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Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Lat opr vul het formulier arsfubrieft vorredigin

Aanvraag nummer

- IPShv"a OAanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Ptojeclomachfl]vrfig

Gefaseerd

hhverzkht IHiaevveads mwhdebladen

td kthrtrru~ ~r'p

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locabe van de wmhzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwen, graven. asnhrggen en andere achvileiten in een oppervtaktewaterlichaam (waaronder

uiterwaarden) uitvoeren

~ Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige ac&riteiten In, op of naait een waterkering uitvoeren

~ Walerslaatswerk of berchermlngszone gebruiken

Bi]lagen

Nawoord en ondertekening

Prvm t vmt



Formulietversie 4gpyygggy2011.01
I Persoonseeeevens aanvrager/insider

Geslachl g Man

P Vrauw
Hmt holrond

Voonroegsels

Achternaam

2 Verblillsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletler

Huisnumm ttmevoeg tny

Woonplaals

Pages t rek



e Cenleofeeeerena

Telefoonnummer

E-meifadree

c nrf kiVg~ f- u'm

Pagre 2 ome



Formulierversie
2017.01 Aanvrager bedrijf

t Bodrtd

KvK-nummer A ~Pc'~~.
r

Vesdgingsnumrner ier

f7~4i fm~ 8. "

Handelsnaam 0 x.'~ 8. k'.

2 Contastpersoon

Geslacht P(, Man
Vosw

~dt Xa ~~~
3 Vostldlndsadres aodrgf

Postcode

Huisnummer

Huislettar



Huisnummertoevoeging

Sans&naam

Adres

4 Csrremendvndeadma

Adres

5 Cvntaetaegevem

Telefoonnummer

Faxnumner

E-mailadres

~ Ftf&brrPtala ulnarf-. COVERM

pnnn a vnl2



Formolierversie
2017.01 Locatie

Locafie w8af de werkzaamheden
plaatsvinden

l Adres

g Kadastraal perceelnummer
Lomnie op Noordzee, tnkrddenzee of IJsselmeer

Huisnummer

Huisleaer

Hursnummertoevoeg ing

Skaatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraaglmekgng voor meerdere
adressen of percelen7

Specificafie loca5e

f- Ja v Spsctrcesrn~d hmtisfsf
l Nee

Toalichbng op loca5e

3 dastrasl pemeelnummer

Burgerkjke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

ha~ A L~L

Praae t vad



Kadastraaf perceelnummer 4/z

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gekten de werkzaamheden in deze
aanvraag/meiding voor meerdere
adressen of percelenz

Specificsge locase

Toelichting op kende

j Nee

PPoZZowaonrvurr~n's~ unr~ ~/ / ir

Etssndomssttusde

Eigendomssituatie van het perceel

Uw belang bil deze aanvraag

j)Z U bent eigenaar van het penaal
U bent erfpachter van het perceel
U bent huwder van hel pmceel
Anders

n

5 Aanvugina tocsdsearufufdtnz

RD codrdlnaten

Xumcrdrnaat

Y-cocrdrnaat

ETRS89 I WGS84 Coardfnaten

Invoerwijze Graden.decimale graden

j Graden.minuten.decimale minuten
Graden.minuten.seconden.dedmala seconden

Breedte

Kifometsrraai

RMer of kanaal

Iglometsnng

Zijde

-rpf'. &
j Noorden (N)

Q Zukfen (Z)
Oosten (G)

Q Westen (W)

( Links (Li)

j)C Rechts (Re)

Oaumr



6 TaeRehbre

Eventuele toegchting op locege

Patve 3 vad



Formulierversie
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in
een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

5 Wd'aatwark el blrschsfllllflaszolls gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning f Ja
wllztgefr7

Wbt is het vergunningnummerr
kenmerk van de bestaande rfvergunninge i
Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is vedeend7

Door wie is de bestaande
vergunning verleend2

Q7 Wat Is de geplande begindatum
van deze acdviteit7

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

~M'Zf'~~c
Q7 Wat Is de geplande einddatum van

deze a avileit7

Geef eventueel een toelich5ng op
da einddatum.

Omschrsl de ac5viteit rrm u wilt
uitvoeren.

