 Belastingen ~~ belastingcombinaties constructie

15 De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie

16 Gegevens en bescheiden Wet Bibob

17 EPC-berekening thermische eigenschappen en luch!doorlatendheid

18 ¡ Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie

i 9 Daglichttoet.r~j,i~g__

20 Ventilatievo~~~~ing~n,. verb~~n!ngsgassen en verbrandingslucht

21 ! Brand~eilig~~id en!90k~ro9~ctie

22 ; Brand- en rookcompartimentering
j _._"---_......................-

23 j. Vlucntrout~~n_~!~.~9Y~~,I,igheidsvoor~~ningen

24 ¡ Noodstroomvoorziening en -verlichting

25-Twat~~t;n_~_~_0atei!;.I_~~~?er-,-.wand- e; plafonds in sanitaire ruimten

lucht. ..~n. wat:'_d.ientheid_en vochtwerende voorzieningen

27 Riolering ~_n~~,~Iwaterafvoeren

28 Gas-, elek!~~_~..n waterleiding, inclusief aansluitpunten

29 Drinkwater. ~_~armwatervoorzieningen

30 Inbraakwerendheid

31 Weren van ratten en muizen

32 j Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten

33 Opslagplaats afvalstoffen

34 Opslagpla~~~.gevaarlijke stoffen

35 Stallingsr~imte voor fietsen

36 Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten

37 Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen

38 Opstelplaats aanrecht, kook-lstooktoestel en warmwatervoorziening

39 Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten

40 Hoogtengging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein

41 Draairichting draaiende delen

42 Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats

43 Brandveiligheidinstalfaties

44 Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen

45 Rapportage bodemgesteldheid

46 Indieningsvereisten experimentele bouw

'Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.

Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.

ja
;,-

ja
ja
ja

je:

t ja

ja

I.,
¡

¡
,

i

I
.+ ,

j

ja
ja

-¡

¡ ja
_ ja

¡ ja
-I
L. ja

ia

ja ja
ja ja i

!
ja i- ja

--- 1
ja i ja
ja ------~~i_ ja ¡

i -1! .jal
-¡-

.1' ja L. i
¡ l J~ ¡J 'ja:
t-. L~..

i ja

i- - 1-.1 I ja
1.-1 ja, ¡ ja
i'--, ja
, r ja

l-=-l¡a i
__'¡_T- j-J~,'I ia
-ll__l-¡;

¡ ~ ja

I' ~:¡ ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

__..L

1
~

i
i

-~
i

t-- -r

~3
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Bijlage 2

Aanvraag bouwvergunning

Documenten elektronisch aanleveren

Wil u documenten bij uw aanvraag elektronisch aanleveren? Vul dan deze
bijlage in. Het elektronisch aanleveren van gegevens en bescheiden is
alleen mogelijk als de gemeente hiermee akkoord gaat. Vraag dit na bij
uw gemeente. Onderteken de bijlage en stuur die mee met het aanvraag.
formulier.

Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden:
Algemene gegevens, rapportages en berekeningen levert u aan in POF., HTML- of
een ander gelijkwaardig formaat.
Tekeningen levert u aan in DXF., TSA-, CCD. of een ander gelijkwaardig formaat.

Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, levert u de gegevens
aan in TSA., CCD. of een ander gelijkwaardig formaat.

U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self.extracting bestanden
gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert.

Aanlevering bestanden
Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert.

.__._.~..._-_._------- --_._-_._----,-
Nummer! Bestandsnaam Beschnjving ¡'Type bestand/

inhoud applicatie
L -o-

I

i

. -----._..-1------..Datum ! Grootte '
bestand ¡ bestand in Kb".

I

!

¡

I

i

___..._...J.____

-¡

i

Hoe levert u de bestanden aan?

o CD-rom

o Diskette

o E-mail, ter attentie van
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Toelichting aanvraag bouwvergunning

Heeft u een bouwvergunning nodig?

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een bouwvergunning nodig.
Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken. Voor welke bouwwerken u geen vergunning
nodig heeft, staat precies in de Woningwet en het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwver.
gunningplichtige bouwwerken omschreven. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeen-
te voordat u met bouwen begint en informeer of u een bouwvergunning nodig heeft. Op
www.vrom.nl/woningwet vindt u algemene informatie over het verrichten van bouwvergunningsvrije
en bouwvergunningplichtige bouwwerkzaamheden.

De procedure

Uw aanvraag
Als u niet alle vereiste tekeningen, berekeningen en overige gegevens heeft kunnen meesturen
met uw aanvraag, krijgt u de gelegenheid om deze binnen vier weken na de aanvraag alsnog aan
te leveren. Als u de ontbrekende gegevens niet binnen die termijn kunt aanleveren, kunnen burge.
meester en wethouders beslissen uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Beslissing op uw aanvraag
Als u een reguliere bouwvergunning heeft aangevraagd, ontvangt u binnen twaalf weken een
beslissing op uw aanvraag. Bij een lichte bouwvergunning is dat zes weken. Als u binnen de ter.
mijn die voor uw bouwvergunning geldt, geen beslissing ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat aan u
een bouwvergunning is verleend. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:

7 Als u bij uw aanvraag nog niet alle vereiste stukken heeft meegezonden en u krijgt de gelegen.
. heid deze stukken alsnog aan te leveren, wordt de beslistermijn tijdelijk onderbroken.

- Als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, geldt een andere beslistermijn.
Uw gemeente kan u daarover meer informatie geven. Dit geldt onder meer ook als u voor de
bouwwerkzaamheden een milieuvergunning of een monumentenvergunning nodig heeft of als
er sprake is van ernstige bodemverontreiniging.

Bezwaar tegen de beslissing
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u daartegen bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders. Dit kan binnen zes weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of
uitgereikt. Het verlenen van een bouwvergunning wordt over het algemeen gepubliceerd in een loka-
le krant. Zo kunnen andere belanghebbenden ook bezwaar maken tegen de beslissing, bijvoorbeeld
omwonenden die het niet eens zijn met uw bouwplannen. Als uw aanvraag alsnog wordt afgewezen,

mag u de bouwwerkzaamheden niet uitvoeren. U kunt ze~ het beste inschatten of u wacht met de
start van de bouwwerkzaamheden tot de bezwaartermijn is verstreken. Als u direct start met de
werkzaamheden, is het risico voor u. Als na voltooiing van het bouwwerk blijkt dat de vergunning
ten onrechte is verleend, kunt u gedwongen worden het bouwwerk af te breken.

Toelichting bij de vragen

Waar in hel aanvraagformulier 'u' staat, wordt de aanvrager of de vertegenwoordigingsbevoegde
bedoeld, dus niet de gemachtigde.

