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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4947669

Aanvraagnaam Lunenburgerwaard aanvraag watervergunning

Uw referentiecode BG8046-01

Ingediend op 16-07-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het betreft de gecoördineerde procedure
Ontgrondingenwet.
Het project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard heeft
als doel realisatie van maatregelen in het kader van Natura
2000, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn
Water (KRW) in enkele uiterwaarden langs de Nederrijn.
Deze vergunningaanvraag betreft zowel de
vergunningplichtige activiteiten voor Rijkswaterstaat Oost-
Nederland als voor Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Bijlagen die later komen De bijlagen worden ingediend via de coördinator van de
RUD Utrecht.

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Rijkswaterstaat

Bezoekadres: Avenue Ceramique 125 6221 KV Maastricht

Postadres: Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142
6202 PA Maastricht

Telefoonnummer: 088-7974300

E-mailadres: omgevingsloket@rws.nl

Website: www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon: ServiceCentreVergunningen

Bereikbaar op: ma - vr: 9:00 - 16:30 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

• Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

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

uiterwaarden) uitvoeren

• Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen
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Formulierversie
2020.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30277172

Vestigingsnummer 000013137735

(Statutaire) naam Provincie Utrecht

Handelsnaam Provincie Utrecht

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters G.

Voorvoegsels -

Achternaam Jager

Functie Programma Manager Agenda Vitaal Plattela

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3584 BA

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Archimedeslaan

Woonplaats Utrecht

4 Correspondentieadres

Postbus 80300

Postcode 3508 TH

Plaats Utrecht

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06 363 439 08

Faxnummer -

E-mailadres gerda.jager@provincie-utrecht.nl
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Formulierversie
2020.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 56515154

Vestigingsnummer 000026060930

(Statutaire) naam HaskoningDHV Nederland B.V.

Handelsnaam Royal HaskoningDHV B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters C.H.T.

Voorvoegsels -

Achternaam Overgoor

Functie Adviseur vergunningen & procedures

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3818 EX

Huisnummer 35

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Laan 1914

Woonplaats Amersfoort

4 Correspondentieadres

Postbus 1132

Postcode 3800 BC

Plaats Amersfoort

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06 15 09 31 10

Faxnummer -

E-mailadres ceciel.overgoor@rhdhv.com



Datum aanvraag: 16 juli 2020 Aanvraagnummer: 4947669 Pagina 2 van2

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2020.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Wijk bij Duurstede

Kadastrale gemeente Wijk bij Duurstede

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 235

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Zie bijlagen 2.1 kadastrale kaart en 2.2 kadastrale
perceelnummers en eigendom.
De locaties waar de aanvraag over gaat zijn weergegeven
in bijlage 3 Ontwerpnota DO, paragraaf 4.1, figuur 4.1,
maatregelen 4, 5b, 7, 8, 9 en 10.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag De provincie Utrecht wil (een belangrijk deel van)
de Lunenburgerwaard optimaal inrichten voor
natuurontwikkeling ten behoeve van de natuurverbindingen
in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek, die nodig zijn
voor het behoud en ontwikkeling van soorten rijkdom in flora
en fauna op land en in water.
De objecten met een bijdrage aan KRW doelstellingen en
maatregelen in opdracht van Rijkswaterstaat zijn GEEN
onderdeel van deze vergunningaanvraag.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie De aanvraag betreft de locaties en maatregelen die zijn
vermeld in bijlage 4.6, kaart Waterwetvergunning / niet
KRW-maatregelen.
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Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

Ja
Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

07-06-2021

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

30-12-2021

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Zie bijlage 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp:
4.1.4 Aanbrengen zoom-mantelvegetatie
4.1.5 Tichelputten
4.1.7 Ontgraven watergang en dempen bestaande
watergang
4.1.8 Ontwikkeling ooibos op westelijk perceel
4.1.9 Ontwikkeling hooilanden oostelijke percelen
4.1.10 Wandelroute ten noordwesten van jachthaven
- gedeeltelijk paragraaf 4.2 (voor zover het betreft de
maatregelen in paragrafen 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 en
4.1.10).
- paragrafen 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.
- Zie ook de kaart in bijlage 4.6 Waterwetvergunning / niet-
KRW-maatregelen.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Zie bijlage 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp, paragraaf 1.1,
2.1, 2.2.1 en 2.2.3.



Datum aanvraag: 16 juli 2020 Aanvraagnummer: 4947669 Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Pagina 1 van1

Formulierversie
2020.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

1 Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
in, op of nabij een waterkering?

