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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 alleen een melding.

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

De aanvraag •
U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente 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 grondwateronttrekkingenlinmtraties) of de Inspectie Verkeer en Waterstaat (eigen
werken RWS) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel
hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde instantie (zie de bijlage voor contactgegevens).

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

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 zes maanden bericht 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 alleen dit formulier geldig.



> Vul hier de gegevens
in van degene op wiens
naam de vergunning
moet komen:
organisatie/bedrijf of
particulier

• >Stuur een machtiging
met de aanvraag mee

!Bijlage

> Vul in voor zover
mogelijk
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

01. Algemene gegevens

Inleiding

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

1 Gegevens van de aanvrager

Organisatielbedrijf: Rijkswaterstaat Dienst Zeeland I Projectbureau Zeeweringen

Naam en voorletter(s):

Adres: Postbus 1000

Postcode: 4330ZW

Woonplaats: Middelburg

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager

3

4

Naam en voorletter(s):

Functie: Omgevingsmanager

Telefoonnummer: (

E-mailadres:

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

Naam en voorletter(s):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Locatie van de activiteiten CD
Adres: Gortzakweg (zie ook bijlage)

Postcode en plaats: 4691 PD Tholen

Kadastrale gegevens:

Gemeente: sectie: _K _ nummer(s): 269Tholen

Gemeente: sectie: nummer(s):



> Ga zo nodig verder op
een aparte bijlage

> Geef een korte
omschrijving
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Overige locatie gegevens :

Naam oppervlakte-
waterlichaam: Oostersehelde~------------------------------------------------
XlY -coördinaten:

Kilometrering: Zijde (N/ZJO/W/Li/Re):

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

Activiteit: Inrichten depotIocatie

Begindatum: dd/mmljjjj: _1_m_a_ar_t_20_'_2 __ Einddatum: dd/mrn/jjjj: 1 maart2013

Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj: •Einddatum: dd/mm/jjjj:

Activiteit:

Begindatum: dd/mrnljjjj: Einddatum: dd/rnm/jjjj:

Geef zo nodig een toelichting

6 Activiteiten CD
6a Omschrijf de aard van de activiteiten

Het inrichten van een tijdelijke depotlocatie voor de uitvoering van de dijkversterking van de

Oesterdam Zuid. Momenteel is deze locatie ingericht als depot voor het dijkversterkingwerk •Oesterdam Noord (vergunning 028.0957.A.wtwI834).

6b Omschrijf de reden / het doel van de activiteiten

Depot voor het tijdelijk opslaan van vrijkomende blokken, zand, klei, steenslag en fosforslakken.

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

o Nieuwe aanvraag

o Aanvraag voor wijziging van een bestaande vergunning. namelijk:

Vergunningnummer/kerunerk: Datum:028.0957 .A.wtw 1834 14 maart 2011

Verleend doorlbevoegd gezag: Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
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Overzicht bijlagen bij blad 01

> Voorzie de bijlage van
het juiste nummer

Vraag Benodigde bij lage

4 Situatietekening, kaart of
foto

Sa

Toelichting

Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt middel om de 01-4
precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te
geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van
de kaart is I :10.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag u
eventueel een andere schaal gebruiken.

Vervolg van de bij vraag Sa vermelde datums.

Nummer

Ol-Sa



------------------------------------------------- ----

> U kunt meerdere
onderdelen aankruisen

>Alleen als u
gemachtigd bent

> Zie de bijlage voor
contactgegevens van
bevoegde instanties

>Maak een kopie voor
eigen gebruik
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02. Activiteitenkeuze en ondertekening

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

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

Activiteit

o Stoffen in een
oppervJaktewaterlicbaam brengen

o Stoffen inzee brengen

181 Een waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

o Water in de bodem brengen of eraan
onttrekken

o Water in een oppervlaktewaterliebaam
brengen of eraan onttrekken

2 Ondertekening

Toelichting Keuzeblad

uwilt bijvoorbeeld afvalwater in een oppervlaktewaterlicbaam
lozen of rechtstreeks (dus niet vis de gemeentelijke riolering)
afvoeren nsar een rioolwaterzuiveringsinrichting.

