
Rijkswaterstaat
t\Unis£trÏl LlQn intmsrrtlctuurtnMiliru

AANVRAAGFORMULIER OM EEN
ONTGRONDINGSVERGUNNING

1. De aanvraag Inclusief alle bijlagen dienen In zevenvoud te worden Ingediend
bij:
Mlnistene van Infrastructuur en Milieu1 per adres servreecenter Vergunningen,
postbus 4142, 6202 PAMaastricht
De aanvrager dient de formulieren volledig in te vullen en te ondertekenen.

2. Bij de aanvraag dient te worden overgelegd:
a.) een duidelijke tekening, In zevenvoud, met kadastrale aanduiding op een
schaal van ten minste 1: 2.500 waarop de te ontgronden percelen of
perceelgedeelten en de aangrenzende percelen zijn aangegeven, alsmede een
uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrekking
heeft met noordpijl-aanduiding van het werk zelf compleet met waterdieptes,
dwarsprofielen e.d.;.
b.) een duidelijke beschrijving van het doel van de ontgronding en de wijze
waarop en waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c.) een uittreksel Kamer van Koophandel.

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling
- Naam en adres van de aanvrager: Zeeschelde Anna Bijns-qebouw

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
- Indien een firma, de naam van de vennoten B 2018 Antwerpen (België)
vermelden: + 32 3 224 6711

- Telefoonnummer: Het betreft een naamloze vennootschap
van publiek recht met zetel te 2830
Willebroek, Oostdijk 110 en
ondernemingsnummer BE
0254.028.251.

- Beroep of bedrijf van de aanvrager: De heer ir. W. Dauwe (afdelingshoofd)
Wim.dauwet!ilwenz.be

- contactpersoon en telefoonnummer: +32 3 224 6711
- Tussenpersoon: Provincie Zeeland

De heer D.C. Kruis en mevr. E.
Haverkorn
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
dc.krUls@zeeland.nl
eva.haverkorn@bro.nl

- De naam, het adres en het beroep of bedrijf Zie de Lijst van Eigenaren die als bijlage
van de eigenaar of eigenaren van de is toegevoegd
percelen waarop de aanvraag betrekking
heeft:

- Een beschrijving van het terrein of het water ",ie de Projectbeschrijving en
waarop de aanvraag betrekking heeft, onder Topografische kaart die als bijlagen zijn
vermelding van het huidige gebruik ervan: oegevoegd. Het betreft met name de

Sieperdaschor en de Scheldeschor
(natuur).

- Vermelding van de provinere en gemeente, Provincie Zeeland, gemeente Hulst
waann het wingebied IS gelegen:

- De coördinaten van het wingebied: x/v-coordmaten: 73193/373323

- Oppervlakte van het te ontgronden perceel: Zie Kadastrale kaart met
ontgrondingswerkzaamheden i.c.m. Lijst
van Eigenaren.
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- Diepte van de ontgronding ten opzichte van Sieperdadijk: van 1,7 m NAP.
N.A.P.: (polderniveau) overgaand tot 2,7 m

NAP. (schorruveau)
Scheldedljk: tot 1,7 m NAP
(polderniveau).

- diepte waarop geroerd wordt: Geulen: tot -2,2 m NAP. (GLW-
- diepte na oplevering: niveau)

Kreken en schor: tot -10m N.A.P.
- Een beschrijving van de toestand waarin het Het wordt Ingericht als
terrein of de bodem van het water ná de Intergetijdengebied (estuariene natuur)
ontgronding wordt gebracht onder aais beschreven in de bijgevoegde

vermelding Projectbeschrijving.
van de daaraan te_g_evenbesternrrunq:

- Doel van ontgronding: ~et creëren van estuariene natuur in de
Hertogin Hedwrqepolder.

- Tijdsduur van de ontgronding: Circa 3 jaar

- Totale hoeveelheid te winnen ~ie projectbeschrijving. -
bodemmateriaal In m':

- Wijze van uitvoering ontgronding c.q. te Met behulp van graafmachines. Nadere
bezigen materieel: nforrnana volgt zodra de aannemer

bekend IS.
- Is er een bodemonderzoek uitgevoerd: a, zie paragraaf 6.2.2. van het MER
- zo ,a onderzoeksraQj)ort bnvoeqen
- Is er archeoloçrsch onderzoek Uitgevoerd: a, zie paragraaf 6.2.6.1.3. van het MER
- Is er onderzoek uitgevoerd naar mogelijke a, zie het MER, het DijkverleggIngsplan
effecten zoals b.v. kwel, stabiliteit primaire ~n de Technische Detailstudie Ontwerp
waterkering: pijken en Gasdam

- zOla onderzoeksrapport(en) bijvoegen
- Zijn er alternatreve zandwmplaatsen Nee, niet van toepassing
gezocht:
- zo nee, waarom niet:
- zo ja, waarom wordt daarvan geen

gebruik
Gemaakt:

- zijn er alternatieve oplossingen onderzocht: a, op basis van een m.e.r.-procedure is
gekomen tot het MMA

- zo nee, waarom niet: ~.v.t.

- zo ja, waarom worden deze niet toegepast: Het MMAdraagt het meest bij aan de
~oelstelllng_van het_j)rOject.

- zijn er andere vergunningen zoals een fw, Wtw, Nb, provinciale
Wtw, NB, Wbb en Wm bij het betreffende pntgrondlngsvergunning (binnendijks
bevoegde gezag aanqevraaqd , ~eel)

- zo nee, waarom niet: N.v.t.

- andere relevante mformatie: pe njkscoördinatrereqelinq is van
oepassmq.

- deze aanvraag betreft:
- een nieuwe vergunning: Ja/Nee'"
- WijZiging bestaande vergunning met

vermelding v/h kenmerk en datum: 'Ja/Nee*
*Doorhalen van niet van toepassing IS

N.B. Deze aanvraag komt in de plaats van de aanvraag als ingediend in 2010

'Tr:'WJm Dauwe
Datum Handtekeningaanvra~~lingshoofd

O~[es ]Jo..\3 .... _._--- ~ing Zeeschelde




