Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2012.02

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

519519

Aanvraagnaam

Aanvraag watervergunning Waterdunen

Uw referentiecode

4781059

Ingediend op

22-10-2012

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Het project Waterdunen, gelegen ten westen van Breskens,
combineert zilte natuur- en landschapsontwikkeling met
recreatie en kustversterking.
Ten behoeve van dit project wordt een watersysteem
gerealiseerd dat negatieve effecten (zoals zoutschade,
hoge grondwaterstanden) voorkomt. De bijgevoegde
rapportage beschrijft hoe dit systeem wordt gerealiseerd.
In de rapportage staan precies de onderdelen beschreven
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Naam:

Rijkswaterstaat

Bezoekadres:

Avenue Ceramique 125 6221 KV Maastricht

Postadres:

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142
6202 PA Maastricht

Telefoonnummer:

043-3294150

E-mailadres algemeen:

omgevingsloket@rws.nl

Website:

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon:

Service centre vergunningen

Bereikbaar op:

ma - vr: 8:00 - 16:30 uur

Aanvraagnummer: 519519
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
• Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken
Bijlagen

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Aanvraagnummer: 519519
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2012.02
1

2

Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

123456789000

Statutaire naam

Provincie Zeeland

Handelsnaam

Provincie Zeeland

Contactpersoon

Geslacht

3

4

5

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Man
Vrouw

Voorletters

J

Voorvoegsels

de

Achternaam

Maat

Functie

Projectleider Gebiedsgerichte Projecten

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

4331 NB

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Het Groene Woud

Woonplaats

MIDDELBURG

Correspondentieadres

Postbus

165

Postcode

4330 AD

Plaats

MIDDELBURG

Contactgegevens

Telefoonnummer

0118-631180

Faxnummer

-

E-mailadres

jp.de.maat@zeeland.nl

Aanvraagnummer: 519519
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2012.02
1

2

Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

380149850000

Statutaire naam

Tauw B.V.

Handelsnaam

Tauw B.V.

Contactpersoon

Geslacht

3

4

5

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Man
Vrouw

Voorletters

R.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Siebinga

Functie

Adviseur landelijk gebied en water

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7417 DE

Huisnummer

11

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Handelskade

Woonplaats

DEVENTER

Correspondentieadres

Postbus

133

Postcode

7400 AC

Plaats

DEVENTER

Contactgegevens

Telefoonnummer

010-2886142

Faxnummer

0570-699666

E-mailadres

rsi@tauw.nl

Aanvraagnummer: 519519

Pagina 1 van 1

Locatie

Formulierversie
2012.02
1

Adres

Postcode

4511 RJ

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Zandertje

Plaatsnaam

BRESKENS

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

2

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Dit adres is een benadering, specificatie van het plangebied
waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden is te zien in de
bijgevoegde rapportage.

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

3

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 519519

Van alle percelen die binnen het plangebied vallen, zijn (of
wordt) voorafgaand aan de werkzaamheden de provincie
eigenaar
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Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Formulierversie
2012.02

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

Ja
Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

01-03-2013

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

31-12-2015

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Graven krekensysteem en herinrichten watersysteem
(dempen en graven watergangen, verwijderen en aanleg
van dammen met duikers, aanleg stuw).
Zie bijgevoegde rapportage

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Realisatie project Waterdunen

Aanvraagnummer: 519519

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
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Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Formulierversie
2012.02

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1

Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot de dam?
Wat is de lengte van de dam,
afgerond in hele meters?

Aanleggen van een nieuwe dam
Wijzigen van een bestaande dam
Verwijderen van een dam
15

In welke lengte-eenheid wilt u
de bovenbreedte van de dam
opgeven? Kies de eenheid zo, dat
u de breedte als een geheel getal
kunt opgeven.
Wat is de bovenbreedte van
de dam, in de door u gekozen
eenheid?

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

m
cm

5

Bevat de dam een duiker?

Ja
Nee

Wat is de vorm van de duiker?

Rond
Rechthoekig

Wat is de lengte van de duiker
op de waterlijn, afgerond in hele
meters?

15

Wat is de diameter van de duiker in
centimeter?

80

Aanvraagnummer: 519519

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
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Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Formulierversie
2012.02

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1

Natuur ontwikkelen of inrichten

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot het ontwikkelen
of inrichten van natuur?

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

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

Wat is de lengte van de
natuurvriendelijke oever in meter?

500

Welke materialen gebruikt
u voor het inrichten van de
natuurvriendelijke oever?

De natuurvriendelijke oevers worden ingericht conform
de eisen van het waterschap en het document "Natte
ecologische verbindingszones"van de provincie Zeeland.

Aanvraagnummer: 519519

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
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Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Formulierversie
2012.02

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1

Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u
uitvoeren?

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

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

Wat is de lengte van het te dempen
oppervlaktewaterlichaam, afgerond
in hele meters?

11900

Wat is de omvang van de demping
in m2?

16900

Wat is de omvang van de demping
in m3?

33800

Welke materialen gebruikt u voor
de demping?

gebiedseigen toepasbare grond

Aanvraagnummer: 519519

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
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Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Formulierversie
2012.02

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

3

Oppervlaktewaterlichaam graven

Welke graafactiviteit(en) wilt u
uitvoeren?

Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam
Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van het nieuwe
oppervlaktewaterlichaam, afgerond
in hele meters?

24000

In welke lengte-eenheid wilt
u de bodembreedte van het
oppervlaktewaterlichaam opgeven?
Kies de eenheid zo, dat u de
breedte als een geheel getal kunt
opgeven.

m
cm

Wat is de bodembreedte van het
nieuwe oppervlaktewaterlichaam,
in de door u opgegeven eenheid?

250

Wat is de lengte van de verbreding
van het oppervlaktewaterlichaam,
afgerond in hele meters?

3400

In welke lengte-eenheid wilt
u de bodembreedte van het
oppervlaktewaterlichaam opgeven?
Kies de eenheid zo, dat u de
breedte als een geheel getal kunt
opgeven.

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

m
cm

Wat is de bodembreedte
van de verbreding van het
oppervlaktewaterlichaam, in de
door u opgegeven eenheid?

180

Wat is de taludhelling
van het nieuw te graven
oppervlaktewaterlichaam?

1:2

Aanvraagnummer: 519519

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat
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Formulierversie
2012.02

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

handtekening_pdf

handtekening.pdf

Anders

22-10-2012

In
behandeling

Situatietekening, kaart of 22-10-2012
foto
Gegevens natuur
ontwikkelen of inrichten
Gegevens
waterstaatswerk of
beschermingszone
gebruiken
Gegevens
oppervlaktewaterlichaam
graven
Gegevens
oppervlaktewaterlichaam
dempen
Gegevens dam (met of
zonder duiker) aanleggen,
wijzigen of verwijderen

In
behandeling

R001-4781059BJQ-bom-- R001-4781059BJQV04-NL_pdf
bom--V04-NL.pdf

Datum aanvraag: 22 oktober 2012

Aanvraagnummer: 519519
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