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Meldingsformulier Onderhoud baggerwerkzaamheden

1. Algemeen
1.1

Gegevens over de melder

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

1.2

Is de melder ook opdrachtgever?

Ja
Nee

Zo nee, wie is de opdrachtgever?
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Contactpersoon

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

2. Locatie van de activiteit
Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kadastraal bekend:
Gemeente
Sectie
Nummer(s)
Plaatselijk bekend
Straat
Nummer

:
:
:
:
:
:

Of
Naam watergang

3.

:

Periode van de activiteit

Wat is de geplande begin- en einddatum van de werkzaamheden?
begin:

4.

eind:

Type melding

Gaat het om een nieuwe melding of om een wijziging van een bestaande melding?
Nieuwe melding
Wijziging van een bestaande melding
Datum

:

Kenmerk

:

5.

Baggerspecie

5.1 Geef aan welke klasse(n) het betreft en de hoeveelheid te verwijderen bagger per klasse:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 Geef aan waar de bagger naar toe gaat:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3 Overschrijdt de baggerkwaliteit de interventiewaarde van de circulaire sanering
waterbodem 2008? (Zie: www.helpdeskwater.nl/waterbodems(ecb)/sanering_waterbodems)
Nee
Ja

6.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart, als daartoe bevoegd persoon, dit formulier en de genummerde
bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening :

LET OP!
Controleer voordat u het meldingsformulier verstuurt of alle verplichte gegevens (genoemd in bijlage
I) zijn bijgevoegd.

Bijlage I: Te overleggen gegevens
Bij deze melding moeten de volgende gegevens worden gevoegd.
A. Onderhoudsbaggerwerkzaamheden
-

Baggerkwaliteit < interventiewaarde
• Meldingsformulier
•
Situatieschets met een schaal van tenminste 1:10000 en voorzien van een noordpijl,
waarop aangegeven de te baggeren watergang(en) en de klassenaanduiding volgens
Besluit bodemkwaliteit.

-

Baggerkwaliteit > interventiewaarde
• Meldingsformulier
•
Situatieschets met een schaal van tenminste 1:10000 en voorzien van een noordpijl,
waarop aangegeven de te baggeren watergang(en) en de klassenaanduiding volgens
Besluit bodemkwaliteit.
•
Werkplan*

B. Ingrepen in de waterbodem
-

Waarbij de waterbodem tot buiten het leggerprofiel wordt verwijderd:
•
Meldingsformulier
•
Situatieschets met een schaal van tenminste 1:10000 en voorzien van een noordpijl
waarop aangegeven de te baggeren watergang(en) en de klassenaanduiding volgens
Besluit bodemkwaliteit.
•
Projectplan/ Watervergunning**

* Het werkplan moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
a.

een beschrijving van de toe te passen baggertechnieken;

b.

een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken
van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk voor het watersysteem (verspreiding
beperkende maatregelen);

c.

een beschrijving van de gehanteerde werkwijze.

** Een ingreep in de waterbodem waarbij de waterbodem tot buiten het leggerprofiel wordt verwijderd,
wordt aangemerkt als een wijziging van een waterstaatswerk.
Hiervoor dient de eigen dienst (Waterschap Rivierenland) een projectplan in te dienen en dienen
derden een watervergunning aan te vragen.
NB. In de legger worden minimale afmetingen aangehouden. Bij normale onderhoudsbaggerwerken
wordt altijd met een zeker overdiepte ten opzichte van de legger rekening gehouden (het
onderhoudsprofiel). Een vergunning of projectplan is pas nodig als er meer dan de normale overdiepte
(dieper dan het onderhoudsprofiel) wordt verwijderd.

Bijlage II: Algemeen
•

Een onvolledige melding wordt niet in behandeling genomen. Voor het in behandeling
nemen van een melding zijn geen legeskosten verschuldigd.

•

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat een melding ten minste 5 werkdagen voor aanvang
van het werk moet worden ingediend. Als het baggerspeciekwaliteit de interventiewaarde
niet overschrijdt kan direct met het werk worden begonnen . In het andere geval zullen wij
u binnen 5 werkdagen laten weten of het werk aanleiding geeft om via maatwerk,
voorschriften aan de uitvoering te verbinden. Maatwerk moet gepubliceerd worden. Dit
betekent dat pas met het werk kan worden begonnen op het moment dat het besluit in
werking treedt.

•

De melding moet u richten aan:
Waterschap Rivierenland
T.a.v. Afdeling Vergunningen
Postbus 599
4000 AN Tiel

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen & Handhaving. Het
waterschap is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0344) 649494.

