MELDINGSFORMULIER

steigers, vlonders, bruggen, beschoeiing, damwanden en antiworteldoek
Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.

1. Gegevens melder (opdrachtgever)
Uw projectnummer

:

Naam

:

Contactpersoon (bij bedrijf)

:

Adres/postbus

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

2. Gegevens gemachtigde
Naam

:

Contactpersoon (bij bedrijf)

:

Adres/postbus

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

3. Keuze activiteiten

meerdere keuzes mogelijk

☐

steiger

☐

brug

☐

damwand

☐

vlonder

☐

beschoeiing

☐

anti-worteldoek

Wijze van uitvoering
☐

:

De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel
(zie pagina 2 en verder 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 toegevoegd
(zie pagina 2 en verder van dit meldingsformulier voor de bijlagen die moeten worden toegevoegd)

4. Uitvoeringsperiode activiteiten
Begindatum (dd/mm/jjjj)

:

Einddatum (dd/mm/jjjj) :

5. Locatie activiteiten
Straat en huisnummer
Plaats, gemeente of
omschrijving
Kadastraal perceel

:
:
: gemeente:
sectie:
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nummers:

6. 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
WT 1. Steigers en vlonders
Algemene regel voor het aanleggen en behouden van een steiger en/of vlonder, voor zover:
1. deze niet wordt aangelegd in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;
2. deze wordt aangelegd op 2,50 m uit de perceelgrens die haaks staat op een
oppervlaktewaterlichaam in beheer en onderhoud bij het waterschap, en op 1,50 m uit de
perceelgrens die haaks staat op overige oppervlaktewaterlichamen;
3. deze aansluit op eigendom van de initiatiefnemer of rechthebbende;
4. een steiger niet wordt aangelegd:
a. binnen een natuurvriendelijke oever;
b. in een oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden;
c. in een hoofdwatergang;
5. deze wordt aangelegd en behouden in of aan een oppervlaktewaterlichaam met een
minimale waterbreedte van 3,00 m;
6. het oppervlaktewaterlichaam en de steiger voldoen aan de volgende maatvoering:
breedte oppervlaktewaterlichaam
>3m

maximale breedte steiger/ vlonder
(gemeten vanaf de waterlijn)
1/10 van de breedte van het
oppervlaktewaterlichaam met een
maximum van 1,50 m

maximale lengte steiger/vlonder
(parallel gemeten aan de insteek)
maximaal de helft van de lengte
van het perceel met een maximum
van 4,00 m

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van de steiger en/of vlonder zelf en ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam en de perceelgrens is aangegeven, voorzien van een legenda en
noordpijl.

WT 2. Bruggen
Algemene regel voor het aanleggen en behouden van een brug over een
oppervlaktewaterlichaam, voor zover:
1. deze niet wordt aangelegd in/nabij een waterkering en/of beschermingszone;
2. deze niet wordt aangelegd en behouden in oppervlaktewaterlichamen zoals weergegeven op
kaart 1 in de bijlage;
3. deze wordt aangelegd op minimaal 10 m van een naastgelegen ondersteunend kunstwerk;
4. de landhoofden en/of pijlers niet in het natte profiel worden geplaatst;
5. deze voldoet aan de volgende maatvoering:
categorie

brughoogte boven hoogst
vigerend peil

brugbreedte boven het
oppervlaktewaterlichaam

1. primaire watergang breder dan of

minimaal 1,10 m over
tenminste 2,50 m breedte

maximaal 4,00 m

minimaal 1,10 m over
tenminste 2,50 m breedte

maximaal 10,00 m

gelijk aan 3,50 m op de waterlijn
en met tenminste 1,00 m waterdiepte op hoogst vigerend peil

2. oppervlaktewaterlichamen breder
dan 14,00 m op de waterlijn en met
tenminste 1,00 m waterdiepte op
hoogst vigerend peil
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categorie

brughoogte boven hoogst
vigerend peil

brugbreedte boven het
oppervlaktewaterlichaam

3. primaire watergang smaller dan

minimaal 0,60 m

maximaal 4,00 m

minimaal 0,60 m

maximaal 4,00 m

3,50 m op de waterlijn en met
minder dan 1,00 m waterdiepte op
hoogst vigerend peil

4. alle buiten de categorieën 1, 2 en 3
vallende oppervlaktewaterlichamen

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van de brug(gen) zijn aangegeven zelf en ten opzichte van het
oppervlaktewaterlichaam, voorzien van een legenda en noordpijl.

WT 3. Beschoeiing
Algemene regel voor het plaatsen en behouden van beschoeiing in een oppervlaktewaterlichaam
en indien van toepassing tevens in een waterkering, voor zover:
1. deze niet wordt aangelegd in/nabij een weg;
2. deze niet wordt geplaatst:
a. binnen primaire watergangen, met uitzondering van het binnenwater de Waal;
b. binnen een natuurvriendelijke oever;
dan1:2;
1:2;
3. het talud van het oppervlaktewaterlichaam niet flauwer
steiler isisdan
4. deze een maximale grondkerende hoogte heeft van 0,30 m.
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van de beschoeiing zelf en ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam
is aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl.

WT 4. Damwanden
Algemene regel voor het plaatsen en behouden van een damwand in een
oppervlaktewaterlichaam, voor zover deze:
1. deze niet wordt aangelegd in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;
2. deze niet wordt geplaatst:
a. binnen oppervlaktewaterlichamen in gebieden met specifieke natuurdoeleinden;
b. binnen een primaire watergang;
c. binnen een natuurvriendelijke oever;
3. niet hoger is dan de halve breedte van het oppervlaktewaterlichaam, gemeten op het hoogst
vigerend peil;
4. op de volgende locatie wordt aangebracht:
Taludhelling

Locatie damwand

Flauwer dan 1:3

Tenminste 0,20 m boven hoogst vigerend peil

Steiler dan 1:3

Op of boven hoogst vigerend peil

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van de damwand zelf en ten opzichte van het oppervlaktelichaam is
aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl.

WT 6. Anti-worteldoek
Algemene regel voor het aanleggen en behouden van anti-worteldoek voor zover deze:
1. deze niet wordt aangelegd in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;
2. wordt aangelegd op het talud van een oppervlaktewaterlichaam dat grenst aan een
bedrijfsperceel in stedelijk gebied en/of een particuliere tuin;
3. niet wordt aangelegd op het talud van een oppervlaktewaterlichaam met een
natuurvriendelijke oever, een aangewezen vaarweg en/of een oppervlaktewaterlichaam met
specifieke natuurdoeleinden.
Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie,
afmetingen van het anti-worteldoek is aangegeven, 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