Al

uwilt baggerspecie op een locatie buiten de 12-mijlszone van de
Noordzee storten.

A2

Uwilt werkzaamheden verrichten in, op, boven, over of onder
een waterstaatswerk of de aangrenzende bescbermingszone. Een
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlicbaam, bergingsgebied,
waterkering of ondersteunend kunstwerk (bijv. een sluis of stuw).

A3

uwilt grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in
de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband
met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie.

A4

U wilt grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterliebaam
lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken.

AS

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

Datum:

Ik verklaar di/formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

8 december 20 I )

Plaats:

Handtekening aanvrager:

Handtekening gemachtigde:

Aantal bijgevoegde bijlagen:

3 Aanvraag versturen

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

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

CD

•



> Kruis aan wal van
toepassing is en ga verder
bij de voor u relevante
vra(a)g(en)

•

!Bijlage
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A3 . Waterstaatwerk of beschermingszone
gebruiken

Inleiding
Vul dit onderdeel in als u activiteiten wilt uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatwerk
of bijbehorende beschermingszone, of als u vaste substanties of voorwerpen wilt storten, plaatsen,
neerleggen of juist wilt laten staan of laten liggen bij het waterstaatwerk of de beschermingszone.
Een waterstaatswerk is: een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal,
meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een sluis,
stuw of brug).

Let op! Raadpleeg uw waterbeheerder vooraf ofu een watervergunning nodig hebt of dat u alleen
een melding hoeft te doen.

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

1 Gebruik

la Op welke wijze wilt u gebruikmaken van het waterstaatwerk? Meerdere opties zijn mogelijk

Activiteiten Vraag

0 Dempen van een oppèrvlaktéwátérlichaam 2

0 Graven van een oppervlaktewaterlichaam 3

0 Ontwikkelen of inrichten van natuur 4

0 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug 5

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

0 Beschoeien (oeververdediging) 7

0 Aanbrengen van beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam 8

0 Overige activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlicbamen 9

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

181 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen II

0 Aanleggen van kabels ofleidingen 12

0 Innemen van een ligplaats 13

0 Bouwen, wijzigen ofverwijderen van een steiger of vlonder 14

0 Wijzigen van het waterpeil 15

0 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) 16

0 Activiteiten ineen waterbodem 17

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

2 Dempen van een oppervlaktewaterlichaam

2a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

CD

CD



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

ID

2e Geef aan wat de omvang is van de demping in vierkante en kubieke meters

ID'

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

3 Graven van een oppervlaktewaterlichaam
3a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

o Graven van een nieuwoppervlaktewaterlichaam
o Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

3b Vermeld de afmetingen van de vernieuwing of verbreding in meters

Nieuwoppervlaktewaterlichaam:
I ID lengte

ID bodembreedte

Verbreding oppervlaktewaterlichaam:
I m lengte

ID bodembreedte

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

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

o Inrichten van een natuurvriendelijke oever
o Ontwikkelen van natuur, zoals het creëren van dynamische begroeiing (bijvoorbeeld ooibossen)
o Aanleggen van fauna-uittredingsplaatsen
o Aanleggen van faunapassages
o Aanleggen van ecologische verbindingszones

Natuurvriendelijk oever:

4b Vermeld de lengte van de natuurvriendelijke oever in meters CD
ID

4e Omschrijfhieronder de toe te passen materialen en/ofbeplanting

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

!Bijlage 4e Voeg als bijlage toe: een vegetatiekaart CD
5 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug

Sa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
o Aanleggen van van een nieuwe brug
o Wijzigen van een bestaande brug
o Verwijderen van een brug

Sb Vermeld de afmetingen van de brug in meters

m lengte

m breedte

Sc Vermeld de hoogte van de brug ten opzichte van het waterpeil of maaiveld in meters

m boven waterpeil

m boven maaiveld

Sd Omschrijf de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden

6 Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een dam (met of zonder duiker)
6a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

