
Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formuljerversie
2014.01 Aanvraaggegevens

Publjceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

1618577

EMAB Hanzeland Gouden Ham

098-14

Ingediend op

Soort procedure

27-01-2015

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Het ontwikkelen van hoogwaardige (semi)drijvende
recreatiewoningen in een parkachtige omgeving met
bijbehorende hoogwaardige voorzieningen.

een en ander zoals voorbesproken met de heer~
Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

historisch bodemonderzoek

gegevens kabels en leidingen kunnen pas worden
ingediend als de plannen in een verder stadium zijn

Bevoegd gezag

Naam:

Bezoekadres:

Postadres:

Telefoonnummer:

E-mailadres algemeen:

Website:

Contactpersoon:

Bereikbaar op:

Rijkswaterstaat

6221 KV Maastricht

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142
6202 PA Maastdicht

043-3294150

omgevingsloket@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Service centre vergunningen

ma - vr: 8:30 - 17:00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam (waaronder

uiterwaarden) uitvoeren

~ Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen
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Formulierversie
2014.01 Locatie

1 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

6627KW

Maasbommet

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

Specificatie locatie

Ja
Nee

De EMAB-ontwikkeling vindt plaats op het gehele
Hanzeland.
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Formuljerversie
2014.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

Ja
~~ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

04-01-2016

onbekend, datum is aanname

30-12-2016

onbekend, datum is aanname

drijvende recreatiewoningen bouwen, verhardingen
aanbrengen, beplanting verwijderen en aanbrengen,
steigers, vlonders, damwanden en beschoeiing plaatsen

voor de ontwikkeling van het plan Waterrijk Hanzeland, dat
invulling geeR aan de EMAB-status van de Gouden Ham
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Formulierversie
2014.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Beplanting aanbrengen of verwijderen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot de beplanting?

Omschrijf welk soort bomen
of beplanting u aanbrengt of
verwijdert.

~~ Aanplanten van bomen

~~ Verwijderen van bomen of beplanting
Aanbrengen van overige beplanting

Een inventarisatie van de te verwijderen soorten wordt nog
gemaakt.
Een beplantingsplan voor de aan te planten soorten wordt
nog gemaakt.
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Formuljert/ersje
2014.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Kabels ef leidingen aanleggen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot kabels of
leidingen?

Past u bij de werkzaamheden een
horizontaal gestuurde boring toe
die een oppervlaktewaterlichaam,
waterkering of beschermingszone
doorkruist?

Welke kabels of leidingen wilt u
aanleggen?

~~ Aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam
Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een
waterkering
Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een
oppervlaktewaterlichaam en een waterkering

Ja
~~ Nee

Aanleggen van een vloeistofleiding

a Aanleggen van kabels
Aanleggen van een warmtetransportleiding

~~ Aanleggen van kabels ten behoeve van telecom/televisie
Aanleggen van een drukleiding

~~ Anders

Welke andere kabels of leidingen
legt u aan?

Het betrefl kabels en leidingen voor het plangebied. Plan
voor de nutsvoorzieningen is nog niet uitgewerkt
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Formulierversie
2014.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Oppervlaktewaterlichaam graven

Welke graafactiviteit(en) wilt u
uitvoeren?

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

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.

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

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

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.

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

Wat is de taludhelling
van het nieuw te graven
oppervlaktewaterlichaam?

Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam

~~ Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

160

m

cm

60

300

m

cm

15

10:1 ivm damwand
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Formulierversie
2014.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Overige activiteiten in of nabij een eppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Welke overige activiteit(en)
wilt u uitvoeren in of nabij
oppervlaktewaterlichamen?

Welke andere activiteit
voert u uit in of nabij
oppervlaktewaterlichamen?

Plaatsen van hekwerken en afrasteringen

~~ Oprichten van een gebouw, zoals een woning of
bedrijfspand
Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations
e.d.)
(Ver)bouwen van een boothuis
Plaatsen van afmeerpalen
Plaatsen van remmingwerken
Aanbrengen van lozingswerken
Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties
Plaatsen van meetpalen
Aanbrengen van visfuiken of ander vistuig
Oprichten van een windturbine(park)
Oprichten van een zendmast

~~ Anders

aanleggen steigers en vlonders
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Formulierversie
2014.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage

Notitie hydraulische
l effecten

Bestandsnaam

098-14 Notitie
hydraulische
effecten Waternik
Hanzeland.pdf

Type

Gegevens ovenge
activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam
uitvoeren
Gegevens
waterstaatswerk of
beschermingszone
gebruiken
Anders

Datum
ingediend

27-01-2015

Status
document

In
behandeling

Ontwerptekening
Waternlk Hanzeland

098-14 Eindbeeld
Waterrijk Hanzeland

098-14 Gouden Ham
Watemik Hanzeland —,

ontwerp.pdf

098-14 Gouden Ham
Waterriik Hanzeland-
eindbeeld.pdf

Gegevens overige
actwiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam
uitvoeren
Gegevens
waterstaatswerk of
beschermingszone
gebruiken
Gegevens beplanting
aanbrengen of
verwgderen
Gegevens
oppervlaktewaterlichaam
graven

Gegevens ovenge
activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam
uitvoeren
Gegevens
waterstaatswerk of
beschermingszone
gebruiken
Gegevens beplanting
aanbrengen of
verwilderen
Gegevens
oppervlaktewaterlichaam
graven

27-01-2015

27-01-2015

In
behandeling

In
behandeling

i 098-14 Best. sit. Watemik 098-14 Gouden Ham Situabetekening, kaart of
Hanzeland Waterriik Hanzeland — foto

bestaande situatie pdf

27-01-2015 In
behandeling

Toelichting Watemjk
Hanzeland

098-14 toelichting
Gouden Ham
Watemik
Hanzeland pdf

Situatietekening, kaart of
foto
Gegevens overige
activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam
uitvoeren
Gegevens
waterstaatswerk of
beschermingszone
gebruiken

27-01-2015 ln
behandeling
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