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Aanvraag

Watervergunning
Introductie
Millisterie van Verkeer ell Waterstaat

Introductie
Inleiding
Met dit formulier kunt u een watervergunning of wijziging daarvan aanvragen.
Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de gemeente waar uw voorgenomen activiteiten plaatsvinden of de
bevoegde instantie en hoor of een vergunning nodig is. Vaak volstaat aileen een melding.

De watervergunning
De watervergunning dekt aIle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als
u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer
of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt
infiltreren in de bodem.

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

Bevoegde instantie
Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem), de
provincie (grote grondwateronttrekkingenJinfiltraties) of de Inspectie Verkeer en Waterstaat (eigen
werken RWS) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel
hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde instantie (zie de bijlage voor contactgegevens).

•

.1'

~

..... \,.; .

,

•

Vooroverleg
Vooroverleg mel de bevoegde inSlantie maakl de beoordel.ing van uw aanvraag makkelijker. Neem
daarom vroeglijdig conlact op mct de bcvoegde instantic. U hoort waarvoor u precies een
watervergunning nodig hccfl en welke voorwaarden gelde n.

Behandelkosten
Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw
aanvraag.

Zo werkt het
•
•
•
•
•
•

Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie
Vul het formulier in voor zover nodig
Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
Onderteken het formulier
Verstuur de aanvraag inclusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde
instantie
Afhankelijk van de procedure ontvangt u binnen acht weken of zcs maanden beiicht over
toewijzing of afwijzing van uw aanvraag en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de
procedure langer duurt, ontvangt u daarover apart bericht.

Digitale aanvraag
Naar verwachting kunt u vanaf het midden van 2011 via Omgevingsloket online digitaal een
aanvraag indienen. Tot die tijd is aileen dit formulier geldig.
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Aanvraag

Watervergunning
01. Algemene gegevens

Ministerie van Verkeer en Waters/aat

01. Algemene gegevens
In1eiding
Vul elit onderdeel van de aanvraag altijd in. Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!)
hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.

> VIII hier (Ie gegeven.~
ill VOII dl!gelle ofJ \ViC/Is
11001/1 de verg llllllillg
moe/kolllell:
orsollisa/ielbedrijf of
fJoniel/lief

1

Organisatie/bedrijf:

3

met de aanvraag mee

! Bijlage

> Vul in vaar zover

Vi tens NV

Naam en voorletter(s):

2

> Stuur eell machtiging

Gegevens van de aanvrager

4

Adres:

Postbus 1090

Postcode:

8200 BB

Woonplaats:

Lelystad

Telefoonnummer:

06-5 1525936

E-mailadres:

jolijn. vanengelenburg@vilens nl

Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager
Naam en voorletter(s) :

_Ir_. _J,_v_an_E
_n...::g""el_en_b_u...::
rg'--_ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Functie:

Senior adviseur Grondstof
-----------------------------------------------

Telefoonnummer:

..:0..:.
6-..:.5..:.
15:..:2..:.5:..:93:..:6_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __

E-mailadres:

jolijn.vanengelenburg@vitens.nl

Gegevens van de gemachtigde (dient de aanvraag namens de aanvrager in)
Naam en voorletter(s):

Drs. F.A. Jutte

Adres:

postbus 1090

Postcode:

8200 BB

Woonplaats:

Lelystad

Telefoonnummer:

088-8848

E-mailadres:

frans.jutte@vitens.nl

CD

Locatie van de activiteiten
Adres:

Dellenweg 135

Postcode en plaats:

8161 PW ' I)C

magelijk

Kadastrale gegevens:
Gemeente:

EpeOO

sectie:

A
--------

nummer(s):

2027

Gemeente:

EpeOO

sectie:

M
- -- -

nummer(s):

3391 , 3392,
3393.3394,
3395, 3190
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Aanvraag

Watervergunning
01. Algemene gegevens
Ministerie van Verkeer en Waters/aat

Overige locatiegegevens:

Naam oppervlaktewaterlichaam:

Klaarbeek. Grift

XlY -coordinaten:

innamepunt: 197715/482683: infiltratievoorziening 194664/488164

Zijde (NIZIOfWlLilRe):

Kilometrering:

5

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

> Ga zo nodig verder op
een aparte hijlage

Activiteit:

Aanleg

Begindatum: ddlmmljjjj : ..:0.:..1-..:0.:..9-..:2.:..01:..:2~_ _ __ _

Activiteit:

Innarne en infiltratie

Begindatum: ddlmmljjjj :

01-09-2013 (bij een
voorspoedig verloop van
voorbereiding en rea1isatie)

Einddatum: ddlmmljjjj:

01-10-2014 (rekening
houdend met eventuele
uitloop van voorbereiding
en realisaticl

Einddatum: dd/mmljjjj:

2033 of later

Activiteit:
Begindatum: ddlmmljjjj:

Einddatum: ddlmmljjjj:

Geef zo nodig een toelichting

> Gee! een korte

6

Activiteiten

omschrijving
60 Omschrijf de aard van de activiteiten

Om de drinkwaterwinning Epe te compenseren wordt water vanuit de Klaarbeek en de Grift
geYnfiltreerd in de nabijheid van het wingebied. Circa 90 % van het gei'nfiltreerde water wordt
teruggewonnen in de drinkwaterwinning.

6b Omschrij f de reden I het doel van de activiteiten
Verdrogingsbestrijding. Door de infiltratie wordt het grondwatersysteem deels hersteld en daardoor zullen
verschillende nabijgelegen beken en sprengen op de Oost-Veluwe meer water gaan afvoeren.

7

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

CD
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Aanvraag

WatcrvergwlDing

oI. A Igemene gegevens
Mill l.tterie vall Verkeer ell

Waterslaar

o Nicuwe aanvraag
181

Aanvraag voor wijziging van een bestaandc vergunning. nameJijk:

Vergunningnummcrlkenmerk:

031um:

127 oklobcr I ~9 en 25
nklobt r 20 10

Verlecnd doorlbevoegd gezag:

IProvinCie GelderllliJd en Waterschap Veluwe

Ovei.licht bijJagen bij blad 01
>

Voorzie de bij /age \.afl

Vraag.

Benodlgde bijlago

/tel jllisl e IlIIlImlel'
4

SilUntiEitekening. kRBr1
{OlO

5"

Begin- cIIIllndd3IUrn

notivireiten

N UlnllKlr

or

Gebruik cen ~ltunIJc-,ek~ning, konrl. foto of nnder geschikl nuddel om de
precleze localie van de nClivitciten I,en op~ichle van de omgeving annIe
geven. Tekcning en kann 1.ijn,voorzicn \'lIn ceo nOQrdpijl. De sahanl van
de knnrl is,1;10:000, mail!" no ovcrJeg mCl de bevocl:dcinSlnDliemng u
evenlueel cen andere schanI gebrulKen,
-

Vervolg vnn de bij vrailg So vermeldc dalums.

01.4

'1

MIi
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Aanvraag

Watervergunning
02. Activiteitenkeuze en ondertekening
Ministerie vall Verkeer en Waters/aat

02. Activiteitenkeuze en ondertekening

CD

Inleiding
Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Ga daama door naar de keuzebladen die voor u van
toepassing zijn. Ten slotte ondertekent en verstuu!'1 u de aanvraag, inC\usiefbijlagen. !-lct i mogeJijk
dat u naast de watervergunning ook andere vergunningen nodig hcbt of meldingcn moel doen. Lees
hier meer over in de toelichling. Raadpleeg bij lwijfel uw gemeente of de bevoegde inst.anlie.
ToeJichting (i) staal op eell apurlloelichlingenblad.

> U kunt meerdere

1

onderdelen aankruisen

Keuze van activiteiten
la Kruis aan wat van toepassing is op uw aanvraag

Toelichting

Keuzeblad

Stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam brengen

U wilt bijvoorbeeld afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam
IOzeD of rechtstreeks (dus Diet via de gemeentelijke riolering)
afvoeren naar eeD rioolwaterzuiveringsinrichting

AI

Stoffen in zee breDgen

U wilt baggerspecie op een locatie buiteo de I2-mijlszooe van de

A2

Activiteit

o
o

Noordzee storteD.

2

181

Een waterstaatswerk of
beschermingszone gebruikeD

U wilt werkzaamhedeD verrichten in, op, boven, over of oDder
eeo waterstaatswerk of de aangrenzeode beschermingszone. Ben
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergiDgsgebied,
waterkering of oDdersteunend kunstwerk (bijv. eeD sluis of stuw).

A3

181

Water iD de bodem breDgeD of eraan
oDttrekken

U wilt groDdwater oDttrekkeD of iD samenhaog daarmee water in
de bodem brengeD (infiltreren). Ook oDttrekkingeD in verband
met bodemenergiesystemen valleD in deze categorie.

A4

181

Water in een oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekkeD

U wilt grote hoeveelhedeo water in eeo oppervlaktewaterlicbaam
lazeD of daaraan grotc hoeveelbeden onttrekkeD.

A5

Ondertekening
2a Onderteken deze aanvraag als u aile van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord
lk verklaar dit formulier en de bijlagel1 naar waarheid te hebben ingevuld
Datum:
Plaats:

Handtekening aanvrager:

> AIleen aIs u

Handtekening gemachtigde:

gemachtigd bent
Aantal bijgevoegde bijlagen:

3
> Zie de bijlage voor

Aanvraag versturen

contactgegevens van
bevoegde installties

3a Stuur aile ingevulde onderdelen van de aanvraag inc1usief de bijlagen in viervoud (tenzij de bevoegde
instantie anders aangeefi) naar de gemeente waar de activiteiten worden uitgevoerd of rechtstreeks naar de
bevoegde instantie

> Maak een kopie voor

Uitzondering:

eigen gebruik

Als u activiteiten in de Noordzee wilt verrichten, stuurt u de aanvraag niet naar de gemeente, maar altijd
rechtstreeks naar Rijkswaterstaat (zie de bijlage voor contactgegevens)
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Aanvraag

Watervergunning
At. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

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

Let op!
•
•

•
•

•

Vraag de gemeente of de bevoegde instantie vooraf of u dit onderdeel moet invullen of dat u
onder algemene regels vall.
Als u onder algemene regels valt, moet u vooraf eeo melding doen aan de bevoegde instantie.
Dat geldt in de volgende situaties:
o Als u vanuit eeo huishoudeo wilt lozen
o Als uw bedrijf onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit), het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij of het Besluit
glastuinbouw valt.
Voer zeker bij grote lozingen vooroverleg met de bevoegde instantie voordat u de aanvraag
offici eel indien!.
Ais u niet rechtstreeks in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen, maar bijvoorbeeld via de
gemeentelijke riolering of via de rio1ering of zuivering van een ander bedrijf vraagt u bij uw
gemeente een milieu- of omgevingsvergunning aan. Zo'n lozing kan echter ook onder algemene
regels vallen.
Ais uw bedrijf een IPPC-bedrijf is, bent u wettelijk verplicht om binnen zes weken naast de
watervergunniog bij uw gemeente ook een milieu- of omgevingsvergunning aan te vragen.

Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (1) hoort. dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

1

Bedrijfsactiviteiten

! Bi}/age

Ia Voeg aIs bijlage toe: een rapport over de bedrijfsactiviteiten. -processen. -installaties en -voorzieningen

! Bi}/age

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

! Bi}/age

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

2

IPPC

> De Europese IPPC-

2a [s Richtlijn 20081llEG van toepassing op uw inrichting?

ric/u/ijn over
geiillegreerde preventie
en beslrijding van
veronlreiniging

o Ja
o Nee ~ Ga verder met vraag 3a
2b Wat is de specifieke categorie zoals bedoeld in bijlage [ van de IPPC-richtijn?