1 Gegevens van de aanvrager

Als u de bouwvergunning aanvraagt namens een rechtspersoon, bijvoorbeeld Vereniging van
Eigenaren, bedrijf of school, vul dan bij vraag la de naam van de rechtspersoon in. Bij vraag lb vult
u in wie vertegenwoordigjngsbevoegd is de aanvraag in te dienen namens de rechtspersoon, bijvoor-
beeld een directeur of de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

. De bouwvergunning wordt op naam van de aanvrager verleend. Als u de aanvraag door een
gemachtigde laat verzorgen, vul dan bij vraag 1 uw eigen naam in en niet de naam van uw
gemachtigde. Die vult u in bij vraag 11.

lh Bent u eigenaar, huurder

Vul hier in of u eigenaar of huurder van het bouwerk bent, waarvoor u de aanvraag indient. Bij
'anders' vult u bijvoorbeeld in 'projectontwikkelaar', 'bestuurslid VvE' of 'lid schoolbestuur'.
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Toelichting
Aanvraag bouwvergunning

2 Uw bouwvergunning

Welke bouwvergunning u nodig heeft, bepaalt u met de inlormatie op ww.vrom.nl/woningwet.
U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Lichte bouwvergunning
De lichte bouwvergunning geldt met name voor kleine bouwwerken die bijvoorbeeld door de al-
metingen ol de plaats niet bouwvergunningsvrij zijn, zoals een dakkapel aan de voorkant van de
woning. De bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en
stedenbouwkundige voorschrifen van de bouwverordening. De gemeente beoordeelt de bouw.
plannen vervolgens op de constructieve veiligheid.

Reguliere bouwvergunning
Voor alle overige bouwwerken geldt de reguliere bouwvergunning. De gemeente toetst de bouw-
plannen eerst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en stedenbouwkundige voorschriften
van de bouwverordening. Daarnaast toetst de gemeente de bouwplannen aan alle technische
eisen van het Bouwbesluit 2003 en op eventuele bodemverontreiniging.

U kunt de reguliere bouwvergunning in twee lasen aanvragen. In de eerste lase wordt beoordeeld
ol de bouwplannen voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden, zoals het bestemmingsplan ol de
Monumentenwet. In de tweede fase worden de bouwplannen getoetst aan de technische eisen van
het Bouwbesluit 2003.
"

4 De bouwwerkzaamheden

4a Geel een korte beschrijving van het bouwplan. Maak hierbij gebruik van de typen bouwwerk zoals
die zijn beschreven in de tabel bij vraag 5. Geef zonodig op de toelichtingsregel aan om hoeveel
bouwwerken het gaat en ol het om verschillende bouwwerken gaat. Bijvoorbeeld 'vier eengezins-
woningen' ol 'een dakkapel en een uitbouw aan de achterzijde van de woning'.

4b Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een woonkeet, een bouwwerk dat in een tijdelijke
behoefte voorziet (geen woning) en gebouwen die tijdelijk zijn vrijgesteld van het bestemmings-
plan.
De instandhoudingstermijn wil zeggen: de termijn dat het bouwwerk op die plek zal blijven staan.

5 Gebruik van het bouwwerk

Sa en b Huidig en toekomstig gebruik
Uw bouwplan wordt onder meer getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Geel
daarom bij de vragen 5a en 5b aan wat het huidige en het toekomstige gebruik is. Maak hierbij
gebruik van de bestemmingen zoals die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt dit na-
vragen bij de gemeente. Bij nieuwbouw gaat het bij vraag 5a alleen om het gebruik van de grond

(de terreinen).
Bij het beantwoorden van vraag 5a en Sb kunt u gebruikmaken van de termen zoals die staan
vermeld in de tabel bij vraag Sc.

Sc Gebruiksfunctie
De bestemming van bouwwerk ol ruimte bepaalt de gebruikslunctie. Een gebruikslunctie bestaat
uit een aantal ruimtes met dezellde bestemming. Soms deelt een gebruikslunctie ruimtes ol voor.
zieningen met andere gebruiksluncties. Zo is het gezamenlijke trappenhuis van een woning boven
een winkel een gemeenschappelijke ruimte bij twee verschillende gebruiksluncties, namelijk
'wonen' en 'winkel'. De delinities van de gebruiksluncties zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003

(zie www.vrom.nl;bouwbesluit_online).

Om de gebruiksoppervlakte te berekenen, neemt u de oppervlakte van de gebruiksfunctie. Hierbij
telt u op het deel van de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte dat naar verhouding
hoort bij de gebruiksfunctie. De manier waarop u de gebruiksoppervlakte kunt berekenen, is vast-
gelegd in normblad NEN 2580.

8



Toelichting
Aanvraag bouwvergunning

Bezettingsgraadklasse
Aan de hand van de bezettingsgraadklasse kan worden bepaald of het bouwwerk voldoet aan
onder andere de brandveiligheidsvoorschriften. Bij de bezettingsgraadklasse gaat het om het
aantal personen per m2 vloeroppervlakte. De juiste bezettingsgraadklasse vindt u in de tabeL.
Vul de bezettingsgraadklasse in op het formulier.
Zie het Bouwbesluit 2003 voor een toelichting.

--"-,------"'"-,., .,_._._-,.__.
Bezettingsgraadklasse ¡ Bezettingsgraad

r(i~-br~¡ksopper~lakte
\ per persoon

BI 1'2 m2 of minder
82 - r Meer dan 2 m2 maar

: niet meer dan 5 m~¡ -B3 i Meer dan 5 m' maar
i niet meer dan i 2 m'

B4-TMeerd;'~iim' maar
j niet meer dan 30 m'

B5_Jrv_~~r~n 3Q.m'

Vloeroppervlakte aan
verblijfsgebied per persoon

i,3 m' of minder

Meer dan i ,3 m' maar
niet meer dan 3,3 m'
Meer dan 3,3 m' maar
niet meer dan 8 m2
Meer dan 8 m2 maar

niet meer dan 20 m2
. Meer dan 20 m'

U hoeft 5d en 5e alleen te beantwoorden als uw aanvraag betrekking heeft op woningen (of woon-

ciebouwenl en wooneenheden. De gegevens worden (door het CBS) gebruikt voor het bijhouden
van statistieken over veranderingen in de woningvoorraad en het particulier opdrachtgeverschap.
Wooneenheden zijn woningen die geen eigen keuken e%~~f sanitaire voorzieningen hebben, maar
dit delen met andere woningen of wooneenheden. De volledige definitie van woningen en woon-
eenheden vindt u via www.cbs.nl.

6 Afmetingen van het bouwwerk

Bij het bepalen van de afmetingen van het bouwwerk moet u meten aan de buitenkant. Ook de
delen van een bouwwerk die de grond niet raken, tellen mee voor de berekening van de bebouw-
de oppervlakte, bijvoorbeeld luifels en dakoverstekken. Bij toetsing van het bouwplan aan het
bestemmingsplan geldt de manier van meten zoals die is gebruikt in het bestemmingsplan.