• o Aanleggen van een nieuwe dam
o Wijzigen van een bestaande dam
o Verwijderen van een dam

CD

6b Vermeld de afmetingen van de dam in meters

m lengte

m lengte van de eventuele duiker op de waterlijn

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

m bovenbreedte va n de dam

m huidige lengte van de te wijzigen dam (als van toepassing)

7 Beschoeien (oeververdediging)

7a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

CD



!Bijlage

!Bijlage

!Bijlage

!Bijlage
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7b Kruis aan wat de samenstelling is van de beschoeiing

o Beton
o Staal
o Kunststof
o Hout, namelijk:

o Anders, namelijk:

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

ID lengte

ID hoogte

8 Aanbrengen van beplanting in ofnabij een oppervlaktewaterlichaam
8a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

8b 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

(Do Plaatsen van hekwerken en afrasteringen
o Oprichten van een gebouw, zoals een woning of bedrijfspand
o Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations, e.d.)
o (Ver)bouwen van een boothuis
o Plaatsen van afmeerpalen
o Plaatsen van remmingwerken
o Aanbrengen van lozingswerken, namelijk: •
o Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties
o Plaatsen van meetpalen
o Aanbrengen van visfuiken of ander vistuig
o Oprichten van een windturbine(park)
o Oprichten van een zendmast
o Anders, namelijk:

lOOprichten van bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in de Noordzee

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

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

10e Voeg als bijlage toe: een oprichtings- en inrichtingsplan

Alleen voor activiteiten in de exclusieve economische zone:

10d Voeg als bijlage toe: een beschrijving van het nut en de noodzaak van het oprichten van het werk of de
installatie



18 van 38

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

11 Activiteiten in, op of nabij waterkeringen

11a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag CD
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 baggerdepot of gronddepot
o Ontgraven van grond
o Beweiden met vee, namelijk:

aantal te beweiden stuks
vee:

soort vee:

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

van (dd/mmljjjj): tot (dd/rnm/jjjj):

o Aanbrengen van beplantingfbomen, namelijk:

soort:

o Verwijderen van beplantingfbomen, 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:
Het inrichten van een tijdelijk depot voor bouwstoffen t.b.v. de dijkversterking Oesterdam Zuid.

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

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

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

12b Kruis aan om welke kabels ofleidingen het gaat

o Aanleggen van een vloeistofleiding
o Aanleggen van kabels
o Aanleggen van een warmtetransportleiding
o Aanleggen van kabels ten behoeve van telecom/televisie
o Aanleggen van een drukleiding I bar, namelijk een: van

o 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:

bar
bar

o Anders, namelijk:



!Bijlage

!Bijlage
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12c Voeg als bijlagen toe: een (tracé-)tekening, berekeningen, een omschrijving van de aanJegmethode, een
boorplan en een werkplan (als aanvulling op de constructietekening)

13 Innemen van een ligplaats
13a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

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

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

m lengte

m hoogte

mdiepgang

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

14 Bouwen, wijzigen of verwijderen van een steiger of vlonder
148 Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

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

rn lengte

rn breedte

15 Wijzigen van het waterpeil
ISa Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

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

ISb Vermeld de periode van de gewenste peilafwijking:

van (dd/mm/jjjj): tot (dd/mm/jfu):

ISc Welke werken behoren bij de peilafwijking?

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

o lnlaat
o Stuw
o Bemalen drainage
o Anders, namelijk:

lSd Voeg als bijlagen toe: tekeningen en een rapport peilwijziging

CD

CD

CD

'. •
, .

CD.
cm

cm

CD
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16 Aanbrengen van verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak)

16a Kruis aan wat van toepassing is op de aanvraag

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

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

16c Vermeld de oppervlakte van de aan te brengen verharding, dakoppervlak of kassen

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

16e Omschrijf de compenserende ofbergende maatregelen voor de aan te brengen verharding, dakoppervlak of
kassen

• 17 Activiteiten in een waterbodem
17a Hoeveel baggerspecie wordt verwijderd? CD

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

ID lengte

ID breedte

17c Wat is de bestemming van de baggerspecie?