2e Voeg als bijlage toe: een rapport met de maatregelen of technieken die u toepast om te voldoen aan de
definitie van 'beste beschikbare techniek' (bbt). zoals bedoeld in Richtlijn 2008/IIEG of het beteeffende BREF
vooe deze bedrijfstak

! Bijlage

3

Ongewone voorvallenl onvoorziene lozingen

! Bij/age

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

> BRZ01999: hel

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

Besluit risico 's zware
ongevallell

o Nee

! Bijlage

> Hallteer bi} de
risicobeoorde/ing bij/age 2
vall het CIW-rapport
'Integrale aanpak risico '.1
vall onvoorziene /ozingen'

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

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

~ Voeg als bijlage toe: de resultaten van de risicobeoordeling
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Aanvraag

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

! Bij/age

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

> Gebruik zo nodig een

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

CD

aparte bijlage
[nstallatie

! Bij/age

Faulkans
(1/j aar)

Scenario

Volumecontuminatie(m J )

Maalregel

3e Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

o la ~ Voeg als bijlage in overleg met de bevoegde instantie uw bedrijfsnoodplan toe
o Nee
4

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

! Bij/age

4b Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten? Zo ja, we\k(e) bedrijflbedrijven en
hoeveel woningen?

o la, namelijk:

naam bedrijf of bedrijven:

aantal woningen:

o Nee
5

Afvalwaterstromen

CD

Sa Vul in de tabel in welke soorlen afvalwater u wilt lozen en vul de afvoergegevens in

> Gebruik zo nodig een

Soorl afvalwater

Inname

Afvoer

Hel'komst'

Lnzing

aparte bijlage
0 1' 1

Lnzings-

Conlin" of

Ho.ve.lheid

punt

disconfil1l1

ill Hr~/jaal

I

Bepaald
vo/genso/

(C~fD)

I.
2.
3.
4.

6.

7.
8.
TOlaal

1) Aangeven wat de herkomst is van het gebruikte water; D=drinkwater, O=oppervlaktewaler, G=grondwater. H=hemeJwaler, A= anders
2) Aangeven waarop het afvalwater wordt geloosd; O=oppervlaktewater. Z=rechtstreeks op zuivcringtechnisch werk. RWA= gemeentelijk
hemelwalerriool, DWA= gemeentelijk vui1waterciool. B=bodem en I;:::: indirect (via een werk van een derde)
3) Aangeven met een letter via welk lozingspunt hel belreffende afvalwater wordt geloosd (gebruik dezelfde leLlers aJs op de rioleringstckcning)
4) Bij iedere hoeveelhcid aangeven op welke wijze(n) de volumestroom van de verschillcnde soorlen afvalwater is bepaald: (W) watermeter.
(D) debielrneling. (S) uil specific.lie. (0) gesch.l. (A) andere manier
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Aanvraag

Watervergunning
AI. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen
Minis/erie van Verkeer en Waterstaat

Sb Vul per lozingspunt in op welk oppervlaktewaterlichaam uw bedrijfwillozen
Naam oppervlaktewaterlichaam

Lozingspunt

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

> Gebruik dezelfde
nummering als bij 5a

Verontreinigende stoffen die
kunnen vrijkomen

Hoeveelheid in
kgljaar

Concentratie
in mgtl

CD

Temperatuur bij
lozing in °C
(koelwater)

I.

2
3.

4
5.
6.
7.
8.

! Bijlage

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

! Bij/age

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

! Bijlage

Sf Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing zoals omschreven bij
vraag Sc?

CD
CD

D 1a ~ Voeg als bijIage toe: een beschrijving van de aard en duur van de bedrijfsomstandigheden en een zo
nauwkeurig mogeJijke schatting van de samenstelling van het te lozen afvalwater tijdens deze periode
D

Nee

Sg 8eschrijf hoe u de lozing wilt meten (meetfrequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren en hoe u
daarover wilt rapporteren

6

Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken
Prevell/ieve maatregelen ell hergebruik

! Bijlage

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

D

1a ~ beschrijf de preventieve maatregelen enlof onderzoeken in een aparte bijlage

D

Nee

CD
-
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Aanvraag

Watcnergunniug
A I . Stoffen in cen oppervlaktewalcrHchaam brengen
Millisll1,.ie vall Vukeer 611 WmcrSlo{Jf

611 Worden afva!waterstromen en/of toffen hergebruikl?

1 Bij/age

o ]a ~ beschrijf hel hergebruik van afvalstrorncn enlof stoffen in eeo apane bijlagc

Q)

ONce

ZlIi\reriliglecl/ll;sclte voor:zic1IIJlgeJI

6c Gecf hieronder aan welke (nfvnL)water(deel)stromen ceo zuiveringtechni che voorziening passcren voor de

lazing plaalsvindl
VOOl"liCllillg

apncitClf

Af\,olworcrsTll.om

OlicJ\vfI!c.rnfsd\cl~r(~)

Velafscheider(s)
Zui verillgsillslall miC(s)
Bc;dnkpUI(ten)

CBA(s)
Anden: VQOI7.icning:

6d Voeg aJs bijlage loe: lie kenmerkcn van de 7.uivcringlcchnlsche voorzieningcn zoals bij 6c gc.noemd

! Bij/age

7

NadeJige effecten Op het watermilieu
7a Voeg in overleg met de bevoegde instantie als bijhlge loe: een bcschJijving
erre len YQOr hCI warennilieu (iJllll1l 'sieloel )

8

~ao

de be Iangrijke nadelige

Ontwikkelingen

> Geb,.uik w IIlJdig (!eJI

8a Zijn in de loekoll1s1 olllwi.kkelingea (bijvoorbeeld uitbreidingsplannen) Ie verwachten, In of rondom uw

aparre bij/age

bcdrijf, die gevolgcn kunncn hcbben yoor de anrd ell Clmvang van de lozingen?

o Ja. namelijk:

o

9

Nee

Samenvatting
9ft

Gcef hieroncler en korte ~amcnvatling van d inhoud v<l!I il deel van de yergunningaanvrnag

Aard en omvang van bet bedrijf

Globalc PI"occsOOschrijving

CD
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Aanvraag

Walervc rgunning
A I. Sloffen in cen oppervlaktcwalcrlichaam brcngen
Millis/erie \·011 Vt rkerr t ll WlIItrs/uat

Beschrijvinll van de bedriJfslocalieJnaam oppcrvlaktcwate,lichaam

Beschrijving van de lozi ng; aard, omvang, continuldismntinu, maatregclen (prevcncie) en l:uivt'lingll~hnische
voon.icnlngcn

Pcriodc waarvOOT vcrgunn ing wonlt gevraagd

Overzicht bijlagen bij blad A I
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Aanvraag

Watervergunning
Al. Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen
Minis/erie van Verkeer ell Waters/aat

Yraag

Benodigde bijlage

Toelichting

Nummer

la

Acti vitei tenrapport

Beschrijving van aJle (veranderde) activiteiteo, processen, instaJlaties en
voorzieningen binnen het bedrijf. Yoeg ook processchema's toe.

Al-Ia

Ib

Bedrijfsplattegrond

Met teo minste: de laad- en losplaatsen, de opslag voor grood- en
hulpstoffen en tussen- en eindproducten, de plaats van de
zuiveringtechnische voorzieningen. Areeer de terreindelen waar mogelijk
verontreinigd hemelwater wordt geloosd.

AI-Ib

Ie

Overzicht stoffen en
producten

Tabel of overzicht met aile grond- en hulpstoffen en tussen- en
eindproducten. Per stof of product moeten de volgende kenmerken worden
benoemd:
-Opslagcapaciteit (kg of ton),
-Wijze van opslag eo opslaglocatie op de inrichting
-Yerbruik (kgljaar oftonljaar)
-Waterbezwaarlijkheid (I tim 12) eo de saneringsinspanning (A, B ofC) of
de stofeigenschappeo (samenstelling ingeval van een preparaat, R-zinnen,
acute toxiciteit. afbreekbaarheid, oplosbaarheid. log POW) op grond van de
Algemene beoordelingsmethodiek (ABM».

AI-Ie

2c

Bbt-rapport

Opsomming en omschrijving van toegepaste maatregelen en technieken die
invuJling geven aan de definitie vao 'beste beschikbare techniek' (bb!)

AI-2c

3a

Milieurisicoanalyse

Onderdeel van het veiligheidsrapport zeals bedoeld in het BRZO 1999

AI-3a

3b

Ri si cobeoordeli ng
drempelwaarden

Resultaat van toetsing aan bijlage 2 van het CIW-rapport 'Integrale aanpak

AI-3b

Overleg met de bevoegde instantie over de noodzaak van toepassing van de
ProteusmodeJlering

AI-3c

3d

Milieurisicoanalyse
met ProteusmodeJlering
Tabel Proteus

Installaties en lozingsscenario's die volgens Proteus de grootste risico's
dragen

AI-3d

3e
4a

Bedrijfsnoodplan
Rioleringstekeoing

Sa

Tabel

Tabel afvalwaterstromeo

AI-Sa

5d

Berekeoing
warmtevracht
koelwater
Analyseresultaten

Berekeoing wanntevracht zoals beschreven in de toelichting

AI-Sd

De samenstelling van de deelstromen en van bet afvalwater per
loziogs/meetpuot

AI-5e

5f

Beschrijving
bedrijfsomstaodigbeden

Ioforrnatie over de samensteUing van het te lozen afvalwater tijdens
bepalende bedrijfsomstaodigbeden en de duur van de omstandigheden

AI-Sf

6a

Beschrijving
preventieve
maatregeIen
Beschrij viog
hergebruik
afvalwaterstromen

Zie toelichtingenblad

AI-6a

Zie toelichtingenblad

AI-6b

6d

Rapport
zui veringtech nische
voorzieoingeo

Beschrijvingen (eventueel schematische weergave I stroomschema's
bijvoegen). ontwerpgrondslagen, capaciteitsberekeoingen.
zuiveringsrendemeot, tekeniogen

AI-6d

7a

Immissietoets

Volg de methodiek zoals beschreven in het CIW-rapport "Emissie-immissie,
prioritering van bronnen en de immissieloets". U kunt dit rapport
downloaden via www.helpdeskwater.nl.

AI-7a

Sa

Ontwikkelingen

Beschrijviog van ontwikkelingen die relevant zijn voor de aard eo omvang
van de lozingen

AI-Sa

> Voorzie elke bijlage vall
het juiste nummer

3c

5e

6b

van risico's van onvoorziene Iozingeo'

Een compleet overzichl van de aanwezige riolering. waarmee
bedrijfsafvalwater. buishoudelijk afvalwater. al dan niel verontreioigd
hemelwater, etc. wordt afgevoerd. Mel aanduiding van aUe reguliere, maar
ook calaroiteuze afvoerroutes. Met ten minste: de lozingspuDten,
controleputlen enlof meelvoorzieningen. stroonuichting alsook de plaats
van de zuiveringtechnische voorzieningen. Yerrneld ook de diverse
afvalwaterstromen duidelijk.

A2. Staffen in zee brengen

AI-3e
AI-4a
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Aanvraag

Watervergunning
A2. Stoffen in zee brengen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

CD

Inleiding
Vul dit onderdeel in als u baggerspecie op een loeatie buiten de 12-mijlszone en binnen de
exc1usieve economische zone (EEZ) van de Noordzee wilt brengen. Bij toepassingen van
baggerspeeie binnen de 12-mijlszone heeft u geen watervergunning nodig, maar kunt u volstaan met
een melding volgens het Besluit bodernkwaliteit aan Agentschap NL. Het afvoeren naar of storten in
zee van andere stoffen dan baggerspecie en het verbranden van stoffen op zee is niet vergunbaar.
Tijdens vooroverleg zal Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat u duideJijkheid versehaffen over de
vergunbaarheid van de beoogde aetiviteiten.
Ais bij de vraag een toeliehting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toeliehtingenblad.