Q7 Waarom wik u de acgrviteit
Ultvoeren7

awwzd arrra; atkweruuwr



F(jrmtjlie(versie
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in
een oppervlaktewaterlichaarn (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

t eplsndng aanbrengen ef veragderen

Welke acbvitejtfen) wilt u uitvoeren
met betrekking tot de bepjandngg

Qp Omscbril( welk soort bomen
of beplanting u aanbrengt of
verw((dart

"— bomen ~eet(e~
f Verwijderen van bomen of beplanbng
i Aanbrengen van overige beplangng

Daavte Bevoegd gezag: ttaavntnrntaa Pagae t vang



Formulierversie
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in
een oppervlaktewaterlichaarn (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Uttptaals krnsmsn

Q7 Welke ackviteit(en) wilt u uitvowen
met betrekking tot het innemen van
een ligplaats7

Welke andere acthritait wilt u
uitvoeren met bebakking tot het
innemen van een ligplaats I

Wst is het soort of type vasnurg of
woonschlp7

„..=„mm'~~(Xg)
f Afmeren van een recreageschip

fZ Afmeren voor de beroepsvaan
Q Anders

~~c y~ o.4~'~.~6'n
welke lengte-eenheid wilt u

de lengte van het vaartuig of
woonschip opgeven7 loes de
eenheid so, dat u de lengte als een
geheel getal kunt opgeven.

Wat is de lengte van het vaarturg
of woonschkr, in de door u
opgageverl eenhekt7

Wat is de hoogte van het vawtuig
of woonschip in centimeter7

titan is de diepgang van het
vaartuig of woonschip in
cengmeter7

Wat is de lading(vracht) van het
vaartuigg

m

cm

~'~~/~
I n

tl
/

/
///

swrasd gcrrsr arrrlsHslcrrrrvr prara t van



FormulierVerSie
2017.01

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

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

t Overlas cthluHlm kt of nabll een oppervtaktmrstersehsam ulhwsmn

Q7 Whlke overige acgviteit(en) ekwerken en afrasteringen~~
wilt U ulhroerml lll of rlsbli pr. rv '

een gebouw. zoals een woning of
oppervlaktawaterlichsmen7 bedt()fspand

( ptaatsen van nutsvrmmeningen (meet- en reg~
e.d.)

(i (Ver)bouwen van een boodruis
sfmeerpalen~~

(g Plaatsen van remmmgwerken

( Aanbrengen van lozingswedren
Plaatsen van mossetzaadtnvanginstatlaties
Plaatsen van rneetpslen

( Aanbrengen van visfuiken of ander vhtuig

fg Oprichten van een windtu*ine(park)

(g Opnchten van een zendmast

Q Anders

Welk Iozingswerk wilt u
aanbrengen in of nabi]
oppervtaktewaterlichameng

Wslke andere achviteit
voert u uit in of nabr]
oppervlaktmrsterlichamen7

Bevoegd gwag: Iainwaerrlaar Pages t vmt



Formulierversie
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in
een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Steiger el vlendw beunen, wgdgen ef~
p7 Vtblke acbviteitlen) snit u uitvoeren

met betrekking tot de stoeier td
vlonder7

In welke lengttveenheid will u de
lengte van de steiger opgeven'
Iges de eenheid zo, dat u de lengte
als een geheel gelat kunt opgaven

Wat is de huidige lengte van de
steiger. in de door u opgegeven
eenheid7

In welke lengieatenheid wilt u de
lengte van de vlonder opgeven?
Iges de eenheid zo, dat u de lengte
als een geheel getal kunt opgaven

Vttd Is de huidige lengte van de
vlonder, in de door u opgegeven
eenheid7

::::...: ::.—. =Ieiger~
Vliijzigen van een steiger
Bouwen van een vlonder

j Wijzigen van een vlonder
Venvi]deren van een vlonder oi steigtv

l m
cm

j m

riem

Wat is de huklige breedte van de
steiger in cengmeter7

tobt is de huidige breedte van de
vlonder in cengmeter?

I

//

gevaagd Suag: attnmantaa Pmre t vaal



FDrmulierversie
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering
uitvoeren 8~~~ W r

1 Wstorstashrerk of berchermhaszons aebrulkan

Wilt u een bestaande vergunning l Ja
wrfzlgan7

l Nee

Wst is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning7

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend'f

Door wie is de beslaande
vergunning verleend7

Q7 Wat is de geplande begindatum
van deze acbvileit7

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

/

U

Q7 Wst is de geplanda einddatum van
deze acbvltak7

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Omschrfff de adiviteit die u wilt
uitvoeren.

Q7 Weerom wilt u de acbviteit

~pr/

'n~ mbov~ ~~/'w df no JA d ~J~~~~- 4C'ws-

L A'f

r jl ~/A.~rp~

soersd terra: ftaoruauaa Psfvu t rao



Formujjerversje
2017.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering
uitvoeren

1 ActlvBelmn In, op of nsbg ssn w tsfksrinz ukvssrsn

Q? Welke acgviteit(en) wilt u uitvoeren
in, op of nabij een watwkering?