8 Kosten

Bij de bouwkosten horen alle kosten die betrekking hebben op de bouw, behalve:
- grondkosten (verwervingskosten van het terrein, kosten voor infrastructurele voorzieningen
en kosten voor bouwrijp maken);

- inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en -apparatuurl;
- honoraria voor architecten en adviseurs;

- kosten voor grondonderzoek;

- verzekeringspremies;

- omzetbelasting en andere heffingen.

Als de bouwkosten (nog) niet bekend zijn, moet u een raming van de kosten invullen.

9 Uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Als op het moment van aanvraag nog niet bekend is welke aannemer en/of onderaannemer de
bouwwerkzaamheden zal uitvoeren, stuur dan uiterlijk twee dagen voor de start van de bouwwerk-
zaamheden een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar de
gemeente.

10 Overige vergunningen

Informeer bij uw gemeente of u, naast de vergunningen zoals die staan vermeld bij vraag 10, aan.
vullende vergunningen nodig heeft voor de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld

9



Toelichting
Aanvraag bouwvergunning

een kapvergunning of een inritvergunning.

Bijlage 1: Checklist

Geef op de checklist aan welke gegevens en bescheiden u met de aanvraag meestuurt. De
checklist is onderdeel van de aanvraag bouwvergunning. U moet die dan ook met het aanvraag-
formulier meesturen.

Aanvraag reguliere bouWiergunning

Als u een reguliere bouwvergunning aanvraagt, moet u de gegevens en bescheiden voor zowel
fase I als lase 2 meesturen.

Kwaliteitsverk/aringen en ge/ijkwaardigheidsverklaringen
Met een kwaliteitsverklaring die is erkend door de minister, kunt u aantonen dat bepaald materiaal
dat u gaat gebruiken ol een onderdeel van uw bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het
Bouwbesluit 2003. Voor woonwagens bestaat er een kwaliteitsverklaring die betrekking heeft op de
gehele woonwagen. Als u een kwaliteitsverklaring kunt laten zien, is het niet meer nodig om de
gebruikte materialen en onderdelen te laten toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003.
U bent dus niet verplicht om erkende kwaliteitsverklaringen aan te leveren. Maar het vereenvou-
digt en versnelt wel de toetsing van uw bouwplannen.

/ridieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan
Áls uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, is uw aanvraag om bouwvergunning
tegelijkertijd een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. De gemeente kan u meer
informatie geven over de gegevens die u moet aanleveren voor dit verzoek om vrijstelling.

Bijlage 2: Documenten elektronisch aanleveren

- DXF-bestanden (Drawing eXchange Format) zijn bestanden die zijn geschreven volgens AutoCad
specificaties.

- TSA (Tech Soft America) is een open platform voor het uitwisselen van data, met name gevisua-
liseerde ontwerpgegevens.

- CCD-bestanden zijn database bestanden met een TXT extensie in M&DOS. Het betreft door
komma begrensde database bestanden, ASCII, met CR/lF (M&DOS).

Het is toegestaan om de gegevens en bescheiden in andere formats aan te leveren. Wij raden u
dan wel aan eerst met de gemeente te overleggen.

10



Aanvraagformulier kapvergunning ~y¡
~W

Schoonhoven,

Stempel datum van ontvngst (in te vullen door de gemeente)

Naam verzoeker:

de heer Y. de Zwart, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Straat en huisnummer (evt. tel. nr.):

Maasboulevard 123, 010- 4537200

Postcode en woonplaats:

Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam

Verzoekt Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schoonhoven om een vergunning tot het

vellen of doen vellen van:

Plaatsaanduiding bomen: zie tekening Kapplan, Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven,
22-12-2006, tekening 1-3.

Soort bomen: zie Registratieformulier inventarisatie en visuele beoordeling

Datum: '21 c\ece.""be.. '200&

Handtekening:, ~I.C.~X-
Toestemming rechthebbende/" C

Naam:

. 'v oo-r cV.. û:

Datum:

Handtekening:

1 Omschrijving en motivering, soort boom (bomen), plaalsaanduidÎn~

2 Alleen invullen indien van toepassing: in het geval de verzoeker niet tevens eigenaar is van de grond waarop de

betrefende boom (bomen) staat



DIJKVERSTERKING BERGAMBACHT. SCHOONHOVEJ

BIJLAGE 5 Ministerie van LNV

Ontheffng i.h.k. v. de Flora- en Faunawet
1 Aanvraagformulier ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet
2 Begeleidende brief

11104Q3iHt,7/?8KfüGOJS3001i1kO ARCADlS I 8



I Waarom dit formulier?
Bij werkzamheden in de openbare ruimte die een schadelijk

". effst hebben op beschermde soorten di voorkomen op de plek
van de werkaamheden, is een ontheffng nodig in het kader van
artkel 75 van de Flora~ en faunawet (virde lid en vijfde lid onder-
dee c). Deze ontheffng moet u aanvragen als u de verbodsbepa

ltngen overtreedt die worden genoemd in artkel 8 tlrn 12 van de
flora- en faunawet (Ffw).

U gebruikt dit formulier om zo'n ontheffng aan te vragen.

Uw werkzamheden moeten worden uitgevoerd op grond van één van de volgende belangen

(Besluit vrijstelling beschermde dier~ en plantensoorten, artikel 2, lid 3. sub e, h Urn j):

e. dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrp van redenen van sociale of econo-
mische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;

h. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de land-
bouwen in de bosboUW .

i. bestendig gebruik;
j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwkkeling.

..o-

vraagt u onthefng aan vor sorten van bijlage IV van de HabftatrtchtUJn? Dan moet er sprake

zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang.

Het kan zijn dat u geen ontheffng hoeft aan te vragen omdat er voor uw situatie vrijstetLng geldt.
Er 15 bijvoorbeeLd vrijstellng mogelijk van artkelen 8 Urn 12 voor:

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaar~
wegen, watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden. wegen, spoorwegen en bermen en in
het kader van natuurbeheer

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de land-
bouwende bosbouw

bestendig gebruik
de uitvoering van werkzaamheden in het kader va ruimteLijke ontwikkeLing en inrichting

De activiteiten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van lNV

goedgekeurde gedragscode. In dat geval hoeft u geen ontheffng aan te vragen.

~ienst Regelingen

1 Aanvraagnummer .

2 Ontvangstdatum

3 Paraaf

4 Opmerkingen

§.
i

In te vullen door
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Ii Algemene gegevens contactper.

soon. Met deze persooI' houdt
Dienst Regelingen contact tij-
dens het behandeltraject van de
aanvraag. U hoeft dit onderdeel
alleen Jo te vullen als de aanvrager
van de ontheffng niet fungeert als
contactpersoon.

