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Aanvraag  

Ontgrondingsvergunning 
Gegevens aanvrager 

Gegevens Aanvrager 

Rechtsvorm:  Natuurlijk Persoon                      Rechtspersoon 

Naam: Waterschap Rivierenland 

Adres: De Blomboogerd 1 

Postcode en woonplaats: 4003 BX Tiel 

Telefoonnummer: (0344) 64 90 99 

Emailadres: info@wsrl.nl  

BSN of KVK: 30281419 

 

Gemachtigde 

Gegevens Gemachtigde 

Bedrijfsnaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

KVK:  

 

Gegevens eigenaar van het te ontgronden terrein 

Gegevens Eigenaar van grond 

Rechtsvorm:  Natuurlijk Persoon                      Rechtspersoon 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

BSN of KVK:  
 

 

mailto:info@wsrl.nl
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Kadastrale aanduiding te ontgronden percelen 

Kadestrale gemeente Sectie Nummer(s) Oppervlakte (in ha)  

Zie lijst met perceelnummers    

    

    

    

 

Gegevens terrein 
Huidige cultuurtoestand: 

 grasland 

 bouwland 

 braakliggend terrein 

 bos 

 water 

 
Dijk 

 

 
Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte: ......................................................................................ha. 

Dikte van de laag humeuze bovengrond: 0,3 – 0,5 meter. 
 

Welk waterpeil wordt in het gebied door het waterschap gehanteerd: 
  gemiddeld waterpeil in de zomer: .............................................................. meter. N.A.P.    

      (.............................................................. meter minus maaiveld) 
  gemiddeld waterpeil in de winter: .............................................................. meter. N.A.P.  

      (............................................................... meter minus maaiveld) 
 

Voor dit gebied wordt geen waterpeil gehanteerd 
 
Is er voor het gebied, waarin de te ontgronden percelen zijn gelegen een Gewenst Grond- en Oppervlakte 
water Regime (GGOR) vastgesteld? * 

 ja 
 nee 

 

*(Indien u dit niet weet, kunt u deze gegevens opvragen bij het waterschap. Wanneer er voor het gebied een GGOR is vastgesteld, dan 
dient hiermee bij de uitvoering van de ontgronding rekening te worden gehouden.) 
 

 
Gegevens over de ontgronding  
 

Doel 
Wat is het doel van de voorgenomen ontgronding? 
(Eventueel aan te geven op een bij te voegen bijlage) 
 

Omschrijving: 

Waterveiligheid: Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg. De vrijkomende grond kan toegepast worden 
in de dijkversterking.  
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Gegevens van de ontgronding 

De gewenste diepte van de ontgronding is: 0 tot 4 meter t.o.v. maaiveld 
Komt er bij de ontgronding bodemmateriaal vrij ? 

 nee 
 ja? 

 

Zo ja; hoeveel en welk soort bodemmateriaal: 
 

 ophoogzand   20.000 m3 

 
 beton- en metselzand  0 m3 

 
 klei/leem   60.000 m3 

 
 humeuze grond   45.000 m3 

 
 

Zijn er belangen bij de ontgronding in verband met grondstoffenvoorziening? 
 nee  
 ja? 

 

Zo ja; welke: Grond voor de dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 
 
Wat is de bestemming van het vrijkomend bodemmateriaal? 
 
Dijkversterking Gorinchem –Waardenburg  
 
Opbouw van het bodemprofiel tot de gewenste ontgrondingdiepte: 
 
Kernmateriaal en erosiebestendig materiaal teelaarde. 
 
Op welke wijze zal de ontgronding worden uitgevoerd? 
 
Doormiddel van een hydraulische graafmachine 
(Indien dit noodzakelijk wordt geacht zal een werkplan/tijdschema worden geëist) 

 
Wat is de terreinhoogte na de ontgronding (ten opzichte van oorspronkelijk maaiveld/NAP)? 
 
Verschillend per dijkvak en gedeelte van de dijk....................................................................................meter. 
 
Wat is de cultuurtoestand van het terrein na de ontgronding: 

 bouwland 

 grasland 

 natuur 

 waterpartij 
 watergang 

 anders, namelijk: Waterkering……………………………………………………………………... 
 
Is er een inrichtingsplan voor de ontgrondingslocatie? 
 

 nee  
 ja 
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Wat is de hoogteligging van het terrein of de bodem van het water? 

Hoogteligging   

Vóór de ontgronding: 
                                                                                                             +/- *) N.A.P. 
Zie Projectplan Waterwet  

Ná de ontgronding: 
                                                                                                             +/- *) N.A.P. 
Zie Projectplan Waterwet 

Wanneer zal met de ontgronding worden begonnen? 