1

Bagger- en stortlocatie
la Vermeld de coordinaten van de locatie waar de specie wordt gebaggerd en gestort

! Bijlage

Baggerlocatie

X:

Y:

(In ETRS89, WGS84,
UTM zone 31 E050 of RO)

Stortlocatie

X:

Y:

(In ETRS89, WGS84 of
UTM zone 31 E050)

lb Voeg als bijlage toe: een overzichtskaart van de bagger- en stortlocatie

2

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

o Zand
o Klei
o Leem
DSlib
DAnders, namelijk:

! Bij/age

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

! Bij/age

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

3

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

m'

Overzicht bijlagen bij blad A2

> Voorzie elke bijlage van

Vraag

Benodigde bijlage

Toelichting

Nummer

lb

Overzicbtskaart van de
bagger-en startlacatie

Oe cotlrdinaten van de boekpunten van de bagger- en de stortlocatie mag u

A2-la

in ETRS89, WGS84 of UTM zone 3! E050 (en voor de baggerlocatie oak

hetjuiste nummer
2b

2c

Analyserapport(en) van
de samenstelling van
het materiaal

Rapport conform NEN

5720 van de
monsterlocaties en de
boorstaten

in RD) vennelden.
Een analyserapport moet miostens inzicht geven in de
korrelgrootteverdeling, het drogestofgehalte en in de chemische parameters
die deel uitmaken van de zoutebaggertoets
(www.helpdeskwater.nVzeeslib/nonnl). Als de samenstelling Diet voldoet
aan de nonnen van de zoutebaggcrtoets wordt in heginse! geen vergunning
verleend voor het storten van de betreffende partij baggerspecie.
In NEN 5720 staat hoe het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. zoals
het minimaal vereiste aanta! boringen en bodemmonsters. Bespreek tijdens
het vooroverleg wat in uw geval de meest geschikte onderzoekshypothese is.

AZ-2b

A2-2c
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Aanvraag

Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of be seherrningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

A3. Waterstaatwerk of beschermingszone
gebruiken
Inleiding
Vul dil onderdeel in al u aCliviteiten will uit voeren in, op. boven. over of onder cen waler taatwerk
of bijbcllorende be cherm.ingszone. of als u va te sub lantics of voorwcrpen wi It storlen, plaatscn
neerleggen of juist wilt latcn staan of laten liggcn bij het waterstaatwe[k or de bescherming 7.0ne.
Ben water taatswerk i : een oppervJaktewatcrlichaam (zoal een watergang, vijver rivier, kanaal,
meer of zee), een berging gebied een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoll.ls cen sluis.
sluw of tyrug).
Let op! RaadpJeeg uw watcrbeheerder vooraf of u een walervergunning nodig hcbl of dat u alleen
een melding hoeft Ie doen.
Als bij de vraag een toelichLing (i) of een bijlage (I) hoort, dan is dit aangegeven. ToelichliJlgen (i)
taan op een apart tocHchtingenblad.

1
> Kmis aall waf vall

Gebruik
10 Op welke wijze will u gebruikmakeD van hel waterstaalwerk? Meerdete 0plic. ?ijn mogeJijk

loepa.fsil/g IS ell ga verder
bij dl! 11001' II rel evanl l!

/\ cth1h:lIcn

VmHg

0

Dempen.va n cen oppervlakleWalerlioluiam

2

181

Graven van cen oppervlaklewruerlichaam

3

0

Onlwikkelen of inn chIen van Oaluur

4

0

Aanleggcn, wij z.igen of verwijderen van een brug

5

0

Aanleggen, wij7.igen of verwijderen van cen dam (met of zonder duiker)

6

0

Be choeien (ooververdediging)

7

0

Aanlirengen van beplllnt,ing in of nabij eell.oppervIDk.1ewl\terli chaaffi

8

181

Ovenge acli vileiten in of nnbij oppervlaktewatedichamell

9

0

Oprichlen van bouwwerken, Iliet· zijnde gebouwen. in de Noordzee

10

0

Activileiten in, op of nahij wamrkenn gen

II

181

Aanleggen van kabels of.lcidingen

12

0

lnnemen van een Jigplaau;

13

0

Bouwen, wijzigen of verwij~ ~ n van een steiger of vIonder

14

0

Wij ~gen

IS

0

Aanbrengen van "erhard oppel'V lak (w3aronder dakoppel'V lak)

16

0

Activilciten in cen'Waterbodem

17

lIm(a)g(ell)

van hel wl1lerpeH

Ib Vlleg oIs bij lage tllC: een consrruotietekeniog van de voorgenomen acti vileilen

! Bijla 'I!

2

CD

Dempen van een oppervlaktewaterlichaam
2a Kruis aan wat van toepassing is op de aaDvraag

o Geheel dempen van een op'pcrv1aktewaterlichaam
o Dempen van een deeJ van cen oppervlaktewaterlichaam
o Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

CD

15 van 38

Aanvraag

Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Ministerie van Verkeer ell Waterstaat

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

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

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

3

Graven van een oppervlaktewaterlichaam

Q)

3a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

181

o

Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam
Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

3b Vermeld de afmetingen van de vemieuwing of verbreding in meters
Nieuw oppervlaktewaterlichaam:
Zie ontwerptekeningen

mlengte
m bodembreedte

Verbreding oppervlaktewaterlichaam:
m lengte
m bodembreedte

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

Zie ontwerptekeningen infiltratievijvers en innamevoorziening in onderbouwend rapport

4

Ontwikkelen of inrichten van natuur
4a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

B
o
o

o

Inrichten van een natuurvriendelijke oever
Ontwikkelen van natuur. zoals het creeren van dynarnische begroeiing (bijvoorbeeld ooibossen)
Aanleggen van fauna-uittredingsplaatsen
Aanleggen van faunapassages
Aanleggen van ecologische verbindingszones

Natuurvrielldelijk oever:
4b Vermeld de lengte van de natuurvriendelijke oever in meters
m

4c Omschrijf hieronder de toe te passen materialen en/of beplanting

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

Q)
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Aanvraag

Watervergulliling
A3. Walerslnalswerk of beschermingsl.Onc gcbruik!!n
Mi/Jisll!ri~ vall

Verkeu ell WlJlerstaar

Nalllllrolll\Vikkel illgldYllamische begroeiiu ':

Q)

4e Voeg a1s bijlage toe: CC II vcgelaliekaarl

! Bij/uBe

5

Aanleggen wijzigen of verwijderen van een brug

Q)

511 Kruis ann will van toepassillg is op dc-aallvraag

o Aanleggell van van een nieuwe brug
o Wijzigen van cen beslaande brog
o Verwijdcren van cen brog
51) Vemlcld de afmeiingen van de brug in meters
mlengte
m brecdlc

5c Vermeld de hoogte van de bmg ten opzichlC van hel walerpeil of maaiveId in melers
m boven \YnJerpcil

m boven maaivc:Jd

Sd OlllschriJf de afwerkillg of inrichling van de taluds onder de brugboofdclI

6

AanJeggen , wijzigen of verwijderen van een dam (met of zonder duiker)
60 Kruis aan wat van locpassing is op de a.mvraag

Q)

o Aanleggcn van cen nieuwe d!Un
o Wlj7.igen van cen beslaande dam
o

Verwijderen van een darn

6b Vcnneld de afmefingen van de dam in meIer
miengill
m lengle vnn de cvcJllucle duikcr op de wUlerlijn

m diameler vno de duikcr of.n breedlc m hoogle van de duiker
m bovcnbl'\!e(l!ol van de dam
In

7

huidige lengle Vtlll de Ie wij1.igen dom (uls van locpnsslng)

Be cboeien (oeververdediging )
7a Kmis aan wal van loepas$ing is op de aanvraag

o Aanleggen van nieuwe beschoeiiug.
o Vervan gen van bcslaande beschoeiing
o Verwijderen van bcstaande beschoeiing

DAnder namelJjk:

Q)
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Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of beschenningszone gebruiken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

7b Kruis aan wat de samenstelling is van de beschoeiing

0
0
0
0

Beton
Staal
Kunststof
Hout, namelijk:

0

Anders, namelijk:

7e Vermeld de lengte en hoogte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn in meters
m lengte
mhoogte

8

Aanbrengen van beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam
Sa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Aanplanten van bomen

o
o

CD

Verwijderen van bomen of beplanting
Aanbrengen van overige beplanting, namelijk:

Sb Omschrijf om welke soort bomen of beplanting het gaat

9

Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen
9a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o
o
o
o

o
o
o
o

Plaatsen van hekwerken en afrasteringen
Oprichten van een gebouw, zoals een woning ofbedrijfspand
Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations, e.d.)
(Ver)bouwen van een boothuis
Plaatsen van afmeerpalen
Plaatsen van remmingwerken
Aanbrengen van lozingswerken, namelijk:

CD

Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties
Plaatsen van meetpalen
Aanbrengen van visfuiken of ander vistuig
Oprichten van een windturbine(park)
Oprichten van een zendmast
I8J Anders, namelijk: Aanleg innamevoorziening voor inn arne van water ten behoeve van infiltratie elders (met
nooduitlaat) en aanleg infiltratievijvers; verwijderen bestaande innamevoorziening in K1aarbeek

o
o

o
o

10

Oprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in de Noordzee

! Bij/age

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

! Bij/age

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

! Bij/age

lOe Voeg als bijlage toe: een oprichtings- en inrichtingsplan

Aileen voor activiteiten in de exclusieve economische zone :

! Bij/age

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

CD
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11

Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Millisterie van Verk.eer en Waters/aat

Activiteiten in, op of nabij waterkeringen

Q)

11a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Oprichten van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand, strandpaviljoen of strandhuisje
o Aanbrengen van een waterinlaat- of wateruitlaatconstructie
o Plaatsen van een windturbine(park)
o Aanleggen van een oprit of grondlichaam
o Aanbrengen van een baggerdepol of gronddepot
o Ontgraven van grond
o Beweiden met vee, namelijk:
soort vee:

aantal te beweiden stuks
vee:

o Organiseren van een wedstrijd of evenement, namelijk in de periode:
van (dd/mrnljjjj):

tot (dd/mrnJjjjj):

o Aanbrengen van beplanting/bomen, namelijk:
soort:

o Verwijderen van beplanting/bomen, namelijk:
soort ;

o Uitvoeren van boringen of sonderingen
o Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing
o Verplaatsen van zand op het strand (anders dan zandbanket)
o Andere werkzaamheden, namelijk:

! Bijlage

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

12

Aanleggen van kabels of leidingen
12a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

181

o

o

Aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam
Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een waterkering
Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering

12b Kruis aan om welke kabels of leidingen het gaat

181

Aanleggen van een vloeistofleiding

o Aanleggen van kabels
o Aanleggen van een warmtetransportleiding
o Aanleggen van kabels ten behoeve van telecornltelevisie
o Aanleggen van een drukleiding
o

bar, namelijk een:

gasleiding

o waterleiding
o riolering
o overige drukleiding, namelijk:

o Aanleggen van een gasleiding, namelijk een:
o Hogedrukleiding, namelijk met een druk van:
o Lagedrukleiding, namelijk met een druk van:
DAnders, namelijk:

bar
bar

van

Q)
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A3. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Ministerie vall Verkeer en Waterstaat

CD

12c Voeg a1s bijlagen toe: een (trace-)tekening, berekeningen, een omschrijving van de aanlegmethode, een
boorplan en een werkplan (als aanvulling op de constructietekening)

! Bijlage

13

Innemen van een ligplaats

CD

13a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag
D
D
D
D

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

13b Wat is het soort of type vaartuig of woonschip ?

13e Vermeld de afinetingen en diepgang van het vaartuig of woonschip in meters
m lengte
mhoogte
m diepgang

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

14

Bouwen, wijzigen of verwijderen van een steiger of vlonder

CD

14a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag
D
D
D
D
D

Bouwen van een steiger
Wijzigen van een steiger
Bouwen van een vlonder
Wijzigen van een vlonder
Verwijderen van een vlonder of steiger

14b Vermeld de huidige afmetingen van de te wijzigen steiger/vlonder in meters
m lengte
m breedte

15

Wijzigen van het waterpeil

CD

ISa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

em

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

em

ISb Vermeld de periode van de gewenste peilafwijking:
tot (ddimm/jjjj):

van (ddlmmljjjj):

lSc Welke werken behoren bij de peilafwijking?
D Pomp, namelijk met een capaciteit van:
m3 per uur

D (nlaat
D Stuw
D BemaJen drainage
DAnders, nanlelijk:

! Bijlage

lSd Voeg als bijlagen toe : tekeningen en een rapport peilwijziging

CD
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Aanvraag

Watcrl'l'rgunning
A3. Water,;;llIa1swc:rk ofbe$C:hc:rminll$'l.olM) gc:bruikc:n
Millis/eri/! WIt' Verkurtn WlII/!r.,wur

16

Aanbrengen van verhard oppervJak (waaro nder dakopperv Jak)
1611

Kllli~

aan wal van tOCJ!<lssing is oJ! de aanvl'lIol

o Aonbrt:ngcn von ycrharding
o Inrichtcn van een opslagdcpo! (bijvoorbecld voor grond of grind)

O
D

Bouwen van dakoppervlak
Bouwcn von kassen

D Anders, namclijk:

161, Wat is het $OOrt of type van de ann Ie brengen vertmrding1

CD

16<: VcnTlcid de oppervlalae van deun Ie brengen Vl!rlttrding. dakopPCrvlak of kassen
m'
16d Omschrijf de wijze van n(yocr yan het hcmclwutcr dot op de verharding vult

1M Omschrijf de co mpenserende ofbergc:nde maatrt:gcien YOOf' de aan Ie brengen verharding. dakoppervlak of

hsscn

17

Activitciten in een waterbodem
178 Hocvecl baggerspccie wordt verwijderd1

m'
t 7b Wat is de omvang va n het 100:13l te baggeren oppervlak?