~.~ . . .-.. . . . .

3 Geef een korte projectn.aam van

het voorgenomen project.

4 Geef aan voor welke soorten u

aanvraagt.
Zie hiervoor de bijlagen bij dit qan-
vraagformulier. -:
Als het uitsluitend gaat om soorten
die vermeld staan op de vnjstet-
lingslijst (tabel 1) dan hoefl-u geen
aanvraag in te dienen.

5 Met het oog op welk belang,
genoemd in artkel 2. lid 3 van het
Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten, vraagt u
ontheffng aan1
Voor soorten van Bijlage IV van de

Hahitatrichtljn moet altijd onthef-
fing aangevraagd worden met het
oog op belang e

6 Voor welke penode vraagt u ont-heffng aan? 0 \
De termijn voor een onthefng is
maximaal vijf jaar.

Naam organisatie,
organisatieonderdeel Ar ((.)).S

0CU 'Be. eK W\
SMioc Speiùüist

Pot~ 1018

S 2. 00 13 A 'S - f.t: r ki~oscL-

0l Ó-bd0-9I~.s

Ob -?-ì ob '1232

oi 3- bi 4lf bob

j.i.. b~é'w~-t\1

M"Naam contactpersoon

Functe
contactpersoon EcoIC(ie.

Postadres (Postbus)

Postcode en plaats

Telefoon

Mobiel

Fax

E.mail

1BJ(vtr~~rk.iI'9 &(9~ - ~hovel
o atgemen-e soorten (tabelt)

~ overige soorten (tabell)
o soorten vermeld op bijlage IV van de Habitatrichtljn e%f bijlage 1 van het Besluit vrijstellng

beschermde dier~ en plantensoorten (tabel))
o vogels (alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd, behalve exoten)

Æl e: dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of econo~
mische aard en voor het mileu wezenlijk gunstige effecten

o h: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de

landbouw en in de bosbouw
o i: bestendig gebruik

o j: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwkkeling

Ol - 'JootB Urn Ô I I ¿ _ ~O 13

7 In welke gemeente en provnde

zijn de voorgenomen activiteiten Gemeente(n):
gepland?

8 Heeft u in het verleden een onthef-
fing voor hetzelfde doel gehad?

L

Sc~Vet t' :B~M1iuht
2w. Hoi \ac\Provnde(s);

m nee
o ja, een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. Vermeld hieronder het ontheffng-

nummer.

o ja. een ontheffng in het kader van de Natuurbeschermingswet. Stuur een kopie van de onthef-

fing met de aanvraag mee.

3
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I 9. Vulin onderstaande tabeL in voor welke soorten en verbodsbepalingen u wil aanvragen, en onder welk beschermingsregime (TabeL i, 3 of Vogels) deze soorten vallen.
De beschermingsregimes zijn te raadplegen via Vo.minlnv.nl/natuurwetgeving, klik op 'beschermde soorten' en vervolgens op 'overzicht'. Wanneer u gaat verplaatsen als gevolg
van een ontheffng van artkel 8 of 9 moet u ook een ontheffng van artikel 13 aanvragen.
Vink Qan wat van toepassing is.

Splridott(,blcC ~~tri. ç§ 0 0 o plukken Ddoden3 o opzettelijk Dbeschadigen Dzoeken Overvoer en

Overiamelen Overwonden 3 verontrus- Overnielen Orapen onder zich
C;Wl~O~ Dafsnijden Dvangen ten2 Duithalen Duit nest hebben

o uitsteken o bemachtigen Owegnemen nemen
D:vernielen Omet het Overstoren Dbeschadi-
OObeschadigen oog daarop gen

~ ontwortelen opsporen Overnielen
~van groei-

plaats verwij~

deren

0 0 0 o plukken Ddoden3 Dopzettelijk Dbeschadigen Dzoeken Overvoer en

Overzamelen Overwonden 3 verontrus- Overnielen Drapen onder zich

Oafsnijden Ovangen ten2 Duithaten Duit nest hebben

Duitsteken o bemachtigen Dwegnemen nemen

Dvernielen Dmet het Overstoren Dbeschadi-
o beschadigen oog daarop gen

o ontwortelen opsporen Dvernielen

Dvan groei-
plaats verwij-

deren

.J



Ncdérlandse naam ~ Wetcnsclùp~pclIjkc naam Soort Soort Vogels Artikel 8 ~ ~"'Artiket"9 ~ " Arok'eliO-.' Art1kei~ii:;c '" -. Â-rtikèi i2 .~,~ ;';NÀrtikel ì3;" -,. iè *J " ~ _, ,.,. uit uit " '~'" ~~.,,', ' tabel tabel . "'. ,_ _ . ,'_, _ 2 3 ,~ , ,:" _ "~,_::':,, :'" "':,, __""~~'" ", ,:::o',~~

Ji

o o

o o

o o

il

o Oplukken Ododen 3 o opzettelijk Obeschadigen Dzoeken Overvoer en

Dverz.amelen Overwon den 3 verontrus. Dvernielen Orapen onder zich
Oafsnijden Ovangen ten2 o uithalen Duit nest hebben
o uitsteken Obemachtigen Owegnemen nemen
Dvernielen Omet het Overstoren Obeschadi-
Obeschadigen oog.daarop gen
Dantwortelen opsporen Dvernielen
Dvan groei-

plaats verwij-

deren

Oplukken Ododen 3 o opzettelijk Obeschadigen Ozoeken Overvoer en

Overzamelen Dverwanden 3 verontrus- o vernielen Drapen onder zich
o afsnijden Dvangen ten2 Duithalen Duit nest hebben
o uitsteken Obemachtigen Dwegnemen nemen
Overnielen Omet het o verstoren Obeschadi-
Obeschadigen oog daarop gen
o ontwortelen opsporen Dvernielen
Dvan groei-

piaats verwij.

deren

Dplukken Ddoden 3 Dopzettelijk o beschadigen Ozoeken Overvoer en

Overzamelen Overwonden 3 verontrus. Overnie(en Orapen onder zich
o afsnijden Ovangen ten2 Ouith.len Duit nest hebben

o uitsteken Obemachtigen . Owegnemen nemen
Overnielen Omet het Overstoren Obeschadi-
Obeschadigen oog daarop gen

Dontwortelen opsporen Dvernielen
Dvan groei-

plaats verwij.
deren

o

o

1 Ondr vaste verblijfplatsn wordt ook versan belangrijke mfgratie- en vliegroutes en forageergebieden die van crudaal belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust. of verblíjfplaats van de soort op populatíeniveau. Ook tíj-

de~jk.e, seizoensgebonden verbt1jfplaatsen (bijvoOrbeeld nesten, holen, burChten) of standplaatsen die van cruCiaal belang zijn voor de gunst1ge staat van instandhouding van een soort op populat1eniveau per exemplaar vallen hieronder.
\i i Met opzette~jk verontrusten wordt beoeld het verontrusten met de intentie de soort te Yerstoren, zonder het nemen van mitígerende eniof compenserende maatr~elen om opzenelijk verontrusten te voorkomen.