April 2021 

Geschatte duur van de werkzaamheden:       9 Jaar                                                                      

* Doorhalen van niet van toepassing is 
 

Uitvoerder 

Hoofdaannemer (verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk)   

Naam: Waalensemble v.o.f. 

Contactpersoon:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

 

 

Bestemmingsplan 
Welke bestemming heeft het gebied, waarbinnen het te ontgronden terrein is gelegen, in het geldende 
bestemmingsplan ? 
 

Omschrijving: 

De bestemming voor dit traject is waterkering. De ontgronding is onderdeel van dijkversterking Gorinchem 
- Waardenburg. 

 

 

 

 

Is er een aanlegvergunning nodig voor de voorgenomen werkzaamheden? 
 ja 
 nee 
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Overige aanvragen en vergunningen/ontheffingen en onderzoeken 

Flora-en Faunawet 

Is er voor de werkzaamheden een ontheffing o.g.v. de Flora- en Faunawet aangevraagd? 

 ja 
 nee?; waarom niet: ........................................................................................................................................ 

 

Archeologie 
Is er voor het gebied, waarin de te ontgronden percelen zijn gelegen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd? 

 ja 
 nee* 

 

* (zo niet en is de aanwezigheid van archeologisch waardevolle objecten in de ondergrond mogelijk, dan kan eventueel alsnog een 
dergelijk onderzoek worden geëist) 
 

MER 
Is er voor het gebied, waarin de te ontgronden percelen zijn gelegen een MER-onderzoek/beoordeling 
uitgevoerd? 

 ja 
 nee 

 

Nutsvoorziening 
Liggen er voor zover u bekend in het te ontgronden terreingedeelte kabels, leidingen, buizen en dergelijke?* 

 nee 
 ja; zo ja welke: Diverse huisaansluitingen en transportleidingen door het dijktracé 

    (intekenen op de kadastrale kaart) 
 

* Indien u dit niet weet, kunt u dit opvragen via een KLIC-melding: e-mail: aanvraag@klic.nl; tel. 0800-0080 
 

Vooroverleg 
Heeft u contacten gehad of besprekingen gevoerd ter voorbereiding van deze aanvraag? 

 nee 
 ja?; met wie/kenmerk: Jacob Sonneveld (ODH) 

 

Toelichting 
U kunt hier, of op een aparte bijlage, eventueel een toelichting geven op uw aanvraag: 
 

Toelichting: 

Zie voor algemene informatie over de ingrepen in het dijktraject in Zuid-Holland en de afwegingen die 
hiervoor zijn gemaakt het Milieueffectrapport (MER). 

Informatie over de bodemkwaliteit wordt nageleverd zodra de onderzoeksgegevens binnen zijn. 

 

 

 

  



omgevingsdienst
HAAGTAlUDEN

Aanvraag indienen
U dient de volgende bescheiden in te zenden:

¡ de aanvraag in vijfuoud toezenden
. een gewaarmerkte tekening met kadastrale aanduiding op schaal niet kleiner dan 1: 2.500 van het te

ontgronden perceel/de te ontgronden percelen en de aangrenzende percelen, waarop de ligging van het
te ontgronden terrein in rood is aangegeven

. een gewaarmerkt uittreksel uit de kadastrale legger alsmede een lijst van namen en adresss!'t Van de
eigenaren van, de andere zakelijk gerechtigden tot en de gebruikers van de te ontgronden percelen

. een topografische kaart (schaal 1: 10.000, 1: 25.000 of 1: 50.000), waarop de ligging van het te
ontgronden terreln of water in ruime omgeving in rood is aangegeven

. een tekening met daarin aangegeven: dwarsprofielen van de ontgronding en de atwerking van de
oeversltaluds na de ontgronding.

. een hoogtekaart (schaal 1: 1.000) van het te ontgronden terrein, met gegevens van een recente
hoogtemeting. Hierop aangegeven de hoogtepunten ten opzichte van N.A.P., gemeten om de 25 meter
(vierkantennet) Rondom het te ontgronden terrein moet een strook grond met een breedte van minimaal
30 meter bijde hoogtemeting worden betrokken

. Aanvullende informatie, aflrankelijk van de aard, grootte en te verulachten effecten van de ontgronding
(in het vooroverleg met de Omgevingsdienst Haaglanden besproken): inrichtingsplan,
stabiliteitsondezoek, geologisch en/of geohydrologisch onderzoek op basis van CUR-aanbeveling 113.

Onze contactgegevens staan rechtsboven het eerste blad vermeld.

lnstemmingverklaring van de eigenaar / ander zakelijk gerecht¡gde / pachter

{-t. XoN Hecexs 5"3-20Lo

Naam in blokletters Datum ondertekening Handtekening

Naarn in blokletters Datum ondertekening Handtekening
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