17c WDI is de bcslemming van de baggcrspecie?

oo Dcpol
Hergcbruik
o

AtKll:B, namelijk:

CD
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Watervergunning
A3. Waterstaatswerk of beschermings zone gebruiken
Ministerie vall Verkeer ell Waterstaat

Overzicht bijlagen bij blad A3
> Voorzie elke bijlage van

Vraag

Benodigde bijlage

Toclichting

Nummer

Ib

Constructietekeniog met
berekeni ngen

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

A3-lb

4d

Profielschets

Profielschets van de oever.

A3-4d

4e

Vegetatiekaart

Een vegetatiekaart, schaal I : 5000, met weergave van de vegetatiesoort en de
contour waar de soort naar verwachting ontstaat, of wordt gepland. Geef op de
kaart de ruwbeidstypen in gesloten contouren en aangegeven door gekleurde
vlakken weer. Geef ook de contouren, als van tocpassing. van bebouwing weer op
de kaart. Bebouwing wordt meegenomeo in de bepating van de weerstand van de
stroming.

A3-4e

lOa

Beschrij ving
gevolgen
rechtmatig gebruik

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

lOb

Beschrijving
milieugevolgen

Beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het milieu

A3-lOb

lOe

Opriehtings- en
inrichtingsplan

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

A3-lOc

IOd

Besehrijving nut
en noodzaak

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

A3-IOd

lIb

Tekeningen

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

A3-llb

lib

Berekeningen

Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek conform
norrnering TAWIENW door een op dit vakgebied ter zake kundige. De
berekeningen tonen ten minste aan dat:
• door de acti viteiten de stabiliteit van de waterkering of kade niet afneemt,
• door de activiteiten de waterkering of kade niet zodanig waterdoorlatend
wordt dat risico's ontstaan in de vorrn van piping en kwel.
• door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt
aan de (grondlagen in de) waterkering of kade en naastgelegen onderve1den.

A3-llb2

lIb

Werkplan

Plan van aanpak

A3-llb3

lIb

Boorplan

Boorplan is nodig als de waterkering of de bijbehorende beschermingszone wordt
gekruist door een horizontaal gestuurde (HDD-)boring. Het boorplan bevat een
beschrijving van de horizontaal gestuurde boring.

A3-11b4

12e

Trace-tekening
van de kabel of
leiding

De ligging van de kabel of leiding, in een gangbare, goed leesbare schaal, met
daarop de leidinggegevens en eventucel bijkomende werken . Als detailtekening
op de trace-tekening zelf of apart aangeven:
• kruisingen met oppervlaktewaterlicharnen in doorsnede met opgave vao
maatvoeringen en de kabel- of leidinggegevens.
• verrnelding vao de aanlegmethode.

A3-12c

12c

Bereken ing van de
leiding en de
effecten

Een berekening van de leiding en de effecten op de waterkering conform de NEN
3650, 3651-serie, NPR 3659.1996 als de kabel of leiding binnen de waterkering
wordt gelegd.

A3-12c2

12c

Tekening kabel of
leiding binnen
waterkering

Doorsnede van de kabel enlof leiding ten opzichte van de waterkering met
vermelding van eventuele boogstralen (bij kruisingen), gegevens van toegepaste
materialen en hel te transporteren medium.

A3-12c3

12c

Boorplan

Boorplan is nodig als een oppervlaktewaterlichaarn, waterkering of bijbehorende
bescherrningszone wordt gekruist door een horizontaal gestuurde (HDD-)boring.
Het boorplao beval een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring.

A3-12c4

12c

Wcrkplan

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

A3-12c5

hetjuiste nummer

v~~r

bet

A3-lOa
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Wa tcrvcrgunning
A3. W3Ierslamswerk ofbeschermingszone gebruiken
Villi Verkeer ell Water,f laal

Millislerie

ISd

15d

Tekeningel\
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A3-ISd

Rapport
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Aanvraag

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

A4. Water in de bodem brengen of eraan
onttrekken
Inleiding
Vul dit onderdeel in als u grondwater wilt onttrekken, water wilt infiltreren of een
bodemenergiesysteem wilt realiseren, waarbij grondwater wordt onttrokken of water in de bodem
wordt gebracht. Raadpleeg uw waterschap vooraf of u een vergunning nodig hebt of dat u kunt
volstaan met een melding. Raadpleeg echter de provincie in de volgende gevallen:
•
•
•

Ontlrekkingen ofinfiltraties voor industriele toepassingen, als meer dan 150.000 ml/jaar wordt
onttrokken
Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare drinkwatervoorziening
Onttrekkingen of infiltraties voor een bodemenergiesysteem.

In deze gevallen is ontheffing van de vergunningplicht aileen mogelijk als de onttrekking niet meer
dan 10 m3/uur bedraagt. Vul ook onderdeel Al van dit formulier in als bij het boren van onttrekkingsof infiltratieputten spuiwater ontstaat dat u in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen.
Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

1

Onttrekkingen
la Wat is het doel waarvoor het Ie onttrekken grondwater wordt gebruikt?

Provincie bevoegd gezag
D industriele toepassingen (>150.000 m'/jaar)
D openbare drinkwatervoorziening
D bodemenergiesysteem

Waterschap bevoegd gezag
D industriele toepassingen «150.000 mJ/jaar)
drinkwater vee
bronbemaling
bodem- en/of grondwatersanering
D beregening
Danders, namelijk:

B
o

Ib Vul in de label de gegevens van de onttrekkingsputten in

> Ga bi} meer putnummers
verder op een apar/e
bij/age

Putnummer

Nr.

Nr.

Onure kkingsputten
Nr.

Nr.

Nieuw of bestaaod (nib)
Diameter filter(s) (m)
Lengte filter(s) (m)
Bovenkant filter(s) 1.0. v. NAP
(m±NAP)
Onderkanl filter(s) t.o.v. NAP
(m±NAP)
Boveokant filter(s) 1.0.v.
maaiveld (m±mv)
Onderkant filter(s) t.o.v.
maaiveld (m±mv)
Brutopompcapaciteit (m'/uur)
Pompcapaciteit (m'/uur)
RD·coiirdinaten (X/Y)*

'plaalsaallduidillg

1.0. v .hel

Rijksdr;ehoeksnel

CD
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Wa lcrvcrgunning

A4. Water in de bodem brcngen of eraan onlt1'ekken
Millisferie ",m Ve,.ke/1,. ~II Waterslaat

> Vu/ bij eel/tijde/ijke
mlllrl:kkillg ook IIettotuol
ill

Ie Geef de hocvcelhedcn waler aan die II 11h1ximaal wilt onllrckken
m' pllr uur

m~

pcrctmllHl

m' per kwnnaal

.n' per janr
on' 101m~

Id Vocg 8.\s bijlagc loe: cen beschouwing van de (mogeJijk) ncgalieve gevolgen vnn de onllrekking(en) en hun

! Bijl/IS

omvang
! Bij/age

'Ie Vocg al bijlage loe; cen beschrljving van de mantrcgelen of voorzieningen die u trcft om de (mogelijk)
negalieve gevolgen van de onllrekking(en) Ie voorkomen of Ie beperkeo

CD
CD

U Wal gcbeuI1 met hel onltrokken gtOndwaler. dat niel wordl verbruikl?

o Lozen in een oppervlaklewalerlichnalll
o Lozen vin de gemeenlelijke riolering
o Tenlgbrengen in de bodcmlgrondw31er
DAnder , namelijk;

2
> 01.1 bij meeT pllt/llmlT/lerS

Infiltratie
211 Vul in de label de gegevens van de inliltrnliepuuen in

verder op eOIl aparte
bij/age

InfihmucpUlien
l~lnll l11 nJl'r

Nr.

Nr.

Nr.

Nicuw or bcslaand (nib)

Er:z.al
ge nllltreerd
wOl den via
open
Inlillratle·
vennen.

He! gaal om

In hal
vergunnillgonderb
ouwende rappor1 Is
de tocatla en een
schelsontwBl'p van
devennen
weergegeven.

ufl breldlng van
beslaande
iofiltralievljvers.

Nr

Diameler liher(s) (m)
Lengle filter(s) (01)
Rovcnkanl fillcr(s) 1.0. v. NAP
(m:l:NAP)
Onderkunl fitler(s) t.o.v. NAP

(m±NAPJ
Oovenloont AlleT(s) 1.0.V.

CD

mnuiveld (m±nl\')

Onderkanl fiher(s t.O. v.
mnolvcld (m:tmv)

Acutopompcapacireit (m 'fUItT)

Pompcapncilllil (m'/uur)

RD-c06rdinaten (XIV).
O/J/(I01SIIO,,,i,,iclillg 1.0.11 . h~1 Rijk.<clriel",/!ks"~t

2b Geef de hoeveelhcden water aan die u maxil11aal will infiltreren

m' per uur

40.000

m' peretm3t11

01' per maand

2S van 38

Aanvraag

Watcrvcrgunning
A4. Water in de bodem brengcn of eman onllrekkcn
M;u;srerie vau Verkeer ell WUrel'S{(laf

m' perkw!IJ1llnl
6.000.000

m' lOlaal
2c Op welke wijllll wordt water ge'infiltreerd?

181

o

Bodeminfillmlie
PUlinfihmrie

! Bij/age

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

! Bij/age

2e Voeg als bijlage toe: een beschouwiog van de (magelijk) negatieve gtlvolgen van de infiltratie(s) en hun Qmvang

CD

! Bij/ag

2f Voeg aIs bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk)
negatieve gevolgen van de infiltratie(s) te voorkomen of te beperktln

CD

3

Bodemenergiesystemen
3a Geef de pompcapaciteit aan
m' peruur
3b Goof de hacveelheden water aan die u maximaal in de bodem wilt brengen

Ill'

per uur

m' par ctmnal
IlIl

permaand

"'., per kwnrlBol

nr' per Jnar

CD

3c Geef de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per jaar aan
Ill!

per Janr

3d Op welke wij~.e wordl waler in de bodem gcbrachl of in de hodem vcrplaatst?

o
o

Monobrons),sleem
DoublclS),Slecm
D Anders, namelijk:

! Bij/age

3c Voeg als bijlage IOe: cen mpport mel de same" telling van hel in de bodem Ie brengen water

! Bijlu-e

3f Voeg al bijlage loe: een b chou wing van de (mogelijk) ncgalievc gevolgen van hel

bun omvang

bodcmenergie.~ysleem

en

CD
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Watcrvcrgunning
A4. Wnter il l de bodcm brengen of eraun onllrekken
Milli,l lerie VUII VerkCl!I" ell Wal~r.lraur

Overzicht bijJagen bjj blad A4
> Vqorzie elke bijlalle vall

Vrnng

Benodi&de bijloge

Ib

'1',1 ~1

Toehchting

Numnm

her jl/isle /lUl/llller
A4-lb

I :1 ~ ",-·I~k}B~~.ft I[G~I

Id

r~ ~ch.v:u. ::~inB n::!:l

M· ld

(lltri\\'I;',",U\ .. nrl tll~l' rt

Ie

8aschouwing mIll

tJna.o , • \mot rnpfl

,~

Tnbel infillmticpulI.cn

Beschrijving vnn de voorgcnomen mnn.ucg::!3JJ.
t oah gcnocl\;ld ill de toclidul ng.

