MELDINGSFORMULIER

kabels en leidingen

Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.

Gegevens melder (opdrachtgever)
Uw projectnummer

:

Naam

:

Contactpersoon (bij bedrijf)

:

Adres/postbus

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

1. Gegevens gemachtigde
Naam

:

Contactpersoon (bij bedrijf)

:

Adres/postbus

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

2. Keuze activiteiten
☐ kabels

meerdere keuzes mogelijk

type:

:

max. capaciteit :
☐ leidingen

type:

:

max. druk:

:

diameter

:

Doel van de activiteiten

:

Tracé:

☐ bestaand

m

(bij waterkeringen maximaal 200 m)

(meerdere keuzes mogelijk)

☐

open ontgraving

☐

sleufloze techniek, namelijk:

☐

mantelbuis, buitendiameter:

☐

opbreken wegverharding:

☐

overige uitvoeringsaspecten:

☐

bar

☐ nieuw

tracélengte :
Wijze van uitvoering

Ampère

mm
m

2

soort :

De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel
(zie het onderdeel criteria van dit meldingsformulier. Voldoet uw activiteit niet aan een van de genoemde criteria
dan is deze mogelijk vergunningplichtig. Neem hiervoor contact op met het waterschap)

☐

Bij deze melding zijn de benodigde bijlagen bijgevoegd
(zie het onderdeel criteria van dit meldingsformulier welke bijlagen moeten worden bijgevoegd)
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3. Uitvoeringsperiode activiteiten
Begindatum (dd/mm/jjjj)

:

Einddatum (dd/mm/jjjj)

:

Voor waterkeringen geldt dat in de periode 1 oktober tot 1 april daarop volgend geen activiteiten mogen plaatsvinden.

4. Locatie activiteiten
Straat en huisnummer

:

Plaats, gemeente of omschrijving :
Kadastraal perceel:

gemeente :
sectie :

nummers:

5. Ondertekening
Ik verklaar hierbij:
-

kennis te hebben genomen van de bij dit formulier behorende algemene regel(s);

-

dat de activiteiten voldoen aan de betreffende algemene regel(s);

-

dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats

:

Datum :

Handtekening opdrachtgever
Handtekening gemachtigde

Criteria algemene regels
WW 3. Kabels en leidingen
Algemene regel voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen, voor zover het:
een kabel en/of leiding in en nabij een oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone betreft
die:
1. in een sleuf parallel aan het oppervlaktewaterlichaam in de beschermingszone op 0,50 m
vanaf de insteek wordt gelegd, en/of
2. een oppervlaktewaterlichaam, brug en/of duiker kruist en daarbij minimaal 1,50 m bij
hoofdwatergangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen onder de
vaste bodem en taluds wordt gelegd, en/of
3. een duiker onderlangs of bovenlangs kruist;
een kabel in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:
4. in open ontgraving wordt gelegd, en/of
5. in een mantelbuis mag worden gelegd zover wordt voldaan aan het volgende:
a. de mantelbuis is gelegen of wordt gelegd ter plaatse van zijwegen en/of dijkafritten met
een gesloten verharding, en
b. de mantelbuis alleen parallel aan de waterkering en buiten het leggerprofiel wordt
aangebracht, en
c. de mantelbuis wordt aangebracht via open ontgraving of via een persing;
6. geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
7. niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
8. een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de kabel boven maatgevend
hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
9. in parallelligging in de wegberm van de binnenkruin en/of de beschermingszone, maar niet in
het dijktalud wordt gelegd;
10. ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
11. een maximale tracélengte heeft van 200 m;
12. een maximale capaciteit heeft van 3x80 A;
een drukleiding in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:
13. in open ontgraving wordt gelegd, en/of
14. in een mantelbuis mag worden gelegd zover wordt voldaan aan het volgende:
a. de mantelbuis is gelegen of wordt gelegd ter plaatse van zijwegen en/of dijkafritten met
een gesloten verharding, en
b. de mantelbuis alleen parallel aan de waterkering en buiten het leggerprofiel wordt
aangebracht, en
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c. de mantelbuis wordt aangebracht via open ontgraving of via een persing;
15. geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
16. niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
17. een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de leiding boven maatgevend
hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
18. in parallelligging onder de kleilaag en in de wegberm van de binnenkruin en/of de
beschermingszone, maar niet in het dijktalud wordt gelegd;
19. een maximale buitendiameter heeft van 110 mm;
20. een maximale druk heeft van 3,50 bar voor drinkwater;
21. een maximale druk heeft van 0,20 bar voor gas;
22. ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
23. een maximale tracélengte heeft van 200 m;
een
24.
25.
26.
27.
28.
29.