3 Alleen als het aantoonbaar niet mogenjk is zorgvulth te handelen.
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Vermeld de volgende gegevens

Vermeld de volgende gegevens

L

Bij het beoordelen van uw aanvrag is de onderbou'Nng erg belangrijk. Dienst Regelingen vraagt
u de onderbouwing in drfevoud aan te leveren. U hoeft niet in te gaan op de geldende wet-en
regetgeving. Wanneer u rapporten met uw projectomschrijving meestuurt, is een verwjzing naar
deze rapportn niet voldoende. De relevante stukken moet u opnemen in de projettomschrijving.
Dir vorkomt vertraging in de behandeling van uw ontheffngaanvraag. Geef steeds aan in onder-
stande tabellen waar betreffnde punten in het projectplan zijn terug te vinden.

~y;"'f ":.~.;;,~' ~ '-"1, 'i! tv "\",nt ',', ~~ ',~" ','~.f~, ,Bladzijde Paragraaf"
Een zo exact mogeUjke beschrijving van de locatie waar de voor-

genomen actviteiten gaan plaatsvinden. Vermeld in ieder geval:
. het adres, potcode, de gemeente en de provlnde
. de locatie van de voorgenomen activiteit. Voeg hiervoor een

duideliJk.e topografische kaart bij, schaali:25,OO. Maar u mag
de schaal ook aanpassen. Geef de Amersfoortse coördinaten
aan. Als er verschilende locaties rijn, vermeldt u dez.e afzon-
derlijk.

Geef, indien van toepassing, aan of het plangebied in of nabij
een Btlchermd Natuurmonument, een StaatsnatuurmoOliment,
Wetland en/of Natura 2~bied ligt Geef in dat geval aan om
welk gebied het gaat.
Is door ee ander bevoegd gezag al toestemming voor het pro

ject verleend? Zo ja, om welke instatie(s) gaat het?

Geef aan voor welke periode (dd-mm-jjj tlrn dd-mm.jjjj u onthef~
fing aanvraagt (maximaal vijf jaar). Beargumenteer waarom de

werkzaamheden juist in de gevraagde periode moeten plaatsvin-

',.~ den en de noodzaak van het uitvoeren van de werkzaamheden in

deze periode. De ontheffngsperiode moet samenvallen met de
periode waarin de uitvoering van de wer~zaamheden is gepland.
Als de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in een

kwetsbare periode in de levenscydus van een soort, bijvoorbeeld
broedseizoen of overwinteringsperide, beargumenteer dan
waarom de werkzaamheden juist in deze periode moeten plaats-
vinden.
De voorgenomen actviteiten.

5~mß 1.2.

Y\I/t I1lIt

20 õ'r
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, ',~', ',cl,.¥ , ;,,': Bladzijde ,Paragraaf

A. De te verwachten effecten van de voorgenomen actiteiten op
de soort

B. De gevolgen van de voorgenomen actiteiten op de gunstige

staat van instandhouding van de soort (populalieniveau).

C. De wijze van invntariseren van vorkomende soortn in het
plan gebied. 

D.De onderzoeker door wie de inventarisatie Is uitgevoerd en zijn

kwaliflcatitl. U wordt verzocht de kwalificaties van de onder-
zoeker aan te tonen.

E. De uitkomsten van een eventuele inventarisatie in het veld en,

als deze is uitgevoerd, een beschrijving van de periode waarin
deze inventarisatie heeft plaatsgevonden.

F. De functie van het plangebied (bijvorbeeld foerageergebid
of verbndingszone) vor de in het geding zijnde soort(groep),

G.Oe mate waarin de sort(groep) in het VE'rlE'dE'n voorkwam in
het p(angebled. Vermetd beschikbare informatie.

H.Oe gevotgen van de voorgenomen actviteitl"n op dl" habitat
van de aangevaagde soort. Beschrijf dit voor de fase tijdens de

uitvoering van het projec en voor de fase daarna.

i. Welke maatregelen getroffl"n worden om schade aan de soort
te voorkomen dan wel te beperken (mitigerende maatregelen).

1. Welke maatregelen getroffen worden om eventuele niet te
vorkomen schade aan de soor te herstelten (compenserende
maatregelen).

K. Wanneer en waar de compenserende en mitigerende maatre.

gelen worden uitgevoerd.

12. jA/
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Geef, als u aanvraagt voor vogels

(met uitzondering van exoten),

Bijlage IV van de Habitatrihtljn en

Bijlage I van het Besluit vrijstelling
besch~rmde dier. en plantensoor-
ten, ook. een beschrijvng van:

L. Mogelfjke atternatfeven (zoals andere locaties entof werkwj.
zen), die wellicht geen of mfnder effect hebben op de soorten
waarvoor wordt aangevragd en de reden waarom u geen
gebruik maakt van deze alternatieven.

M. Oe maatregeLen die u neemt om te garandern dat u zorgvul-

dig handelt zodat schade aan indivduen van de soort wordt
voorkmen.

f'wt Vliit

YlIt hvt

N. De maatregelen die u neemt om eventuele niet te voorkomen
schade aan individuen van de soor te hersteUen (compense"
rende maatregelen).

£'il f'vt

Geef, in het geval u aanvraagt met
het oog op belang e (lie vraag 5)

tevens. een bes.chrijvng van: 0. De dringende rede van groot openbaar belang.

s i. i

P. De reden waarom zorgvuldig handelen niet mogelijk is. s r. i

, .

Ondergetekende verklaart:

L

"

In de Regeling tarieven Flora-en faunawet is bepaald dat een ontheffng niet wordt verstrekt voor.
dat u de kosten heeft betaald of een zekerheid tot betaling heeft gesteld, Dienst Regelingen (OR)

biedt u hietor twee mogelijkheden:

U kunt OR éénmalig machtigen;

. U k.rijgt een factuur van DR. Deze ontvangt u tegelijk met de ontvangstbevestiging van uw aan-
vraag_

Houdt u er rekening mee dat als u OR niet machtigt. de toezending van de ontheffng langer kan
duren.

o Akkoord te gaan dat het Ministerie van Landbouw. Natuur en Voedsetkwaliteit. Dienst
Regelingen, éénmatig het bedrag van € 3OO,-van zijn/haar (post)bankrekening afschrijft. Wordt

de aanvraag niet in behandeling genomen of afgewezen, dan wordt dit bedr.g niet van uw
(post)bankrekening afgeschreven.