Oege".:;m 1' 10 U 'infiltl" .'1' • n.

1~

2f

lilJiWrt;u\l("1"ng rl .~~
. ... r" ~~\,7'll1.1 r(,pp.\Ul'1.

Beschouwing m el
I

nUCL

I \"'."~

.ct 11\1'pCI1

3e

I 11 ~r ""r~ll WQI<!Jt~

I&C:dl VU

,' nB ·unl ·~ ~

rlllitll."

ji (l t~r::1

t't;;"inr JT:.tt;

· lIlltrl ' I.l\l i'!~ntl.

-{h.' fl

t,tQ!@:'tl \••' "!J ~ . fflttl'l

~'~ttDn

8esohrijviog van ·<Ill vootgcnoiTten Il1lUltregclen onn de Mnll ·vnn criteria
7.pal5 ~enoemd in de loclichting.
Rt:11port t'\.~t ~:lzjc_ t &.~ Jt !:1 \'!3.

n§~lJ t

{j\1C.1

' dc.hand van de cri terin 100ls gcoocmd in ~e locliahting,

~" -,. .~.l; ,nltJf'rl

3r

liliml an Ill: ornui

Rnpportdnt inziehtgeeft in de sumcnstclling (relevnme parameters) \!lin hel

Analysempport

2e

II \Jj

jr.~~u ~~~U: .~ (k l ~\'m't;T 't:r.Di,.I,Cr.!.lA '~tlJ. "N

:..! l lcn·.i}'~'l ~vrU, r.

(L':,~~ j.tt!:., i ll!; \':171 ( ~ ;-""(!&... llj~ , f;:-t.&:~!,.'1 ~'~ J. . ,.,, ~ I..!J:J '.r.r. ~ iJl
... ...~ -~I.I,: ,t-T;;.k\.~~,! ('u m fl'P l ':.! l'~n ; \IT'l -0 \41\': 0 ' .L·~iJ, ~ :Orll_w..:rr.d i'l ::.!
I ~~~i ~' b 'i I1f
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Aanvraag

Watcrvergunning
AS. Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

A5. Water in een oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekken

CD

Inleiding
Vul dit onderdeel in als u grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam wilt lozen of
daaraan grote hoeveelheden wilt onttrekken. Afhankelijk van de hoeveelheden water die u wilt lozen
of onttrekken en van de criteria die de waterbeheerder hanteert kunt u volstaan met een melding of
heeft u een watervergunning nodig. Raadpleeg bij twijfel de bevoegde instantie.
Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoart, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i)
staan op een apart toelichtingenblad.

1
> Gebruik zo nodig een
aparte bijlage

Noodzaak
1a Geef aan wat de noodzaak is van het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam
In uitzonderingssituaties zal gebruik gernaakt worden van een nooduitlaat bij het innamepunt. Als er meer water
ingenomen is dan er verpompt wordt, of bij een storing of een calamiteit kan het ingenomen water vanuit de
innameplas teruglopen in de Grift.

2
> Gebruik zo nodig een

In- en uitstroomvoorzieningen

CD

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

aparte bijlage

Pompeapaeiteit (m'/uur)

Afmetingen
Lengle (rn)

Instroomvoorziening

Uitstroomvoorziening

In [otaal 1500 m3/uur verdeeld over [wee
punten (650 m3 Klaarbeek. 850 m3 Grift)

noodoverlaat in de vorm van een uitstroomput
waar water overlleen kan stromen in de Grift
iodie" het peil in de itul!Imcplns te 1\O(J1! wordl.

He[ exaete ontwerp word[ in nauw overleg
met het watersehap vastgesteld.

Breedte x hoogte (m) of

PM

Diameter (m)

PM

Ligging
Diepte 1.0.v. maaiveld
(m±mv)
Afstand I.o.v. oever (m)

! Bij/age

CD

PM

PM

2b Voeg a1s bijlage toe: een tekening met de ligging van de in- en uitstroomvoorzieningen

3

Hoeveelheid

CD

3a Vul in de tabel per periode de maximaal te onttrekken of te lozen waterhoeveelheden in
Voorjaar (1/3-31/5)

Zorner (1/6-31/8)

Najaar (1/9-30111)

Winter (1/12-28/2)

1000

1500

1500

Lozing (max. m'/uur)
Onttrekking (max. rn'/uur)

1500
-- - - -

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

18J

Debietmeting

o Pompcapaciteit x draaiuren
o Schatting
DAnders, namelijk:
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Watervergunnin g
AS. WDlcr in cen oppcrvl nktewatcrJic]la.1n1 brcngen of email onllrekkcn
Millis/erie

! Bijlugt

VUlt

V..,ketr ell W(l/tr.flUlH

k Vocg al s bijlage toc: ce n rappon dOl ee n bescllrijving beval va n de m331 regdcn Om visintrek legen Ie gaan

Overzicht bijl agen bij bl ad A5
> Voonie t:lkl! bijlage \'all
ile/jllis/I!

Too:llo1iting

Nutnt1\1'r

/JIll/III/fir

I,

Omschrijving

Ondcrbouwing van do. noodlMk VIIn l(nc n in « n oppcrvl11l1cwaterUchaam.

Tabel
Tekening in· en
uitstmof!l voonienlngen

M·2a
& heu 11M de liggi ng VIUI de in· en uitS1Joomvoordenlngen. ind usid de
hoe k ten OJIzichte "311 dc'lrOOmriehling. Oed OJ! de tekening ook de
mo n ~tcrplt llt t ll Mil .

A5·2b

Ondetbou lV<l1ld roppon dm .:-en beschrijving bevat van <It: ","mrege1en om
vilintrek tcgcn Ie ga.1n. Ma.' !rcgclcn zijn bij"oorbccld: ICIO.Itc~
(tOOlt.rdlamelC, vfflnelden). '.t'V<ln (m;l'I.\wijdle vtt~lden). en « n
terugvoersystec:m I'OOr ,iSlen.

AS-lc
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Aanvraag

Watervergunning
Contactinfonnatie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

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

1

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

Hoogheernraadschap Hollands
Noorderkwnrtier
Postbus 130
1135 ZK Edam
Telefoon (0299) 66 30 00
Website www.hhnk.nl

Hoogheemraadschap Amstel. Gooi e n
Vecht
Postbus 94370
1090 GJ Arnsterdam
Telefoon (0900) 93 94
Website www.agv.nl

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

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda
Telefoon (076) 564 10 00
Website www.brabantsedelta.nl

Waterschap Noorderzijlves t
Postbus 18
9700 AA Groningen
Telefoon (050) 304 89 II
Website www.noorderzijlvest.nl

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten
Telefoon (030) 634 57 00
Website www.destichtserijnlanden .nl

Waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390
5902 RJ Venlo
Telefooo (077) 389 II II
Website www.wpm.nl

Hoogheemraadschap van DeJtland
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon (015) 260 8108
Website www .hhdelfland.nl
Waterschap De Dommel
Postbus 10001
5280 DA Boxtel
Telefoon (0411) 61 86 18
Website www.domrnel.nl
Wetterskip Frysliin
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon (058) 292 22 22
Website www.wetterskipfryslan.nl
Waterschap Groot Salland
Postbus 60
8000 AB Zwolle
Telefoon (038) 455 72 00
Website www.wgs.nl
Waterschap Hollandse Delta
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
Telefoon (0900) 200 50 05
Website www.wshd.nl

Waterschap Reest en Wieden
Postbus 120
7940 AC Meppel
Telefooo (0522) 27 67 67
Website www.reestenwiedeo.nl
Waterschap Regge en Dinkel
Postbus 5006
7600 GA A1melo
Telefoon (0546) 83 25 25
Website www.wrd.nl
Waterschap Rijn en Ussel
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
Telefoon (0314) 36 93 69
Website www.wrij.nl
Hoogheemraadschap van RijnJand
Postbus 156
2300 AD Leiden
TelefooD (071) 306 30 63
Website www.rijnland.net
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
Telefoon (0344) 64 90 90
Website
www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Roer en Overmaas
Postbus 185
6130 AD Sittard
Telefoon (046) 420 57 00
Website www.overmaas.nl
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Telefoon (010) 453 72 00
Website
www.scluelandendekrimpenerwaard.nl
Waterschap Vallei & Eem
Postbus 330
3830 AJ Leusden
Telefooo (033) 4346000
Website www.wve.ol
Waterschap Velt en Vecht
Postbus 330
7740 AH Coevorden
Telefoon (0524) 59 22 22
Website www.velteovecht.nl
Waterschap Veluwe
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 527 29 II
Website www.veluwe.nl
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
Telefoon (0118) 62 10 00
Website www.wze.nl
Waterschap Zeeuws-Vl aanderen
Postbus 88
4530 AB Terneuzen
Telefoon (0115) 64 10 00
Website www.wszv.nl
Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE Lelystad
Telefoon (0320) 27 49 II
Website www.zuiderzeeland.nl
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2

Watervergunning
Contactinformatie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Regionale diensten Rijkswaterstaat
Contactgegevens voor het aanvragen van vooroverleg:
Dienst Noord-Nederland
Postbus 2301
890 I JH Leeuwarden
Telefoon (058) 23443 44

Dienst Noord-Holland
Postbus 3119
2001 DC Haarlem
Telefoon (023) 53013 01

Dienst Limburg
Postbus 25
6200 MA Maaslricht
Telefoon (043) 3294444

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

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

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

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

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

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

Dienst Noord- Brubafit
Postbus 90157
5200 MJ Den Bosch
Telefoon (073) 68178 17

Website voor aile diensten:
WWw.tWs.ni

Aanvragen VOOI' een watervergunning met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden naar een
centraalloket gestuurd:
omgevingsloket@rws.ni (voor digitale aanvragen)
Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (VOOI' schriftelijke aanvragen)
Postbus 4142
6202 PA Maastricht

3

Inspectie Verkeer en WaterstaatlWaterbeheer (eigen RWS-werken)
Vergunningen voor eigen werken van Rijkswaterstaat worden aangevraagd via
omgevingsloket@rws.ni of Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat (zie onder 2), maar
verleend door de inspectie Verkeel' en Watel'staat/Waterbeheer, website www.ivw.nl.

4

Provincies
Postbus 610
9700 AP GroDingen
Telefoon (050) 316 49 II
Website www.provinciegroningen.nl

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Telefoon (026) 359 91 11
Website www.gelderland.nl

Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Telefoon (0118) 631011
Website www.zeeland.nl

Provincie Frysian
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon (058 )292 59 25
Website www.ITyslan.nl

Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon (030) 258 91 II
Website www.provincie-utrechtnl

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
TelefooD (073) 681 28 12
Website ww\V.brabant.n]

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

Provi ncie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Telefoon (023) 514 3] 43
Website www.noord-holland.nl

Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Telefoon (043) 389 99 99
Website www.limburg.nl

Provineie Overijsse]
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon (038) 499 88 99
Website www.overijssel.nl

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 441 66 II
Website www.zuid-holland.nl

Provilleie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon (0320) 265 265
Website provincie.flevoland.Dl

Provincie GrOlungen

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

01

Algemene gegevens
4 Wees zo nauwkeurig en uitgebreid als mogelijk. De locatie is bepalend voor de vraag welke
instantie het bevoegd gezag is, en voor de beoordeling van de voorgenomen activiteiten. Bij 'naam
oppervlaktewaterlichaam' vermeldt u de naam van het oppervlaktewateriichaam waarin de
activiteiten zullen plaatsvinden (bijvoorbeeld Maas, Noordzee, Meppelerdiep, Roer). In het geval de
activiteiten in de Noordzee plaatsvinden, geeft u ook de XIY -coordinaten aan.
5 Geef zo concreet mogeJijk aan wanneer de activiteiten beginnen. Vermeld bij een aanvraag voor
een tijdelijke vergunning ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Het zal niet altijd
mogeJijk zijn om het begin of het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden.
Daar waar dat niet mogelijk is, kunt u volstaan met een globalere aanduiding. Als u meerdere
activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u per activiteit aan om welke peri ode het
gaat.
6a Geef als het een afvalwaterlozing betreft duidelijk aan tot welke IPPC-categorie of C-categorie
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit: zie bijlage 1)
uw bedrijf behoort.
6b U motiveert uw vergunningaanvraag en geeft duidelijk aan welk belang u heeft bij de
voorgenomen activiteiten. Het doel van de activiteiten is mede bepalend voor de vraag welk
bestuursorgaan als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten als het gaat om een
van de in artikel 6.4 van de Water wet omschreven categorieen grondwateronttrekkingen
(gebruiksdoelen) of een waterschap als het een andersoortige onttrekking betreft. Bij
grondwateronttrekkingen is het gebruiksdoel ook relevant om te kunnen toetsen op efficient en
effectief gebruik van het te onttrekken grondwater, zoals de eventuele noodzaak om
drinkwaterkwaliteit te leveren.