vrijvervalriolering in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:
in open ontgraving wordt gelegd;
niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
een maximale tracélengte heeft van 200 m;
geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de rioolleiding boven maatgevend
hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
30. in parallelligging in de wegberm van de binnenkruin en/of de beschermingszone, maar niet in
het dijktalud wordt gelegd;
31. een maximale binnendiameter heeft van 315 mm;
een kabel en/of leiding in en/of nabij een weg betreft die:
32. in parallelligging op een afstand van de wegverharding wordt gelegd die tenminste gelijk is
aan de diepte waarop de kabel en/of leiding wordt gelegd;
33. een weg welke niet is gelegen op een waterkering, haaks kruist door middel van een
sleufloze techniek, waarbij de kabel en/of leiding minimaal 1,25 m onder het wegdek wordt
aangebracht;
34. een weg welke is gelegen op een waterkering, haaks kruist door middel van een open
ontgraving, waarbij de kabel en/of leiding boven maatgevend hoogwater en onder de kleilaag
wordt aangebracht.
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk, bestaand en/of
nieuw tracé, type kabel of leiding, materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende
voorzieningen, voorzien van een legenda en noordpijl.
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Toelichting en aandachtspunten
1.

Melding activiteiten
Tenminste drie weken voor aanvang van de activiteiten moet een melding worden gedaan bij
het waterschap. U ontvangt van het waterschap een schriftelijke reactie op uw melding.

2.

Criteria
De activiteiten dienen te voldoen aan de criteria van de betreffende algemene regel. Voldoen
de activiteiten hier niet aan dan kan het waterschap de melding buiten behandeling laten. Er
kan sprake zijn van een vergunningplicht, neemt u hiervoor contact op met de afdeling
Vergunningverlening van het waterschap.

3.

Omschrijving activiteiten en wijze van uitvoering
Voor een goede beoordeling van de melding (toetsing van de criteria) is het noodzakelijk een
duidelijke omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering te geven.

4.

Bijlagen
Voeg de benodigde bijlage(n) bij uw melding. Bij onduidelijke tekeningen of een onvolledige
melding wordt deze niet in behandeling genomen. Welke bijlage moet worden bijgevoegd
staat vermeld onder de criteria van elke activiteit.

5.

Gegevens gemachtigde
De melding kan door een gemachtigde namens de opdrachtgever worden ingediend. Dit kan
bijvoorbeeld een aannemer, een hoveniersbedrijf of een ingenieursbureau zijn. Zowel de
gemachtigde als de opdrachtgever moeten het meldingsformulier ondertekenen.
Communicatie wordt in eerste instantie via de gemachtigde gevoerd.

6.

Ondertekening
Een meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende formulieren worden
niet in behandeling genomen.

7.

Melding aanvang uitvoering
De uitvoerder van de activiteiten meldt de aanvang van de activiteiten twee werkdagen van
te voren via het Waterschapsloket (telefoon 0900 - 2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl).

8.

Geldigheidsduur instemming
De uitvoering van de activiteiten moet binnen 1 jaar na dagtekening van de
instemmingsbrief van het waterschap starten. Als dit niet het geval is, vervalt de
instemming.

9.

Voorwaarden
Na instemming van het waterschap dienen de activiteiten te worden uitgevoerd volgens de
voorwaarden zoals genoemd in de algemene regels. De volledige versie van de algemene
regels kunt u terugvinden op de website van het waterschap, www.wshd.nl.

10. Verzenden melding
Wij verzoeken u om dit meldingsformulier inclusief bijlage(n) te zenden aan:
Waterschap Hollandse Delta
Afdeling Vergunningverlening
via:
postadres:
e-mail:
fax:
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postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
vergunningen@wshd.nl
088 – 9743001