ODepot
o Hergebruik
o Anders, namelijk:
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Overzicht bijlagen bij blad A3

> Voorzie elke bijlage van Vraag Benodigde bijlage Toelichting Nummer
het juiste nummer

Ib Constructie- Criteria: minimaal A4, goed leesbare gegevens, geen 'verkleinde' aanlevering' in A3-lb
tekening met verband met de schaalindeling, correcte schaalindeling en onderbouwende
berekeningen berekeningen.

4d Profielscbets Profielscbets van de oever. A3-4d

4e Vegetatiekaart Een vegetatiekaart, schaal I : 5000, met weergave van de vegetatiesoort en de A3-4e
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 toepassing, van bebouwing weer op
de kaart. Bebouwing wordt meegenomen in de bepaling van de weerstand van de
stroming.

lOa Bescluijving Bescluijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor bet A3-10a -,gevolgen rechtmatig gebruik van de Noordzee door derden
rechtmatig gebruik

lOb Bescluijving Beseluijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het milieu A3-lOb
milieugevolgen

IOc Oprichtings- en Omschrijving van de veiligheidswaarborgen, bet onderhoud, de A3-lOc
inrichtingsplan verlichtingsmaatregelen, maatregelen ter voorkoming en beperking van

calamiteiten, en de wijze van verwijdering van de installatie.

10d Bescluijving nut Bescluijving van bet nut en de noodzaak van bet oprichten van bet werk of de A3-IOd
en noodzaak installatie in de EEZ.

Ub Tekeningen Tekening met een dwarsdoorsnede van bet werk ten opzichte van de waterkering A3-llb
met maatvoeringen en een tekening met de dwarsdoorsnede van de huidige
situatie (ten opzichte) van de waterkering.

lIb Berekeningen Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek confurm A3-llb2
normering TAWfENW door een op dit vakgebied ter zake kundige, De
berekeningen tonen ten minste aan dat:
• door de activiteiten 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 vorm van piping en kwel.
• door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt

aan de (grondlagen in de) waterkering of kade en naastgelegen ondervelden. •llb Werkplan Plan van aanpak A3-llb3

Ilb Boorplan Boorplan is nodig als de waterkering ofde bijbehorende besehermingszone wordt A3-llb4
gekruist door een horizontaal gestuurde (HOD- )horing. Het boorplan bevat een
bescluijving van de horizontaal gestuurde boring.

12e Tracé-tekening De ligging van de kabel of leiding, in een gangbare. gned leesbare schaal, met A3-12c
van de kabel of daarop de leidinggegevens en eventueel bijkomende werken. Als detailtekening
leiding op de tracé-tekening zelfofapan aangeven:

• kruisingen met appervlaktewateriiehamen in doorsnede met opgave van
maatvoeringen en de kabel- of leidinggegevens.

• vermelding van de aanlegmethode.

12c Berekening van de Een berekening van de leiding en de effecten op de waterkering conform de NEN A3-12c2
leiding en de 3650, 365 I-serie, NPR 3659.1996 als de kabel of leiding binnen de waterkering
eft'ecten wordt gelegd.

12c Tekening kabel of Doonnede van de kabel e%f leiding ten opzichte van de waterkering !DCt A3-12c3
leiding binnen vermelding van eventuele boogstlalen (bij kruisingen), gegevens van toegepaste
waterkering materialen en het te transporteren medium.

12c Bootplan Boorplan is nodig als een oppervlaktewaterlichaam, waterkering ofbijbeharende A3-12c4
bescbermingszone wordt gekruist door een horizontaal gestuurde (HOD- )boring.
Het boorplan bevat een bescluijving van de horizontaal gestuurde boring.

12c Werkplsn Plan van aanpak met omscluijving van de aanlegmethode als de kabel of leiding A3-12c5
binnen de waterkering wordt gelegd.
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lSd Tekeningen Een tekening met de begrenzing van het gebied waarop de peilwijziging van
invloed is, plus detailtekeningen van alle toegepaste peilregulerende werken met
vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen.

A3-lSd

Rapport
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l5d A3-15d2

•