Naam organisatie

Naam contactpersoon MN
Adres
rekeninghouder
Post(bank)rekening
Rekeninghouder
Post(bank)rekenìng
Rekeninghouder

~ Nièt akkoord te gaan met een éénmaligc machtiging. Ik wacht een factuur van DR af.
De factuur moet worden gestuurd naar:

Naam organisatie I1HSk
Naam ylolé ~
contactpersoon Yl J¿ kc.rd.

P~~bl. tlV ry
Postcode en plaats 3006 A ß

M"

/ c. vw,k ())
Adres

lolfJ~

7



Kruis hier aan weLke bijlagen u
heeft bijgevoegd:

~J:;Bijlagen ~.-",'\~ " ". \,¡ ,',,,"'~~';' "'"t,''',''.' ",."
-i

. .-

De aanvrager verklart dat:

Dit aanvraagformulier moet onder-
tekend worden door de tekenbe.
voegde:

Stuurt u het aanvraagformulier
de bijlagen naar:
Dienst Regelingen
Team (llES/Flora- en fauna
Postbus 1191

:HOO BD Dordr&ht

L

Verplichte bijlagen

~ topografische kaart (schaaL 1: 25.00), in drievoud

i; projectomschrijving (inclusief bijlagen) in drivoud

Indien van toepassing

o kopie van eerder verstrekte ontheffng in het kader van de Natuurbeschermingswet in dnevoud
o kopie van legitimatiebewijs van de ontheffngaaniirager (lX)

o uittreksel van de Kamer van Kophandel (ix)

o kopie van een statuut (1X)

Functonarissen van (semi)overheidsinsteUingen, zoals gemeenten en provndes, hoeven geen

geldig legitimatiebewijs en geen uittksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van het sta.
tuut bij te voeen. Voor overige organisaties geldt deze uitzondering niet.

,

hij alle gegevens naar waarheid heeft verstreIc;

hij toestemming verleent aan de unitmanager van OR om alle inlichtingen in te winnen die voor
de beoordeling van deze aanvraag nodig worden geacht;
hij atle gewenste inlichtingen over gegevens die nodig zijn voor de beoordeling en controle
direct en naar waarheid zaL verstrekken aan de ambtenaren die belast zijn met de behandeling

en controle \lan de aanvraag;
hij er mee bekend is dat een ontheffing kan worden ingetrokken als hij een of meer uit zijn

verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de ontheffng
onjuiste gegevens heeft verstrekt;
hij bekend is met de voorwaarde dat een ontheffng niet wordt afgegeven voordat het verschul-
digde bedrag van € 30.- door DR is ontvangen.

Plaats lo~Naam tekenbevoegde

Y ( ek t.cJit
turn ondertekening /
pi -i¿ - ZCOG

onvolledig invu n dit formulier en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen kan tot
gevolg hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt.

Wat kunt u vervolgens verwachten?
U krijgt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier bij Díenst RegeHngen een
ontvangstbevestiging toegestuurd. OR controleert of uw aanvraag voUedig en duidelijk is. Uw
aanvraag wordt ter advies voorgelegd eian Dienst landelijk Gebied (OlG) van het Ministerie van

landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. EventueeL neemt OR of DLG met u contact op met het ver~
zoek een en ander nader toe te lichten. Gedurende de gehele procedure zal uw aanvraag zorgvul-

dig en vertrouwelijk worden behandel, De teammanager van OR neemt namens de Minister van
lNV een besluit over uw aanvraag. AUeen als er sprake is van een Trac~et- of Spoedwetwegver-
bredngsproeduregaat er een ontwerpbesluit vooraf aan het definitieve besluit.

Wij raden u aan een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren.

Mees informatie Qver soorten(bescherming) kunt u vinden op:

. ww.minLnv.nl

. ww.natuurloket.nt

U kunt ook belten met Het lNV-loket. telefoon: 080 - 22 333 22 (grats),
op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

8
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Algemene soorten

L

Vaatplanten
aardaker
akkerklokje
brede wespenorchis
breed klokje

dotterbloem*
gewone :vogelmelk

grasktokje
grote kaardenbol
kleine maagdenpalm
knikkende vogelmelk
konin9~varen
slanke sleute!bloem
zwanebloem

0,_,

Zoogdieren
aardmuis
bosmuís

dwergmuis
bunzing
dwergspitsmtns
gewone bosspitsmuis

egel
haas
hermelijn
huisspftsmuis
konijn

mol
ondergrondse woelmuis
ree
rosse woelmuis
tweekleurige bosspitsmuis
veldmuis
vos
wezel
woelrat

Reptielen en amfibieën .
bastardkikker
bruine kikker
gewone pad

kleine watersalamander
meerkikker

Mieren
behaarde rode bosmier
kale rode bosmier

stronkmier
zwartugbosmier

Slakken
wijngaardslak

Lathyrus tuberosus
Campanula rapunculoides
Epipacns helfeborine
Campanula Jotiolia
Caltho palustris
Ornithogalum umbeUatum
Campanula rotundifoUo
Dipsocus futtonum
Vlnea minor
Omithogalum nutons
Osmundo regalis
Primula elatior
8utomus umbelJatus

MicrOlus agresti5

Apodemus sylvatictJs

Mkromys mlnutus
Mustefa putorius

SOffX minutus

50rex araneus

Erinaæus europeus
Lepus europeus

Mustefa erminea
Crociduro russulo

Oryolagus eu:,jculus
Tafpa europe
Pitymys subterrneus
Capreolus capreofus

Clethrionomys gforeolus
Sorex coronotus
Microtus arvalis
Vutpes vulpes

Mustela nivo!'s
Arvcola terresms

Rana esculel"

Rana terr iorio
Bufol'/J
Trl' .IS vulgarls

..na ridfbunda

Farmkarufa
Formica polycena
Formica truncorum
Formica protensis

*met uitzondering van de spindotterbloem (Tabel 2 soort)

Helix pomata

9



I. .
Overige soorten, niet z.ijnde alge- Zoodieren
mene soorten, soorten van bijlage damhert Damadama
IV van de Habitatrichttijn en seor- edelhert Cervs elaphus

ten van bijlage 1 van het Besluit eekhoorn Sdurus vutgoris
vrijstellng beschermde dier- en grijze zeehond Halichoerus grypus

.1
plantensoortn grote bomuis Apodemus flavicollis

steenmarter Mortes loino

wild iwijn Sus scrofa

Reptielen en amfibieën
alpenwatesalamander Triturus alperis
levendbarende hagedis Zootoa vipora

Dagvlinders
moerasparelmoervllnder Euphydrys ourlnfa
vals heidebtauwtJe Lycaefdes ¡dos