02

Activiteitenkeuze en ondertekening
Het kan zijn dat u naast een watervergunning nog andere vergunningen nodig hebt of meldingen
moet doen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mogeJijke andere verplichtingen. Deze Jijst is
niet compleet. Raadpleeg daarom uw gemeente of de bevoegde instantie voor regels die gelden in
uw specifieke situatie.
MiJieu verg unning

Deze vergunning is soms vereist voor het oprichten of wijzigen van een inrichting (bedrijf) of voor het lozen van afvalwater
op de ri olering (indirecte lozing). Veel inrichtingen vallen echter onder het Activiteilenbesluit, en u hebt dan geen
milieuvergunning nodig. Voor onder meer IPPC-bedrijven is het wettelijk verplichl om volgens een coordinatieregeting de
procedures voor de watervergunning en de mitieuvergunning onderling af te stemmen . Zo wordt een aanvraag om een
watervergunning buiten behandeting gelaten als niet binnen zes weken ook een aanvraag om een mitieuvergunning is
ingediend. Vraag de milieuvergunning aan bij de gemeente, of als het gaat om grote inrichtingen bij de provineie of het
ministerie van VROM.
Bouw vergulllling

De bouwvergunning is vereist voor het bouwen van bouwwerken. In bepaalde gevallen is geen bouwvergunning vereist, zie
daarvoor het Besluit bouwvergunningsvrije en lieht bouwvergunningpliehtige bouwwerken . Vraag de bouwvergunning aan
bij de gemeente.
Ontheffi ng. op grand van de FIOlU- en FlIunawcl

Deze on!heffing is vereist als u in gebieden met besehermde planten en dieren activiteiten wilt uitvoeren. Vraag de on!hefting
aan bij hel ministerie van LNV.
Vergunning op grond van de Natuul beschermingswel

De natuu rbesehermingswetvergunning is vereist als u in of bij besehermde natuurgebieden aetiviteiten wilt uitvoeren. Vraag
de vergunning aan bij de provincie (of in uitzonderlijke gevallen bij het ministerie van LNV).

Melding op grand van het Activiteitenbeslu it
Deze melding is nodig als u gaat lozen vanuit een inrichting die onder het Aetiviteitenbesluit valt. U hnt uw melding aan de
waterbeheerder digitaal doen door de Activiteitenbesluil Internet Module (AIM: zie http://aim.vrom.nl )tegebruiken.
Mel di ngell or granu van hel Besluil luzi ng at'valwater hu ishouden s. het 8es luil glnstu inbo ll w. het L ozingenbesl lli l open tcelt

ell vee houderij

Deze meldingen zijn nodig als u vanuit een huishouden huishoudelijk afvalwater gaat lozen in een oppervlaktewaterliehaam
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of op de bodem, als u een glastuinbouwbedrijf opricht of wijzigt of als u gaat lozen in verband met agrarische activiteiten,
Dien de melding in bij de watcrbeheerder.
Melding up gJ"ond van het Bes luit bodemk wa liteit

Deze melding is nodig als u grond of baggerspecie gaat toepassen (bijvoorbeeld in een oppervlaktewaterlichaam of binnen de
12-mijlszone van de Noordzee). Dien de melding in bij Agentschap NL.

Andere meldingen van vGorhe-en vergunningpJi chli ge ac tiviteiten
De meldingsplicht geldt voor een groot deel van de activiteiten waar tot voor kort 01' grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet of de Keur van het waterschap een vergunning of
keurontheffing voor nodig was. Raadpleeg uw waterbeheerder!
Ontheffing van de provinciale landschapsvelordeni ng
Deze ontheffing is nodig als u een oppervlaktewaterUchaam wilt dempen . Vraag deze on!heffing aan bij de provincie.
On the ffing 01' grond van a!like l 10.63 van de Well11ilieuhehce r
Deze on!heffing is nodig als u een oppervlaktewaterUchaam wilt dempen met houtachtig materiaal. Vraag deze on!hefting
aan bij de provincie.
Vergunning OJ) basi s van de Onlglolldingenwet

De ontgrondingenvergunning is nodig als u grote hoeveelheden grand wilt ontgraven. Vraag deze vergunning aan bij de
provincie, of bij ontgronding in rijkswateren bij Rijkswaterstaat.
Mi li eueffec lrappOilage (m.e.r.)
De m.e.r. is vaak verpUcht als activiteiten groot van omvang zijn , In het Besluit milieueffectrapportage 19941...mt u nagaan of
de m.e.L·pUcht in uw situatie geld!. Stuur in dat geval een m,e.r. mee met de aanvraag voor een watervergunning.
Vergulllli ng op gro nd van de W t!t a lge rnene bepa}i nge n o mgcv ings l'cc ht (Wabo )

De omgevingsvergunning is vereist bij bouw-, woon-, ruimte-, natuur- en milieu-activiteiten, en bij lozing van afvalwater via
de riolering (indirecte lozing). De omgevingsvergunning combineert onder meer de milieu- en bouwvergunning, en kunt u
aanvragen zodra de Wabo in werking treedt (naar verwachting in de loop van 2010). Vraag deze vergunning te zijner tijd aan
bij de gemeente.

Al

Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen
3c In overleg met de bevoegde instantie kan de Proteusmodellering in minder complexe situaties
mogelijk vervallen.
Sa Denk bij de afvalwaterstromen in ieder geval aan: procesafvalwater, koelwater, ketelspuiwater,
regeneratiewater van ionenwisselaars, laboratoriumafvalwater, spoelwater ontijzering, (mogelijk)
verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater
Sc/d Als het om koelwater gaat, vermeldt u:
•
welke chemicalien eventueel aan het koelwater zijn toegevoegd, alsook de jaarlijks geloosde
hoeveelheid chemicalien en de concentratie van deze stoffen in het geloosde koelwater e5c)
•
de maximale temperatuUf van het koelwater bij lozing (5c)
•
op een aparte bijlage: de warmtevracht, inclusief berekeningen (5d).
De warmtevracht van een koelwaterlozing wordt berekend als het product van:
a. het lozingsdebiet van koelwater in kubieke meter per seconde;
b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende
oppervlaktewater in graden Celsius;
c. de warmtecapaciteit van het koelwater, die gelijk is aan 4190 kilojoule per kubieke meter per
graad temperatuurverhoging.
Kleinere koelwaterlozingen vallen onder het Activiteitenbesluit.
Sf Bedrijfsomstandigheden, zoals proefdraaien, in bedrijf stellen, uit bedrijf nemen, schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden .
6a Hierbij valt te denken aan maatregelen en/of onderzoeken gericht op:
•
grondstof-, hulpstof-, en productkeuze
•
toepassing van schone technologie, nieuw(e) productieproces ofbedrijfsvoering en
•
procesgelntegreerde maatregelen.
6b Hierbij valt te denken aan:
•
kringloopsluiting (hergebruik binnen het productieproces/de bedrijfsvoering)
•
hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering en
•
opwerking t.b.v. mogelijk hergebruik.
9a Geef een korte, niet-technische samenvatting van de inhoud van dit deel van de
vergunningaanvraag. Zorg dat hierbij alle genoemde onderwerpen aan de orde komen. De
samenvatting is bedoeld voor het informercn van hel publiek over de lozing waarvoor vergunning
wordt gevraagd, de milieubelasting die wordl veroorzaakt en de maatregelen die worden getroffen
om deze milieubelasting te beperken. Een derde moel mel' behulp van de samc.nvalling zijn/haar
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oordeel kunnen vormen over de lozing.

A2

Stoffen in zee brengen
Het staat de aanvrager in beginsel vrij vergunning te vragen voor aIle in artikel 6.3 van de Waterwet
genoemde activiteiten, maar van oudsher wordt voor de Noordzee een stringent vergunningenbeleid
gehanteerd. Feitelijk kunnen alleen stortingen van baggerspecie worden vergund, mits aan bepaalde
(kwaliteits)criteria wordt voldaan en er geen landalternatief voor handen is. Daarom biedt het
aanvraagformulier aIleen ruimte voor het aanvragen van baggerspeciestortingen buiten de 12mijlszone (binnen de exclusieve economische zone). Overigens zullen deze activiteiten economisch
vaak niet aantrekkelijk zijn, vanwege de grote afstanden die moeten worden overbrugd.
Toepassingen van baggerspecie of grond binnen de 12-mijlszone vallen onder het Besluit
bodemkwaliteit. Ais een initiatiefnemer andere activiteiten dan baggerspeciestortingen wil verrichten
(binnen of buiten de 12-mijlszone), moet dit via het vooroverleg met het bevoegde gezag (Dienst
Noordzee van Rijkswaterstaat) expliciet aan de orde worden gesteld.
1 Vermeld de X/Y-cotirdinaten van de bagger- en stortlocatie en voeg een overzichtskaart van beide
locaties als bijlage bij.
2/3 Vermeld de aard, samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid van de te baggeren en te storten
specie. Het gaat hierbij om de aard (zoals zand, klei, leem, slib), de chernische samenstelling, de
korrelgrootteverdeling, het drogestofgehaJte en om de hoeveelheid in m 3 . Bij het beoordelen van de
toelaatbaarheid van het storten van baggerspecie in de Noordzee zal het bevoegde gezag de normen
die worden gehanteerd bij de zogenaamde zoutebaggertoets (zie
http://www.helpdeskwater.nlIzeeslib/norm!) als referentie hanteren. Uit de aanvraag zal dan ook
moeten blijken in hoeverre de baggerspecie aan deze normen voldoet. In de praktijk zal de aanvrager
analyserapporten van de chernische samenstelling van de baggerspecie als bijlage bij de aanvraag
voegen. Op grond daarvan kan het bevoegd gezag beoordelen of de baggerspecie voor storting in de
Noordzee in aanmerking komI. Het bij vraag 2c bedoelde rapport laat zien hoe het vereiste
bodemonderzoek is uitgevoerd. NEN 5720 geeft hiervoor richtlijnen, zoals het minimaal vereiste
aantal boringen, monsters en analyses. Het is verstandig de te volgen onderzoekshypothese tijdens
het vooroverleg aan de orde te stellen.

A3

Waterstaatwerk of bescherrningszone gebruiken
Ib De constructietekening heeft de volgende onderdelen:
•
•

een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten
een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste
materialen
een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam
of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maai veld met vermelding van de NAPhoogte
onderbouwende berekeningen, voor zover relevant.

•
•
•

2a Overleg van te voren met uw waterbeheerder omdat u de gewenste demping mogelijk volledig
moet compenseren door het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam. Ais u voor het
dempen grond of baggerspecie wilt gebruiken, bent u verplicht dat op grond van het Besluit
bodemkwaliteit vooraf (digitaal) te melden bij Agentschap NL. Ook hebt u mogelijk ontheffing van
Gedeputeerde Staten nodig op grond van een provinciale landschapsverordening. Ais u voor de
demping houtachtig afval wilt gebruiken, is daar op grond van de Wet milieubeheer ontheffing van
Gedeputeerde Staten voor nodig.
3a De waterbeheerder kan eisen stellen aan de rninimale afmeting van een nieuw
oppervlaktewaterlichaam of de rninimaal toe te voegen (bodem)breedte als u een bestaand
oppervlaktewaterlichaam wilt verbreden. De taludhelling is onder meer afhankelijk van de
grondsoort. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Als u vrijgekomen materiaal elders wilt
toepassen, is het op grond van het Besluit bodemkwaliteit verplicht dat u vooraf een melding doet.
4b Over het algemeen worden natuurvriendelijke oevers buiten het normale profiel van de
oppervlaktewarerlichamen aangelegd. Het is mogelijk noodzakelijk dat u een onderhoudsplan
ovcrlegc. De walerbehccrder kan u hierover informeren. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld
gewolmanisecrd of gecreosoteerd) hout te gebruiken.

