Melding
Voor het onttrekken van grondwater uit de bodem
In het kader van de Keur van Wetterskip Fryslân 2013
Inleiding
Met dit formulier kunt u een melding voor een grondwateronttrekking doen in het kader van de Keur
van Wetterskip Fryslân 2013. Voor veel onttrekkingen van grondwater kunt u volstaan met een
melding bij Wetterskip Fryslân. Deze onttrekkingen vallen onder algemene regels of meldingsplicht.
De algemene regels met de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden op onze website
www.wetterskipfryslan.nl.

Meldinggegevens
> De gegevens dienen

tevens als factuuradres
voor de heffing indien
van toepassing, zie
toelichting vraag 10

> Stuur een machtiging
met de melding mee

1

2

Gegevens van de melder / opdrachtgever
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:

|

Melding

> Firma die namens de
melder / opdrachtgever
de werkzaamheden
uitvoert

3

4
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Gegevens van de boorfirma / bronneerder
Naam en voorletter(s):

|

Adres:

|

Postcode:

|

Woonplaats:

|

Categorieën grondwateronttrekkingen
Hier kunt u aangeven voor welke grondwatercategorie u een melding doet.
 Bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanering

> Plaats een kruisje in






het betreffende vakje

> Voor veedrinkingen

Grondwatersanering
Beregening/bevloeiing
Noodvoorziening (bijv. Brandblusvoorziening)
Overige onttrekking zoals drinkwater vee, wijze van behandelen grondwater:
 Ontijzering
 Ionenwisselaar
 Omgekeerde osmose
 Anders, namelijk:

plaats een kruisje in het
betreffende vakje

Geef aan waar het terugspoelwater/regeneraat/concentraat wordt geloosd: __________
 Anders, namelijk: ____________________________________

5

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

> Zo nauwkeurig

Begindatum:
dd/mm/jjjj:

mogelijk invullen

> Geef een korte

6

omschrijving

|

Doel van de grondwateronttrekking
Omschrijving:

7

> Bijlage

Einddatum:
dd/mm/jjjj:

|

Locatie van de grondwateronttrekking
Adres:

|

Postcode en plaats:

|

Gemeente:

|

Topografische coördinaten:

X:

|

Y:

|

X:

|

Y:

|

|

sectie:

|

Kadastrale gegevens:

Gemeente:
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Gemeente:

8
Di

> Vul in bij

bronbemalingen

> Altijd invullen

9

sectie:

|

nummer(s):

|

|

Vul in de tabel de gegevens van de onttrekkingsputten in

> Vul in voor zover
mogelijk

Algemene regels Keur van Wetterskip Fryslân

Onttrekkingsputten
Nr.

Putnummer

Nr.

Nr.

Nr.

Diepte van het filter(s)
t.o.v. het maaiveld

|

|

|

|

Diepte van de put t.o.v.
het maaiveld

|

|

|

|

Pompcapaciteit (m3/uur)

|

|

|

|

Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt onttrekken

>Altijd invullen

10

|

m3 per uur

|

m3 per etmaal

|

m3 per maand

|

m3 per kwartaal

|

m3 per jaar

|

m3 totaal

Wat gebeurt er met het onttrokken grondwater dat niet wordt verbruikt?

> Plaats een kruisje in
het betreffende vakje

Activiteit

Toelichting

Lozen in een
oppervlaktewaterlichaam
Lozen via het gemeentelijke
riool

De lozing is vergunning- of meldingsplichtig bij
Wetterskip Fryslân, neem contact op met Cluster
Vergunningverlening. U dient voor het lozen apart een
melding te doen.
Voor het lozen op de riolering dient u contact op te
nemen met de betreffende gemeente.

Terugbrengen in de bodem /
grondwater

Voor deze activiteit (retourneren) dient u contact op te
nemen met Wetterskip Fryslân, Cluster
Vergunningverlening

Anders,

Namelijk:

> Toelichting op
vraag 10

Heffing voor lozing van grondwater op het oppervlaktewaterlichaam of riool
Bij lozing in een oppervlaktewaterlichaam of op de gemeentelijke riolering is voor de periode
van lozing verontreinigingsheffing respectievelijk zuiveringsheffing verschuldigd (meestal
0,001 v.e. per m3). Meer voorwaarden kunt u vinden op de website
www.noordelijkbelastingkantoor.nl
Voor vragen over deze heffingen kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen
met het Noordelijk Belastingkantoor, telefoon 088-7879000.
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Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

> Plaats een kruisje in
het betreffende vakje
indien van toepassing

Activiteit

Toelichting

U wilt werkzaamheden verrichten in, op,
boven, over of onder een waterstaatswerk
of de aangrenzende beschermingszone.

12

13

De activiteit is vergunning- of meldingsplichtig
bij Wetterskip Fryslân, neem contact op met
Cluster Vergunningverlening

Overzicht Bijlage
Vraag

Benodigde bijlage

Toelichting

7

Situatietekening, kaart
of foto

Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt
middel om de precieze locatie van de grondwateronttrekking
ten opzichte van de omgeving aan te geven. Tekening en kaart
zijn voorzien van een noordpijl en schaal 1:5000

Ondertekening
Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord.
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik verklaar de Keur 2013 en de algemene regels te hebben doorgelezen en dat de uit te voeren werkzaamheden
voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de Keur 2013 en de algemene regel van Wetterskip Fryslân.

> Alleen als u

gemachtigd bent

Datum:

|

Plaats:

|

Handtekening melder:

|

Handtekening gemachtigde:

|

Aantal bijgevoegde bijlagen:

|

|

14
> 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 en de bijlage 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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