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Gegevens bevoegd geragr
Referenbenummer Datum ontvangst

~ANGEN 'I - FEB 20'5

Formuljerversje
2014.01 rasa

n'T

K Aanvraaggegevens
Lel op: vul het formulier alstublieft vol/edig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

N

Uw referentfecode

Ingediend op

If

I I

Projectomschrijving

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

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

uiterwaarden) uitvoeren

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

I

I! IIIII

W rIe alfl ts ov ~ sstu

Mot(h

(r Stad c. Ictk k. I.k~j,
fret, Vj If draf tc trem~
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Formulierversie ~- Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 11053662

Vestigingsnummer 000018385974

Statutaire naam Groene Eiland BV

Handelsnaam

2 Contactperaoon

Geslacht

Voorletters

Pg Man

Q Vrouw

Voorvoegsels

Achternaam

Functie Directeur

I I

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6629 KS

Huisnummer

Huisletter

Aanvraagrnnnmar. Pagina 1 van 2



Huisnummertoevoeging

I I straatnaam

Woonplaats Appeltem

Adres

4 Corraspondentieadres

Adres Idem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0487
g

Faxnummer

E-mailadres

P )~~~nel ms ~d af(

Adres berichtenbox

Datum: Aanvraaenummar. Pagma 2 van 2



Formulierversie Q) QQggfjg2014.01
1 Locatieaanduiding

l.ocatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

jtrj Adres

Q Kadastraal perceelnummer

0 Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode 6629 KS

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Lutenkampstraat

Plaatsnaam Appeltem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen't

Specificatie locatie

P Ja & spectrtceer hieronder de recette(s)

Qx Nee

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

West Maas en Waal

tltppeltem

iiiiiiiii! i
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Kadastraal perceelnummer 457

Bouwplannaam Slecht weer accommodatie

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze P Ja
aanvraag/melding voor meerdere j/tj Nee
adressen of perceleng

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigandomaaituatia

Eigendomssituatie van het perceel

Uw belang bij deze aanvraag

P U bent eigenaar van het perceel
jzj U bent erfpachter van het perceel
P U bent huurder van het perceel

P Anders

5 Aanvulling locatiaaanduiding

RD coordinaten

X-coardinaat

Y-cocrdinaat

UTM ED50 coordinaten

UTM-zone

N-cocrdinaat

E-cocrdinaat

ETRS89/WGS84 Coordtnaten

Invoerwijze

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

0 31

P 32

P Graden.decimale graden
Q Graden.minuten.decimale minuten

P Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Maas

191

Datum: Aanv. aagnummer: pagma 2 van S



ZI]de Q Noorden (N)

P Zuiden (Z)

Q Oosten (0)
Q Westen (W)

Q Links (Li)

(3I) Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Kampeerterrein

Datum: Aanvraasrammer: Panne 3 van 3



Waterstaatswerk of
I i."'"""""" k- beschermingszone gebruiken

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Watarataahvsrk of bsschenningezona gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning Q Ja
i 'ijzigen'

Qx Nee

Wat is het vergunningnummerl
kenmerk van de bestaande
vergunning?

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend7

Door wie is de bestaande
vergunning verleend7

Q? Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

Nog niet bekend doch niet eerder dan 01-01-201 6

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

"EMAB-Maasbommet periode "

Q? Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit7

N.v.t.

Geef eventueel een toelichbng op
de einddatum.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Realiseren bouwwerk

Q? Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren7

Economische redenen

g 2 Watarachapspscifieke vragen

Q? Wat zijnde kosten voorde
werkzaamheden?

6.000.000

Datum:

! iilillll Iiiiiiillil
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Waterstaatswerk of
,",';,",'" ~-'eschermingszone gebruiken

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

I Kabels of leidingen aanleggen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot kabels of
leidingen7

Past u bij de werkzaamheden een
horizontaal gestuurde boring toe
die een oppervlaktewaterlichaam,
waterkering of beschermingszone
doorknzlst7

Welke kabels of leidingen wilt u
aanleggen7

Q7 In welke eenheid wilt u de druk op
de drukleiding opgeven7 Kies de
eenheid zo, dat u de druk als een
geheel getal kunt opgeven.

Hoeveel druk staat er op de
drukleiding, in de door u gekozen
eenheid7

Q Aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam

Q Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een
waterkering

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

Q Ja

g Nee

Cj Aanleggen van een vloeistofleiding

j I Aanleggen van kabels

P Aanleggen van een warmtetransportleiding

Cj Aanleggen van kabels ten behoeve van telecom/televisie

Cj Aanleggen van een drukleiding

0 Anders

P bar

Cj Pa

Q m

Welke drukleiding legt u aan7

Wat voor soort gasleiding legt u
aan'7

Welke overige drukleiding legt u
aan'/

j I Gasleiding

Q Waterleiding

Q Riolering

Q Overige drukleiding

Q Hogedrukleiding

Px Lagedrukleiding

Geen

Welke andere kabels of leidingen
legt u aan7

Elektra, water en riolering. Allen als aansluiting op bestaand.

i iiiiiiiii
Datum;
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2 Waterschapspeeineks vragen

p7 Wat zijn de kosten voor de
werkzaamheden7

Nog niet bekend, onderdeel van het bouwprojeot.

Datum: Aanvraagnummar: Bavaaed Satag: Ritksrvaterstaat Pages 2 van 2



Waterstaatswerk of
""'-'"" ~'-'eschermingszone gebruiken

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

t Overige activiteiten in of nabij een opperv

Q7 Welke overige activiteit(en)
wilt u uitvoeren in of nabij
oppervlaktewaterlichamen'?

la ktewaterlichaam uitvoeren

Q Plaatsen van hekwerken en afrasteringen

Qx Oprichten van een gebouw, zoals een woning of
bedrijfspand

Q Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations
e.d.)

Q (Ver)bouwen van een boothuis

Q Plaatsen van afmeerpalen

Q Plaatsen van remmingwerken

Q Aanbrengen van lozingswerken

Q Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties

Q Plaatsen van meetpalen

Q Aanbrengen van visfuiken of ander vistuig

Q Oprichten van een windturbine(park)

Q Oprichten van een zendmast

Q Anders

I
t~~i t~m o

Welk lozingswerk wilt u

aanbrengen in of nabij
oppervlaktewaterlichamen7

Welke andere activiteit
voert u uit in of nabij
oppervlaktewaterlichamen7

Geen

Geen, anders dan in deze aanvraag vermeld.

P 2 Waterschapspecifleke vragen

Q7 Wat zijn de kosten voorde
werkzaamheden'

6.000.000

Datum Aanvraagmanmer: Bevoegd gezag: Ritkswaterstaat Pagha 1 van t



4

Formt/lier'/ersje
,,2114.11 Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

De volgende bijlagen dien ik later
in

Ox Ja
Q Nee

v r ntt
De volgende biilagen dien ik niet in

t/ut uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hierin.

..m
I

Als blijkt dat voor 66n van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangend

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te makend

Px Ja

0 Nee

Q Ja
P9 Nee

l1x Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

t/t/u

ll

nt
Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

12 februari 201 5

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

lllll II
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