
 
AANVRAAGFORMULIER OM EEN 

ONTGRONDINGSVERGUNNING 
 
 
1. De aanvraag inclusief alle bijlagen dienen in zevenvoud te worden ingediend 
bij: 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, per adres Servicecenter Vergunningen, 
postbus 4142, 6202 PA Maastricht 
De aanvrager dient de formulieren volledig in te vullen en te ondertekenen.  
 
2. Bij de aanvraag dient te worden overgelegd: 
a.) een duidelijke tekening, in zevenvoud, met kadastrale aanduiding op een 
schaal van ten minste 1: 2.500 waarop de te ontgronden percelen of 
perceelgedeelten en de aangrenzende percelen zijn aangegeven, alsmede een 
uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrekking 
heeft met noordpijl-aanduiding van het werk zelf compleet met waterdieptes, 
dwarsprofielen e.d.;.  
b.) een duidelijke beschrijving van het doel van de ontgronding en de wijze 
waarop en waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd; 
c.) een uittreksel Kamer van Koophandel. 
 
 
  
- Naam en adres van de aanvrager: 
 
- Indien een firma, de naam van de vennoten 

vermelden: 
- Telefoonnummer: 

 
 

- Beroep of bedrijf van de aanvrager: 
 
- contactpersoon en telefoonnummer: 

 

- De naam, het adres en het beroep of bedrijf 
van de eigenaar of eigenaren van de 
percelen waarop de aanvraag betrekking 
heeft: 

 

- Een beschrijving van het terrein of het water
waarop de aanvraag betrekking heeft, onder 
vermelding van het huidige gebruik ervan: 

 

 

- Vermelding van de provincie en gemeente, 
waarin het wingebied is gelegen: 

 

- De coördinaten van het wingebied: 
 

 

- Oppervlakte van het te ontgronden perceel:  
- Diepte van de ontgronding ten opzichte van 

N.A.P.: 
 
 
 
- diepte waarop geroerd wordt: 
- diepte na oplevering: 
 

 

 



 
 
- Een beschrijving van de toestand waarin het
  terrein of de bodem van het water ná de 
  ontgronding wordt gebracht onder 
vermelding 
  van de daaraan te geven bestemming: 

 

- Doel van ontgronding: 
 

 

- Tijdsduur van de ontgronding: 
 

 

- Totale hoeveelheid te winnen 
   bodemmateriaal in m3: 

 

- Wijze van uitvoering ontgronding c.q. te 
bezigen materieel: 

 

- Is er een bodemonderzoek uitgevoerd: 
- zo ja, onderzoeksrapport bijvoegen 

 

- Is er archeologisch onderzoek uitgevoerd:  
- Is er onderzoek uitgevoerd naar mogelijke 

effecten zoals b.v. kwel, stabiliteit primaire 
waterkering: 

- zo ja, onderzoeksrapport(en) bijvoegen 

 

- Zijn er alternatieve zandwinplaatsen 
gezocht: 
- zo nee, waarom niet: 
- zo ja, waarom wordt daarvan geen 

 gebruik 
gemaakt: 

 

- zijn er alternatieve oplossingen onderzocht: 
 

 

- zo nee, waarom niet: 
 

 

- zo ja, waarom worden deze niet toegepast: 
 

 

- zijn er andere vergunningen zoals 
een Wtw, NB, Wbb en Wm bij het 
betreffende bevoegde gezag aangevraagd. 

 

- zo nee, waarom niet: 
 

 

- andere relevante informatie: 
 

 

- deze aanvraag betreft: 
- een nieuwe vergunning: 
- wijziging bestaande vergunning met 

vermelding v/h kenmerk en datum: 

 
Ja/Nee* 
 
Ja/Nee* 

*Doorhalen van niet van toepassing is 
 
Datum    Handtekeningaanvrager 
 