Vissen

bermpje Noemacheilus borbatulus
kleine modderkruiper Cobms loeiG

meerval Silunis glanis
rierdonderpad Cottus gobjo

_ _. Vaatplanten

aangebrande orchis Orchis ustulata

aapJesofehis Orchis simia
beenbreek Northea"um ossifragum
bergklokje Campanula rhomboidaiis
bergnachtorchis Platanthera chlorontha
bijenorchis Ophry apifera
blaasvaren Cystopteris fragils

blauwe zeedistel Eryngium maritimum
bleekbosvogettje Cephaluntera damusonium
bokkenohis Himontoglossum hircnum
brede orchis Doctorhiza majolis majalis
brunrode wespenorchis Epipoetis otrorbens
daslook. Allum ursnum
dennenorchfs Goodyera repens
duitse gentiaan Gentioneito geranfco
franJegentiaan Gentianeifa dliata

geelgroene wespenorchis fpjpacts muel(eri

gele helmbloem Pseudofumorio lutea
gevlekte orchis Daelorhiza maculata

groene nachtorchis Coeloglossum viride
groensteel Asplenlum vfride
grote keverorchis iistera ovuta
grote muggenorchis Gymnadenio conopsea

gulden sleutelbloem Primula veris
harlekijn OrchIs morio
herftschroeforchis Spiranthes spira/is
hondskruid Anacamptis pyramida/is
honingorchis Herminium monorchis

jeneverbes Junfperus communis
kliân glaskruid Parietoria judaica
kleine keverorchis Listera corcmta
kleine zonnedauw Drosera intermedia
klokjesgentiaan Gentiana pneumononthe
kluwenk.lokje campanula glomerata
koraatwortel CoraUorhjzo trifida
kru1sbladgentiaan Gentfana cruciata
lange ereprijs Veronica fangi/olo

L
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lange zonneauw
mannetjesorchís
maretak.

moeraswespenorchis
muurbloem
parnassia
pijlscheefkelk
poppenorchis
prachtklokje
purperorchis
rapunzelklokje
rechte driehoeksvaren

rietorchis
ronde zonnedauw
rood bosvogeltje

ruig klokje

schubvaren
slanke gentiaan

soldaatje
spaanse ruiter
spindottrbloem
steenanjer
steenbreekvdren
stengelloze sleutelbloem
stengelomvattend havikskruid
stijf hardgras
tongvaren
valkruid
veenmosorchis
veldgentiaan
veLdsalie

vleeskleurige orchis

vtiegenorchis
vogelnestje
voorjaarsadonis
wantsenorchis
waterdriebld
wefdeklokje
welriekende nachtorchis
wilde gagel
wilde herfsttjloos
wilde klvitsbloem
wfde marjolein
wit bosvogeltje

witte mU9genorc.hÎs
zinkvooltje
zomerklokje
zwartsteel

Keers
vliegend hert

Kreeftchtigen
rivierkreeft

Drosera anglica
Orchis mascula
Viscum album

Epipocts palustrs

Erysimum cheiri
Pomassia palustris
Arabis hirsuto sagittata

Aceras anthrapophorUl
Companula persid/Otia
Orchis purpurea

Campanula ropuriculus

Gymnocarpium robertanum

Doctylorhizo mojalis proetermissa
Drosera rotundifolia
Cephalanthera rubm
Campanula tracheHum

Ceterach offnarum
Gentianella omareUo
Orchis militaris
Cirsium disseetum
Caltha pa(ustris oraneoso

Dianthu5 deltoides
Asplenium tn"chomanes

Primula vulgaris
Hjeradum amplexicaule
Cotapodjum rigidum
Asplenfum scolopendrlum

Amica montano
Hommorbya paludoso

Gentianella compestris
Salvia pratensis

Doctylorhizo incarneta
Ophry insectfero
Neotto nidus-avs

Adonis vemalis
Orchis coriophora
Menyanthes tr/oUata

Campanula patula
Ptatanthera bi/olio
MyricagaEe
Cotchicum autumnoEe

Fritillaria meleagri
Orlganum vulgare
Cephalonthera longi/olia
Pseudorchis albido

VkJla lutea colaminarla
Leucojum aestivum
Asplenium adiOftum-nigrum

Lucanus cervtJs

Astacus astocus

11
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Soorten van bijlage 1 van het
Besluit vrijstelling beschermde

dier~ en plantensoorten en sorte

opgenomeii op bijlage IV van de
EU.h abitatrchtlijn

Btjlage 1 Besluit vrijstelling beschermde dfer- en plantensoorten

Zodieren
das
bommarter
eikelmuis
gewone zeehond
veldspitsmuis
waterspitsmuis

Raitieten en amfibieën

adder
hazelworm
ringslang
vinpootslamander
vuursalamander

Vissen

beeprik
bittervoorn
elrits

gestippelde alver
_:,grote modderkruiper

rivierprik

Dagvlinders

bruin dikkopje
dwergblauwte
dwergdikkopje
groot geaderd w1tJe

grote ijsvogelvtlnder
heideblauwtje
iepepage
kalkgraslanddikkopje
keizersmantel
klaverblauwtje
purpersreepparelmoervinder
rode vuurvlinder

rouwmantel
twekleurig hooibeestje

veenbesparelmoervtinder
veenhooibeestje
vetdparelmoervlinder
woudparelmoervUnder
zllverviek

Vaatplanten
groot zeegras

L

Meles me/es

Martes martes

Eliomys querdnus
Phoea vitulina
Crodura teucodon

Neomys fadiens

Vipera berus

Anguis frogils

Natrix natrix

Trituru$ helveticus

Solomondro solomandra

Lompetra proneri
Rhodeus cericeus

Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus

Misgurnus jossifs

Lampetra ¡Juviatrlis

Erynnis toges

Cupido minimus
Thymelicus oeteon

Aporia (rotoer¡
Lfmenltfs popult
Ptebejus argus

5tryonidio w-afbum

Sp;oua sertarius
Argynis paphi'a
Cyaniris semiargus
Brenthîs ¡na

Palaeachrysophanus hippothoe
Nymphalis anHapo

Coerionympha orcnia

B%ria aquitonais
CDenonympha tulla
Melitaea dnxa
Melitaea cñamina
Qossiano euphrosyne

Zostera morina

12
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Bijlage IV HR

"..