4e Het doel van de vegetatiekaart is om aIle weerstanden voor de strorning binnen het
inrichtingsgebied vast te leggen. Dit is de slrorningsweerstand van de vegetatie, maar ook de
bodemwrijving die ontstaat door plassen, strangen en geulen. De aanwezigheid van vegetatietypen
met de daarbij behorende strorningsweerstandenlbodemwrijving vertaalt u op de vegetatiekaart naar
ruwheidstypen. Rijkswaterstaat onderscheidt de volgende veertien ruwheidstypen:
1.
2.
3.

Open water
Strang en, nevengeulen. plassen et cetera.
Riet
Zegge/rietgras
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Moeras
Zonder nadere specijicatie wordt als vegetatietype riet aangenomen. Bij vermenging van
vegetatietypen zo mogelijk de aftonderlijke gebieden aangeven oj anders het aantal
procenten per oppervlakte.
Struweellstruiken
Houterige begroeiing van dicht op elkaar staande stammen met een kleine diameter tot
maximaal 0.10 m.
Ooibos
Zonder nadere specijicatie wordt uitgegaan van dichtbos (hard- oj zachthout). Bij een meer
open structuur is inJormatie nodig over de dichtheid.
Heggen
InJormatie over de dichtheid (aantal stammen per ml) en de (verwachte) hoogte van de
heggen.
Griend
InJormatie over de dichtheid (aantal stammen per hectare) en de (verwachte) hoogte.
Grasland (agrarisch beheer)
Het gras is kort tengevolge van intensieve begrazing oJmaaien.
Grasland (natuur beheer)
Het gras en eventueel ander daarin voorkomende vegetatie is hoger ten gevolge van een
extensieve beg razing. Over de in grasland voorkomende andere vegetaties wordt opgemerkt
dat aileen de in de winter nog aanwezige vegetatie van belang is voor de
stromingsweerstand.
Samengestelde vegetatietypen
De stromingsweerstand van samengestelde vegetatietypen hangt aJvan het aandeel
(omvang) van de aJzonderlijke vegetatietypen. Deze inJormatie over de omvang (percentage
oppervlakte) van de aJzonderlijke vegetatietypen moet worden verstrekt.
Ruigte
Ruigte kan gezien worden als een samengesteld vegetatietype. De aJzonderlijke
vegetatietypen met kenmerken en omvang moeten worden aangegeven.
Zand, zandige oever
Slikkige oever

Houd er rekening mee dat de waterbeheerder tijdens het vooroverleg aanvullende informatie vraagt.
Sa In sommige gebieden is het noodzakelijk dat u eventueel gedempt oppervlaktewater compenseert
door het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam. Tevens kunnen eisen worden gesteld
aan de doorvaart- of doorstroombreedte en hoogte van de brug en het aantal toegestane bruggen per
perceel. Het is verstandig vooraf te informeren bij uw waterbeheerder. Indien uw brug bedoeld is als
ontsluiting naar de openbare weg is ook een uitritvergunning noodzakelijk. Deze wordt door de
wegbeheerder opgesteld . Dit kan het waterschap, de gemeente of de provincie zijn. Het is verboden
verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken.
6a Over het algemeen moe! een dam worden voorzien van een duiker. Een duiker is een buis (rond
of rechthoekig) waar het water doorheen kan stromen, ter weerszijden van de dam. Eisen aan de
afmetingen van de duiker zijn afhankeJijk van de regio waar u de dam wenst aan te brengen. In
sommige gebieden is het noodzakelijk dat u eventueel gedempt oppervlaktewater compenseert door
het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam.
Als uw dam bedoeld is als ontsluiting naar de openbare weg is ook een uitritvergunning
noodzakelijk. Deze wordt door de wegbeheerder opgesteld. Dit kan het waterschap, de gemeente of
de provincie zijn. De waterbeheerder kan u hierover informeren. Als u voor het aanleggen van de
dam grond of baggerspecie wilt gebruiken, moet u dat op grond van het Besluit bodernkwaliteit
vooraf (digitaal) melden bij Agentschap NL. Tevens kan voor de aanleg van een dam ontheffing van
Gedeputeerde Staten nodig zijn op grond van een provinciaie iandschapsverordening. Als voor de
aanleg houtachtig afval wordt gebruikt, is daarvoor ontbeffing van Gedeputeerde Staten nodig op
grond van de Wet milieubeheer.
7a Als u beschoeiing wilt aanbrengen, kan uw waterbeheerder dit bescbouwen als demping. Het is
mogelijk dat u deze demping moet compenseren door het graven of verbreden van een
opperviaktewaterlichaam. Ook kunnen voorwaarden worden gesteld aan de hoogte van de
beschoeiing. Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te
gebruiken.
Sa Houd er rekening mee dat onderboud aan bet oppervlaktewaterlichaam waarlangs u de beplanting
aan wilt brengen, mogelijk moet blijven. Als u dit onderhoud niet zelf hoeft uit te voeren, worden er
waarschijnlijk extra voorwaarden opgenomen in de eventuele watervergunning om het onderhoud te
waarborgen. Niet overal is het toegestaan beplanting langs een oppervlaktewaterlichaam aan te
brengen. Uw waterbeheerder kan u hierover informeren.
9a Als de activiteiten voor een deel in, op of nabij waterkeringen worden uitgevoerd, vul dan ook
vraag 11 in: 'Activiteiten in, op of nabij waterkeringen'. De waterbeheerder kan u hierover nader
informeren. Activiteiten op het strand, zoals het opricbten van zandbanketten, het verplaatsen van
zand (anders dan voor zandbanketten), het oprichten van strandpaviljoens of strandbuisjes vallen ook
onder vraag II . De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stellen aan de constructie van
bijvoorbeeld een boothuis. Onder lozingswerken vallen ook drainagewerken.

10 Bij het verrichten van activiteiten in de Noordzee is het verstandig altijd contact op te nemen met
bet bevoegde gezag om vooroverleg te voeren. Bevoegd gezag voor de Noordzee is dienst Noordzee
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van Rijkswaterstaat (voor contactgegevens zie de bijlage). Het bevoegde gezag kan snel duidelijk
maken welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt. Vaak zijn activiteiten in de
Noordzee ook m.e.r.-plichtig: zie het Besluit milieueffectrapportage. In die gevallen kunt u bij vraag
lOb verwijzen naar de relevante passages uit het milieurapport.
11a Voor het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing is
op grond van de Waterregeling geen watervergunning nodig als de banketten maximaal 6 meter
+NAP hoog zijn en niet breder dan 25 meter kustdwars, gemeten boven op het banket vanaf het
duinfront. Voor zandverplaatsingen op het strand in hoeveelheden van maximaa120 m3 per
strekkende meter is volgens de Waterregeling eveneens geen watervergunning nodig. NietvergunningpJichtige zandbanketten en zandverplaatsingen moeten weI minimaal vier weken voor de
uitvoering schriftelijk aan Rijkswaterstaat worden gemeld. Ais het gaat om een combinatie van het
maken van zandbanketten en het verplaatsen van zand neemt u contact op met Rijkswaterstaat.
11b Gezien het belang van waterkeringen hebben waterbeheerders over het algemeen speciaaJ beleid
vastgesteld ten aanzien van activiteiten door derden in, op of nabij waterkeringen. Als u het
verrnoeden he eft dat voor de door u geplande activiteiten een of meer van de hier genoemde
berekeningen, tekeningen, werkplan en/of boorplan niet noodzakelijk zijn voor de beoordeJing van
de aanvraag, dan kunt u hierover contact opnemen met de waterbeheerder. Ook moet u er rekening
mee houden dat tijdens het storrnseizoen in principe geen activiteiten in, op of nabij waterkeringen
worden toegestaan.
12c Gezien het belang van waterkeringen heeft de waterbeheerder over het algemeen speciaal beleid
vastgesteld ten aanzien van activiteiten in, op of nabij waterkeringen. Als u het vermoeden heeft dat
voor de door u geplande activiteiten een of meer van de hier genoemde berekeningen en/of
tekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan kunt u hierover contact
opnemen met de waterbeheerder.
13a Bij een woonschip moet de locatie zijn opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente
waarbinnen deze is gelegen. Is de locatie gelegen langs een waterkering of kunstwerk, houd er dan
rekening mee dat hieraan aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet
mogeJijk is een ligplaats op de gewenste locatie in te nemen. De waterbeheerder kan u hierover
informeren. Ook is mogelijk een melding op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens
nodig als uw afvalwater niet via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

14a De waterbeheerder kan aanvullende voorwaarden stellen aan de constructie van bijvoorbeeld een
steiger/vI onder. Is de Iocatie gelegen langs een waterkering, houd er dan rekening mee dat hieraan
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld of dat het hierdoor niet mogelijk is een
steiger/vI onder op de gewenste locatie aan te brengen. De waterbeheerder kan u hierover informeren.
Het is verboden verduurzaamd (bijvoorbeeld gewolmaniseerd of gecreosoteerd) hout te gebruiken.
15a Het op een ander peil brengen van oppervlaktewater dan het peil welke door het waterschap
wordt gehanteerd, is slechts in beperkte zin mogeJijk. Het waterschap kan u hierover informeren.
15d Als u het vermoeden heeft dat voor de door u geplande activiteiten een of meer van de hier
genoemde berekeningen en/of tekeningen niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de
aanvraag, dan kunt u hierover contact opnemen met het waterschap.
16b Onder verharding worden ondermeer woningen, bedrijven, wegen en parkeervoorzieningen
verstaan. Of en welke compenserende maatregen genomen moeten worden is afhankelijk van lokaal
beleid en gebiedsamenstelling. De waterbeheerder kan u hieraver informeren. Wanneer u op grand
van die locale omstandigheden compenserende maatregelen moet treffen, zal de waterbeheerder ook
aangeven welke aanvullende gegevens u moet verstrekken.
17a Als sprake is van activiteiten aan of in een waterstaatswerk waarbij een al dan niet
verantreinigde waterbodem geheel of gedeeJtelijk wordt verwijderd, zoals bij baggeren van een
haven, moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie. Daamaast moet
de omvang van het te baggeren oppervlak worden verrneld. en de bestemming van de baggerspecie.
Het toepassen van baggerspecie elders wordt gereguleerd door het Besluit bodemkwaliteit, waarbij
onder meer de samenstellinglkwaliteit van het materiaal aan de waterbeheerder moet worden
gemeld.

A4

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Ib De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit; de pompcapaciteit is
de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking.
1d/2e/3f Voor uw analyselbeschouwing is het nodig dat u verschillende berekeningen uitvoert.
Hanteer de volgende uitgangspunten voor uw op te leveren bijlage. Vermeld telkens de
inforrnatiebrannen die u bij de berekeningen hebt gebruikt.
•

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

•

•

Grondwaterstandenlstijghoogten
Geefper bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplitsing in
tussenlagen) aan wat de maatgevende grondwaterstandenlstijghoogten zijn (gemiddeld hoogste,
gemiddelde en gemiddeld laagste waarden).
Locatie-inrichting (niet voor bodemenergiesystemen)
Beschrijf aUe handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld damwanden,
ontgravingen en grondverbeteringen), met een relevantie voor de hydrologische situatie.
Kwantificeer oak aUe uitgangspunten die relevantie hebben met deze hydrologische situatie
(bijvoorbeeld omvang, diepte, doorlatendheid) en neem een kaart op met daarop de betreffende
inrichting.
Temperatuur en energie (aileen voor bodemenergiesystemen)
Geefvoor de wintersituatie (het koude seizoen) aan wat de gemiddelde en minimale
temperaturen zijn van het in de bodem te brengen grondwater. Geefvoor de zomersituatie (het
warme seizoen) aan wat de gemiddelde en maximale temperaturen zijn van het in de bodem te
brengen grondwater. Geef oak aan wat de temperatuur van het grondwater is op de diepte
waarop defilters van de onttrekking en retournering zijn beoogd, v66r ingebruikname van het
bodemenergiesysteem. Vermeld daarnaast de energiehoeveelheid die per kwartaal
respectievelijk aan het grondwater wordt onttrokken en toegevoegd.

