Aanvrager
1 Persoonsgegevens vergunninghouder
Geslacht

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam

2 Verblijfadres
Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats
Adres

3 Correspondentieadres
Adres

4 Contactgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
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Water in de bodem brengen of
eraan onttrekken
5. Agrarische doeleinden

Wijziging vergunning ten behoeve van het verplaatsen van een beregeningsput

1. Registratienummer te wijzigen vergunning:
2. Te verplaatsen put(ten)
Putnummer

X-Coördinaat

Y-Coördinaat

3. Vanaf welke datum gaat de wijziging in (dd-mm-jj):
Indien u de X- en Y-coördinaten niet beschikbaar hebt, kunt u de locatie van de putten ook
aangeven op een duidelijke topografische kaart.
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6. Nawoord en ondertekening

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag hier
in:
Geeft u toestemming om
persoons- en adresgegevens van
de aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
Handtekening vergunninghouder:

Naam:
Datum:

Pagina 3 van 4

7. Terugsturen van de aanvraag en informatie

U kunt de aanvraag inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het waterschap.
Bevoegd gezag watervergunning

Naam:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Contactpersoon:
Bereikbaar op:

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
Postbus 5520
4801 DZ Breda
076-564 13 45
vergunningen@brabantsedelta.nl
http://www.brabantsedelta.nl
Afdeling vergunningen
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

Verplaatsen van beregeningsputten kunnen worden toegestaan als:
1. Dit is gekoppeld aan de uitruil van gronden en de verplaatsing van bedrijven die het
directe gevolg zijn van het realiseren van overheidsplannen zoals
landinrichtingsplannen, reconstructieplannen, gemeentelijke uitbreidingsplannen, de
aanleg van infrastructurele werken en de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur.
Hierbij mag de nieuwe put niet zijn gelegen in een beschermd gebied waterhuishouding
of attentiegebied.
2. De bestaande put wordt verplaatst vanuit beschermde gebieden waterhuishouding
naar de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.
3. De bestaande put wordt verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedsgebieden
Natura 2000 indien de afstand tot de beschermde gebieden waterhuishouding daarmee
wordt vergroot (afwaartse beweging).
4. De bestaande put wordt verplaatst naar een locatie buiten de beschermde gebieden
waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.

Voorwaarden verplaatsen beregeningsput bij overheidsingrijpen
- De pompcapaciteit (m³u) uit de vergunning blijft gelijk;
- Het aantal putten op de vergunning blijft gelijk;
- De te verlaten put dient afgedicht te worden door een erkend bedrijf (zie
www.brabantsedelta.nl/beregening).

U kunt dit nalezen in paragraaf 22.4 van de Beleidsregel voor waterkering, waterkwantiteit
en grondwater, die te openen is vanaf de website: www.brabantsedelta.nl/beregening.
*Bevoegd gezag: Waterschap Brabantse Delta
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