Zoogdieren
haardvleermuis
bechstein's vleermuis
bever
bosvieermuis
brandls vleermuis

bruinvis
euraziatische lynx

franjestaart
gewone dolfijn
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis
grijze grootooivteermuls
grote hoefijzemeus
hamster
hazelmuis
ingekorven vleermuis
kleine dwergvleermuis
kleine hoefijzerneus
taatvlieger
meervleermuis
mopsvteermuis
nathusfus' dwergvleermuis
noordse woelmuis
otter
rosse vleermuis

tuimelaar
tweekleurige vleermuis
vale vleermuis
watervleermuis
wilde kat
witflankdolfijn
witsnuitdolfijn

ReptielM en amfibieën
bomkikker
geelbuilourpad
gladde slang

heikiklcr
kamsalamander
knoflookpad
muurhagedis
poelkikker
rugstreeppad
vroedmeesterpad
zandhagedis

Dagvi;nders
donker pimpernelblauwtje

grote vuurvinder
pimpernelblauwtje
tijmblauwtje
vlverstreephooibeestje

Myotfs mystadnus
Myotis bechsteini;

C05tor fiber

Nydalus feisfen
Myotis brandti

Phocoena phocoena
Lynx (ynx

Myotis natteren
Delphinus detphfs
Pipistre(lus pipistreilus
Plecotus aurllus

Plecotus austriacus

Rhinofophus ferrumequinum
Crieetus ericetus

MusCQrdinus avellonorius

Myotis emargnatus
Prpistrellus pygmaeus

Rhinolophus hipposideros
Eptesrcus serotinus

Myotis dosycneme

Barbaslella barbostellus
Pipjsirellus nathus;;
Micrtus oeconomus
Lutra futra

Nyetalus noetula
Tursiops truncalus

Vespertiio murinus
Myotis myotis
Myotis doubentonii
Felis silvestris

Logenorhynchus ocutus

Lagenorhynchus albirostris

Hyfa orborea

Bambino variegatci
Coronella austacus
Rana orvalfs

TritUfUS cristatus

Pelobates fuscus
Podards muralis
Rana lessonae
BuJo calamita

Alyes obstetricans
Lacerto agils

Moeullnea nausfthous

tycaena dispor
Moeulinea tewus
Maculineo orion
Coenonympho hem

:13



Libellen

bronslibel
gaffellbel
gevlekte witsnuitlibel
groene glazenmaker

noordse winterjuffer
oostetijke witsnuiUibel
rierrombout
sierlijke witsnuitUbel

Vissen

houting
steur

Vaatplanten
drijvende waterweegbree

grokno(orchis
kruipend moerasschenn
zomerschroeforchis

Kevers

brede geelrandwaterroofkever
gestrepte waterroofkever

heldenbok

,- .,,)uchtleerkever

Weekdieren
bataafse stroommossel

platte schijfhoren

L

I
Oxygastra eurtsii
Ophfogomphus cedlfa
Leucorrhinfo pectoralis

Aeshtlo viridfs
5ympemo poedisca
Leucorrh;nio olbifroris
Stylurus flavipes

Leucorrhinio caudalis

Conegorius oxyrhynchus
Aåpensl!r sturio

Luranium natons
Uparls loeself

Apfum repens
5piranthes aestivalis

Dyscus lotissimus
Graphoderus bilneatus
Cerambyx eerdo

Osmoderma eremita

Unio erassus

Anisus vorüculus
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Dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven;
Aanvraag ontheffing inzake de Flora- en faunawet

Geachte heer Alma, ",

In het kader van de Wet op de waterkering dient de primaire waterkering aan de Lekdijk
Krimpenerwaard versterkt te worden. De versterking van de bandijk is nodig op het gedeelte
Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer. Van oost
naar west is dit het dijktraject tussen hmp G+90m en hmp 6.0.

De dijkversterking behelst de aanleg met een per dijksectie variërende oplossing, Deze
oplossing bestaat uit een grondverzwaring, kruinverhoging, dijkverlegging, een diepwand of
een grondverzwaring in combinatie met een damwandenscherm.

De afweging en de keuze van de te nemen maatregelen zijn beschreven in de Projectnota/
MER en het Ontwerpdijkversterkingsplan. Voor een beschrijving van het plan en de
bijbehorende tekeningen verwijzen wij u naar de bijlagen, De start van de uitvoering is
voorzien vanaf 2008/2009. De uitvoering van het werk zal circa drie tot vier jaar in beslag
nemen,

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de initiatiefnemer van de
bij Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven uit te voeren werkzaamheden, Het
Hoogheemraadschap dient bij de betrokken bestuursorganen ("de vergunningverlenende
instanties") aanvragen in voor het verlenen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van
het plan.

Vraagstellng
Wij verzoeken u, voor de realisering van de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol -
Schoonhoven, een ontheffing inzake de Flora- en faunawet af te geven.

Besluitvormingsproces
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is in het kader van de
Wet op de waterkering, belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de
besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De contactpersoon bij de
provincie is de heer W, Lindeman, telefoonnummer 070 - 441 7831.

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de Wet op de waterkering voorziet in een
afwijkende procedure voor de behandeling van vergunningaanvragen die verband houden
met de realisering van het dijkversterkingsplan. Op de voorbereiding van het plan is de
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afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, De provincie informeert u
binnenkort per brief over de te volgen procedure. Hierin wordt u tevens gevraagd om op
korte termijn een ontwerpbesluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-
Holland, Wij verzoeken u een kopie hiervan te sturen naar de heer Y. de Zwart van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Wet op de waterkering bepaalt dat de ingevolge artikel 3: 12 van de Algemene wet
bestuursrecht vereiste kennisgevingen worden samengevoegd tot één kennisgeving, die door
de provincie zal worden gepubliceerd.

Binnen twaalf weken na de laatste dag van de terinzagelegging van het Ontwerp-
dijkversterkingsplan en de aanvragen van de daarmee verband houdende besluiten, dient de
definitieve beschikking aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden toegezonden.
Vervolgens worden alle besluiten tezamen door gedeputeerde staten bekendgemaakt,

De Wet op de waterkering voorziet tevens in een bijzondere procedure voor
rechtsbescherming, Het Ontwerpdijkversterkingsplan wordt met de ontwerpen van de overige
besluiten ter inzage gelegd, Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder,
Tegen een besluit dat nodig is ter uitvoering van het versterkingsplan kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

0.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C. voor den Dag en/of de
heer Y.L de Zwart van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
telefoonnummer 010 - 435 7200.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
Namens dezen,

. .. de Zwart
fdeling Projecten, Projectleider

Bijlagen in 3-voud:
. Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven, kenmerk

1l0403/HN6/14K/000799,00l/mba, 22 december 2006;
. Tekeningset behorende bij het Ontwerpdijkversterkingsplan Bergambacht - Schoonhoven,

versie vergunningsaanvraag, 22 december 2006, Tek. nr -XI- 01 t/m 18;
. Samenvatting Projectnota/ MER, kenmerk 1l0403/HN6/08K/000799,001/lko, datum 22

december 2006;
. Ontheffingformulier Dienst Regelingen, ruimtelijke ontwikkelingen,
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