Welke soort vee laat u beweiden7

jpf C„.. '.'.. „On gebouw, zoalseen woning,
bedri]fspand, strandpaviljoen of slrandhuisje ~redt'
Aanbrengen van een waterinlaat- of
wslefulllsslMASIAICge
Plaatsen van een wlndturbine(park]

jlr, .":-"-„„—- :- =CncpntOfgrendriChaamgdu(m ~
j Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot

Ontgraven van grond
Beweiden met vee
Organiseren van een wedsbi]d of evenemei]j

beplanting/bomen fg ausm
Verwrideren van beplansng/bomen

(g Uitvoeren van boringen of sonderingen

j3 Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve
van niet pmmanents bebouwing

j Verplaatsen van zand op het strand (andem dan
zandbanketj

g Andere werkzaamheden mfpvsfrv ~~
Hoeveel dieren laat u beweiden? j.v. F.

Q? Ifttri Is de stsridatum van de
wedsbrld of het evenement?

Wbt is de elnddatum van de
wedstrijd of het evenemenrl

Wegm soori mmlangngmomen
brengt u aan?

Wtrike soort beplanlingrbomen
veivn]dsri u7

~,v,?r

Past u bi] de werkzaamheden I

een horizontaal gestuurde Nee
boring toe die een wslerkeri
of becefrIIIAgszoIIS A

wst!!fkenAg doorkruis

pfsm t wnz



Welke andere werkzaamheden
voert u uit in, op of nabit een
waterkering I

Daver. Bevoegd gezag: rrraarv¹erna¹ Pezen 2 vang



Formulierversie
2017.01 Toe te voegen bijlagen

- Situatietekening. kaart of foto Bouwen, graven, aanleggen en andere acdvtteiten in een
oppervlaktewaterfichaam (waamnder uiterwaarden) uitvoeren
~ Gegevens waterstaatswerk of bsschermingszone gebruiken
~ Bijlage anders Bouwen. graven, aanleggen en andere adiviteiten in een
oppsrvt~aam (waamnder uilmwaarden) uitvoeren
~ Gegevens kabels of leidingen aanleggen
~ Gegevens ligplaats innemen

Gegevens acaviteiten in de wsterbodem uihroeren
~ Gegevens brug aanleggen, w(iigsn of verweteren
~ Gegevens dam (mel of zonder duiker) aanleggen, wffztgen of verwilderen
~ Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen
~ Gegevens oppmvlaktewatmfichaam graven
~ Gegeverw beplanfing aanbrengen of verwijderen

Gegevens overig acfiviteiten in of nsbff een oppmvlaklewaterlichaam itvoeren
Gegevens steiger of vkmder bouwen. vn)z(gen of verwijderen

~ Gegsverw natuur ontwikkelen of inrichten
~ Situabetskening, kaart of foto Overige acbviteiten in. op of nab( een waterkering uitvoeren
- Bijlage anders Overige ackvitsilen in, op of nabij een watmkering uitvoeren
~ Gegevens activiteiten in, op of nabg een waterkering uitvoeren

Patio t vvnl



Formulierversie
2017.01 Nawoord en ondertekening

Ageen hge~
~e ge giingen nep nier

nenlpleer tal

Zijn de bjlagen bij deze aanvraag ~a
cwnpleet l Nee

De volgende bijlagen dien ik later
In

peren re geenevcen/en
~n de gglegen neg «er
onlplmr rgn

De volgende blilagen dien ik niet in

t/ul uw eventuele persoonk]ke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

8~ %~M~ I *n v &
n

Als blilkt dat voor dan van de~ geen vergunning
verleend kan worden. wik u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Geelt u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar ta maken?

ij's Ja

j Nee

j~/brt verklaar rk dat Ik de aanvraaglmekftng naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten ve/bonden kunnen z/in aan hat indienen vsn een aanvraag.

rgef vera/eef In Ie wren
neger U gwenmglnt
gen/

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachdgde

Datum

Handtekening

Deenc



erg ngen Rs 42
6202 PA Maasbicht

omgevingslokettjtjrws.nr

www.rij~nt
Service centre vergunningen
ma-vn 9:00-16:30uur

Telefoonnummer.

6-mattadres:

Webstte:

Conladpersoon:

Bamikbaar op:

U kunt de aanvraag of melding tnctusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van hel bevoegd gezag. Het omaigadres of contactfonnulier is assen bedoeld
voor hel stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvattende gegevens
Bevoegd gezag watervergunnlng
Naam: Rffkswaterstaat

6221 KV M astricht
Postadres: Service Center V unni kswatarstaat Postbus 41

Oases