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

Id Effecten onttrekkingen:
•
Opbarst-risico
Bij ontgravingen in een gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij
opbarsten voor kan komen, maakt u met een opbarstberekening een inschatting van de kans op
het opbarsten van de bodem.
•
Hydrologische invloed
Geefper bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplitsing in
tussenlagen) aan wat de maximale verlaging van de grondwaterstandlstijghoogte is en tot
welke afstand het 5 cm-invloedsgebied maximaal reikt. Het 5 cm-invloedsgebied, alsmede
overige relevante verlagings-isohypsen, geeft u oak grafisch weer op een kaart (op schaal) met
een duidelijke topografische ondergrond.
•
Zettingenlmaaivelddaling
Bepaal via een zettingsberekening wat de maximale maaiveldzetting alsook het maximale
zettingsverhang zal zijn.
•
Bebouwing en infrastructuur
Op basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zettingen kunt u
analyseren wat de kans op schade (constructief, architectonisch, paalrot) aan bebouwing en
infrastructuur is door toedoen van de onttrekking.
•
KwelJinzijging
Geef aan in hoeverre de verticale stromingsricllting (kwe/linzijging) verandert door toedoen
van de onttrekking. In gebieden met wisselend zoet, brak enlofzout grondwater in de
betreffende bodemlagen geeft u aan in hoeverre zoetlbrak (chloridegehalte 150 mg/l) en
braklzout (chloridegehalte 1.000 mgll) grensvlakken worden verplaatst door toedoen van de
ontlrekking.
•
De invloed op overige grondwateronUrekkingen en -infiltraties
Informatie over overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties kUn/ u opvragen bij provincie
of waters chapp en. Beschrijf en onderbouw wat het maximale effect is van de ollttrekking op
overige grolldwaterollttrekkingen en infiltraties binnen het 5 cm-invloedsgebied van de
onttrekking.
•
Archeologie en aardkundige waarden
Beschouw op basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zettingen
wat de kans op schade aan archeologisch waardevoUe objectell ell aardkundige waardell is
door toedoen van de onttrekking.
•
Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevolle groenvoorziening
Beschouw op basis van de maximale grondwaterstandsverlagingen wat de effecten voor
landbouw, natuur en waardevolle groenvoorziening kunnen zijn door toedoen vall de
onttrekking. Kwantificeer eventuele vermindering van landbouwopbrengsten.
2e Effecten infiltraties:
•
Opbarst -risico
In een gebied met een bodemopbouw en hydrologische situatie waarbij opbarsten voor kan
kamen, maakt u met een opbarstberekening een inschatling van de kans op het opbarsten van
de bodem.
•
Hydrologische invloed
Geef per bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplitsing in
tussenlagen) aan wat de maximale verhoging van de grondwaterstandlstijghoogte is en tot
welke afstand het 5 cm-illvloedsgebied maximaal reikt. Het 5 cm-invloedsgebied, alsmede
overige relevallte verhogings-isohypsen, geeft u oak grafisch weer op een kaart (op schaal) met
een duidelijke topografische ondergrond.
•
Bebouwing en infrastructuur
Beschouwop basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogteverhogingen wat de kans
op schade (constructief, architectonisch) aan bebouwing en infrastructuur is door toedoen van
de infiltratie.
•
KweJlinzijging
Geef aan in hoeverre de verticale stromingsrichting (kwellinzijging) verandert door toedoen
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van de il/fil/ralie. iJl gebieden mel lVisselend w et, brak eli/of lOut g rOf/dWale,. i/l de ber.reffellde
bodell/lagell geeft II 0011 in hoeven e zoellbrak (eh/oridegellalte J50 1/Ig//) en brald'l.ot/l
(chloridegehalte i .OOO mgll) grel/svlakkell worden ve'1Jlaats( door toedcell vall de inJiltralie.
De invloed op ovedge grondwaterontlrekkingen en -infiltmtics
hl/ormatie over overige grolldwaierollurekkillgen ell .injiltraties klint U opvragef/ bij provincie
o/watel'schappel1. Besehrijf en oll(ierbolM lVat helmaximale effect is vall de il/filtratie oj)
ovenge grondwateronflrekkillgen en il1filtraties binnen het 5 cm-invloedsgebied van de
il/filt ratie.
Landbouw, natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevolle groenvoorziening
Beschollwop basis VUII de maxima/e grondlVoterstolld.wcrhogingell wal de effectefl VOO,.
lalldbol/w, lIatllllr ell waardevolle groellvool7.ienil/g kUflllell l.ijll door toedaen van de illji/lratie,
Kwantifleeer evenille/e vermindering val/. Landbol/wopbren 'stell.

3f Effecten bodemenergiesystemen:
•
Hydrologische invloed
Geef per bodemlaag (deklaag en watervoerende pakketten, eventuele opsplitsing in
IlIssenlagen) aan wat de maxima Ie verlaging en verhoging van de grondwaterslandlstijghoogte
is en tot welke a/stand het 5 cm-invloedsgebied maximaal reikt. Het 5 cm-invloedsgebied,
alsmede overige relevante verlagings-en verhogings-isohypsen, geeft u oak grafiseh weer op
een kaart (op schaal) met een duidelijke topografische ondergrond.
•
Hydrotbermische invloed
Geefper watervoerend pakket en zowel voor de wintersituatie (koude seizoen) en zomersituatie
(wanne seizoen) aan tot welke a/stand de thermisehe invloedsgebieden
(temperatuursverandering + of - 0,5 °C) na 20 jaar werking van het systeem maximaal kunnen
reiken. Geef oak de thermische invloedsgebieden zowel voor de wintersituatie (koude seizoen)
en zomersituatie (warme seizoen) na 20 jaar werking van het sysleem grafisch weer op een
kaart met een duidelijke lopografische ondergrond.
•
Zettingenimaaivelddaling
Bepaal via een zettingsberekening wat de maxima Ie maaiveldzetting zal zijn.
•
Bebouwing en infrastructuur
Beschouw op basis van de maxima Ie grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen en zettingen
wat de kans op schade (construetief, architectonisch, paalrot) aan bebouwing en infrastructuur
is door toedoen van de onttrekking.
•
Kwel/inzijging
Geef aan in hoeverre de verticale stromingsrichting (kwellinzijging) verandert door toedoen
van het bodemenergiesysteem. In gebieden mel wisselend zoet, brak en/ofzoul grandwater in de
betreffende bodemlagen geeft u aan in hoeverre zoellbrak (chloridegehalte 150 mg/lJ en
braldzout (chloridegehalte 1.000 mg/l) grensvlakken worden verplaatst door toedoen van het
bodemenergiesysteem.
•
De invloed op overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties
In/onnatie over overige grondwateronttrekkingen en -infiltraties kunt u opvragen bij provineie
oj waterschappen. 8cschrijf ell ol/derbOLllv IVai bet maximale effect is van hel
ellergie opsLags 'sleem op overige grolldwateronurekkingen en -infiltraties binnen het 5 cmillvloedsgebied van bel ellergieops/ags),steem.
•
Archeologie en aardkundige waarden
Beschouwop basis van de maximale grondwaterstands- en stijghoogleverlagingen en zettingen
wat de kans op schade aan archeologisch waardevolle objecten en aardkundige waarden is
door toedoen van de onttrekking.
•
Landbouw. natuur (onder andere Natura 2000-gebieden) en waardevolle groenvoorziening
Beschouw op basis vall de maximale grondwaterstandsverlagingen en -verhogingell wat de
effecten voor landbouw, natuur en waardevolle groenvoorziening kunnen zijn door toedoen van
de onttrekking en retournering. Kwantificeer eventuele vermindering van
landbouwopbrengsten.

le/2f Geef een uitgebreide be schou wing van de maatregelen die u neemt om (mogeJijk) optredende
effecten als gevolg van de onttrekking of infiltratie te voorkomen of te beperken. Hierbij beschdjft u
aIle hiermee samenhangende handelingen die op of in de bodem plaatsvinden (bijvoorbeeld
damwanden. onderwaterbeton, infiltratiedrains of (bij infiltratie) afvoerdrains), die van belang zijn
voor de hydrologische siluatie. Kwantificeer ook aile uitgangspunten die van belang zijn voor deze
hydrologische siluatic (bijvoorbeeld omvang, diepte, doorlatendheid of capaciteit) en voeg een kaart
bij mel daarop de betreffcnde inrichting. Door middel van berekeningen toont u aan wat de
effectbepcrkende werking i van de maatregclen.
2b De brutopompcapaciteit is de tbeoretische, maximaal te leveren capaciteit; de pompcapaciteit is
de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie.
3b/c Het verschil tussen de maximaal per jaar in de bodem gebrachte (vraag 3b) en onttrokken
(vraag 3c) hoeveelheden water wordt veroorzaakt door regeneratie van bronnen, waarbij spuiwater
ontstaat.
3d Monobron: een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van een put, waarbij de warme en koude
bel zich op verschillende dieptes binnen een watervoerend pakket bevinden.
Doubletsysteem: energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de
warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen een watervoerend pakket bevinden.
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Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
De vergunningpJicht voor lozingen of onttrekkingen is afuankeJijk van de hoeveelheden en de
criteria van de waterbeheerder.

> Gaat het om Rijkswateren dan geldt het volgende.
•

•

U hebt een watervergunnin~ voor onderdeel A5 Llodig (zie artikel6.16 van de Waterregeling):
o Bij lozingen > 5.000 In waler per uur of onllrekkingen > 100 m3 per uur, en
o Ais de in- of uitstrOOIn nelheid meer dan 0, mls i of
o Als u al een watervergunning nodig hebt voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterJichaam (onderdeel AI)
U moet een melding doen aan Rijkswaterstaat (zie artikel 6.17 van de Waterregeling):
o Bij lozingen > 5.000 m3 water per uur of onttrekkingen > 100 m3 per uur, en
o Als de in- of uitstroomsnelheid niet meer dan 0,3 mls is of
o Als u geen watervergunning nodig hebt voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterJichaam (onderdeel AI)

> Gaat het niet om Rijkswateren, dan kunt u het beste uw waterschap raadplegen over de
vergunninggrenzen.
la Volgens het Nationaal bestuursakkoord water bent u verpJicht om mogelijke altematieven voor
lozing, zoals vasthouden en bergen na te gaan. In de onderbouwing doet u hiervan verslag en geeft u
aan waarom lozing toch noodzakeJijk is.
2a Gegevens van in- en uitstroomvoorzieningen zijn nodig voor het berekenen van de inzuig- en
uitstroomsnelheid. Bij grote onttrekkingen, met name uit Rijkswateren, is de inzuigsnelheid (bij het
inlaatwerk) van belang in verband met de bescherming van vissen. De uitstroomsnelheid en de
Jigging van de voorzieningen zijn relevante gegevens in verband met het vaarwegbeheer. Ais het
gaat om rechthoekige in- en uitstroomvoorzieningen vult u bij afmetingen, naast de lengte, de
breedte en de hoogte in; als het om ronde voorzieningen gaat vult u de diameter in.
3a Zowel de grootte van het watersysteem waaruit u water wilt onttrekken als de hoeveelheid per
peri ode te onttrekken en te lozen water zijn belangrijke gegevens voor de bevoegde instantie om te
beoordelen of kritische snelheden voor vislarven en juveniele (jonge) vis al of niet worden
overschreden. Als u chemicalien aan het onttrokken (koel)water wilt toevoegen, vermeldt u de aard
en de hoeveelheid hiervan bij onderdeel Al van dit formulier.
3c Stem het rapport met maatregelen om visintrek tegen te gaan af met de waterbeheerder.