Oprichten van een gebouw, zoals een woning,
bedrijfspand, strandpaviljoen of strandhuisje
Aanbrengen van een waterinlaat- of
wateruitlaatconstructie
Plaatsen van een windturbine(park)
Aanleggen van een oprit of grondlichaam
Aanbrengen van een baggerdepot of gronddepot
Ontgraven van grond
Beweiden met vee
Organiseren van een wedstrijd of evenement
Aanbrengen van beplanting/bomen
Verwijderen van beplanting/bomen
Uitvoeren van boringen of sonderingen
Oprichten van zandbanketten op het strand ten behoeve
van niet permanente bebouwing
Verplaatsen van zand op het strand (anders dan
zandbanket)
Andere werkzaamheden

Welke soort beplanting/bomen
brengt u aan?

Zie bijlage 3 Ontwerpnota DO, par. 4.1.4, 4.1.8, 4.1.9, 5.4,
5.8 en 5.9.

Welke soort beplanting/bomen
verwijdert u?

Zie bijlage 3 Ontwerpnota DO, par. 4.1.4 (verwijderen
opgaande beplanting, bestrijden reuzenbereklauw) en par.
5.5 (bomen en org. plantmateriaal)

Welke andere werkzaamheden
voert u uit in, op of nabij een
waterkering?

Zie bijlage 4.6 Kaart maatregelen binnen watervergunning
met projectgrens
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Formulierversie
2020.01

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?

07-06-2021

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

30-12-2021

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Zie bijlage 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp:
4.1.4 Aanbrengen zoom-mantelvegetatie
4.1.5 Tichelputten
4.1.7 Ontgraven watergang en dempen bestaande
watergang
4.1.8 Ontwikkeling ooibos op westelijk perceel
4.1.9 Ontwikkeling hooilanden oostelijke percelen
4.1.10 Wandelroute ten noordwesten van jachthaven
- gedeeltelijk paragraaf 4.2 (voor zover het betreft de
maatregelen in paragrafen 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 en
4.1.10).
- paragrafen 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.
Zie ook de kaart in bijlage 4.6 Waterwetvergunning / niet-
KRW-maatregelen.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Zie bijlage 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp, paragraaf 1.1,
2.1, 2.2.1 en 2.2.3.
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Formulierversie
2020.01

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

1 Activiteiten in de waterbodem uitvoeren

Hoeveel baggerspecie wordt
verwijderd in m3?

0

Wat is de lengte van het totaal te
baggeren oppervlak in meter?

0

In welke eenheid wilt u de breedte
van het totaal te baggeren
oppervlak opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de breedte als
een geheel getal kunt opgeven.

m
cm

Wat is de breedte van het totaal te
baggeren oppervlak in de door u
opgegeven eenheid?

0

Wat is de bestemming van de
baggerspecie?

Baggerspeciedepot
Hergebruik op grond van het Besluit bodemkwaliteit
Anders

Wat is de andere bestemming van
de baggerspecie?

Voor aantal m3, lengte en breedte zie bijlage 12 en kaarten.
Waterbodem wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
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Formulierversie
2020.01

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?

Aanplanten van bomen
Verwijderen van bomen of beplanting
Aanbrengen van overige beplanting

Omschrijf welk soort bomen
of beplanting u aanbrengt of
verwijdert.

Zie bijlage 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp, paragrafen
4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9 en bijlage 9.2.
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Formulierversie
2020.01

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

1 Natuur ontwikkelen of inrichten

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren
met betrekking tot het ontwikkelen
of inrichten van natuur?

Inrichten van een natuurvriendelijke oever
Ontwikkelen van natuur, zoals het creëren van
dynamische begroeiing (bijvoorbeeld ooibossen)
Aanleggen van fauna-uittredingsplaatsen
Aanleggen van faunapassages
Aanleggen van ecologische verbindingszones



Datum aanvraag: 16 juli 2020 Aanvraagnummer: 4947669 Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Pagina 1 van1

Formulierversie
2020.01

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

1 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u
uitvoeren?

Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

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

450

Wat is de omvang van de demping
in m2?

1890

Wat is de omvang van de demping
in m3?

1750

Welke materialen gebruikt u voor
de demping?

Zie bijlage 12 Grondbalans.
N.B. Dimensies voor de NIEUWE watergang zijn:
Watergang - LE010904
Talud links (1:) 1.5
Waterdiepte (m) 1.0
Onderhoudsdiepte (m) 0.5
Talud rechts (1:) 1.5
Zie bijlage 5.2, dwarsprofiel J-J.
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Formulierversie
2020.01

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?

Graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam
Verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam

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

355

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.

m
cm

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

1

Wat is de taludhelling
van het nieuw te graven
oppervlaktewaterlichaam?

1.5
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Formulierversie
2020.01

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

1 Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Welke overige activiteit(en)
wilt u uitvoeren 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

Welke andere activiteit
voert u uit in of nabij
oppervlaktewaterlichamen?

Zie bijlage 4.6 Kaart met maatregelen binnen
watervergunning met projectgrens. Zie ook overige bijlagen
bij de aanvraag, aangekruist in bijlage 0.
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Formulierversie
2020.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document


