Meldingsformulier
In het kader van de Algemene regels bij de
Keur van Wetterskip Fryslân

Melding

Algemene regels Keur van Wetterskip Fryslân

Introductie
Inleiding
Met dit formulier kunt u een melding doen in het kader van de Algemene regels behorend bij de
Keur van Wetterskip Fryslân.
Voor een aantal regelmatig voorkomende activiteiten die weinig invloed hebben op de staat van
oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân zijn
algemene regels opgesteld. Door het stellen van algemene regels zijn de betreffende activiteiten niet
langer vergunningplichtig, maar moeten ze wel worden gemeld.

Zo werkt het







Vul het formulier in voor zover mogelijk.
Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer.
Onderteken het formulier.
Stuur dit formulier minimaal vier weken voor aanvang van de activiteiten toe aan Wetterskip
Fryslân.
Binnen vier weken ontvangt u bericht. Voldoet de melding niet aan de voorwaarden dan dient u
in overleg met het waterschap alsnog een watervergunning aan te vragen.
De algemene regels met voorwaarden kunt u vinden op de website
www.wetterskipfryslan.nl/nl/documenten-catalogus.

Meldinggegevens
1

> Stuur een machtiging
met de melding mee
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2

Gegevens van de melder
Naam en voorletter(s):

|

Adres:

|

Postcode:

|

Woonplaats:

|

Telefoonnummer:

|

E-mailadres:

|

Gegevens van de gemachtigde (namens de melder)
Naam en voorletter(s):

|

Adres:

|

Postcode:

|

Woonplaats:

|

Telefoonnummer:

|

E-mailadres:

|

2 van 4

januari 2013

Melding

3

Bijlage

Algemene regels Keur van Wetterskip Fryslân

Locatie van de activiteiten

> Vul in voor zover

Adres:

|

Postcode en plaats:

|

mogelijk

Kadastrale gegevens:

4

Bijlage

Gemeente:

|

sectie:

|

nummer(s):

|

Gemeente:

|

sectie:

|

nummer(s):

|

Activiteiten
Hier kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u een melding doet. De nummers komen overeen met de
nummers van de algemene regels. De Algemene regels met de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden op onze
website www.wetterskipfryslan.nl/nl/documenten-catalogus.

> Plaats een kruisje in

o
o

het betreffende vakje

o
o

5

2.6 Het aanleggen van een dam met duiker in een hoogwatercircuit
2.9 Het aanleggen van kabels en leidingen in hoofdwateren, regionale- en lokale waterkeringen en
bijbehorende beschermingszones
2.17 Het graven van een oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een overig water, indien het graven
niet dient als compensatie voor een demping.
2.20 Het houden van een evenement op waterstaatswerken (op een waterkering, een hoofdwater en/of op
bijbehorende beschermingszones.

Periode van de activiteiten
Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteitnummer:

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |
Activiteitnummer:

Einddatum: dd/mm/jjjj:

|

Einddatum: dd/mm/jjjj:

|

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |
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|

|

Begindatum: dd/mm/jjjj: |
Activiteitnummer:

Einddatum: dd/mm/jjjj:

3 van 4

januari 2013

Melding
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Overzicht bijlagen
Vraag

Benodigde bijlage

Toelichting

3

Situatietekening, kaart
of foto

Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt
middel om de precieze locatie van de activiteiten ten opzichte
van de omgeving aan te geven. Tekening en kaart zijn voorzien
van een noordpijl.

4

Constructietekening

Maak een eenvoudige schets van het object, voorzien van
maatvoering en hoogtematen.

Ondertekening
6

Ondertekening
Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen heeft beantwoord.
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik verklaar de algemene regels te hebben doorgelezen en dat de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de
voorwaarden die gesteld zijn in de algemene regels.

> Alleen als u

gemachtigd bent

Datum:

|

Plaats:

|

Handtekening melder:

|

Handtekening gemachtigde:

|

Aantal bijgevoegde bijlagen:

|

|

7
> Maak een kopie voor
eigen gebruik

Meldingsformulier versturen
Is er over de activiteit contact geweest
met een medewerker van Wetterskip
Fryslân ? Zo ja, met wie?

|

Stuur het ingevulde meldingsformulier in enkelvoud en de bijlagen in enkelvoud naar het waterschap.
Wetterskip Fryslân
Postbus 36

8900 AA Leeuwarden
of mail het formulier en de bijlagen naar
info@wetterskipfryslan.nl
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