
1 van 3 Formulier voor melding/mededeling algemene regels Keur

FORMULIER  VOOR MELDING /
MEDEDELING ALGEMENE REGELS KEUR

De heer/  Mevrouw

Gegevens melder/ mededeler 

Naam (bedrijf): 

Contactpersoon:

Adres/postbusnr:

Postcode + plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Locatie activiteiten 

Plaats:

Straat:

Kadastrale gegevens 

Gemeente:  Sectie(s): Nummer(s):

Hieronder kruist u aan van welke werkzaamheden/activiteiten u melding maakt

 Kortdurende activiteiten en werken in en nabij A-wateren die langer duren dan 1 uur en niet langer

Nummer: 

Let op: u dient bij de melding/mededeling een duidelijke situatietekening mee te zenden waaruit 
blijkt waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Uitvoering werkzaamheden/activiteiten:

De werkzaamheden/activiteiten starten op :

De werkzaamheden/activiteiten eindigen op :

 Met het aanvinken van dit veld verklaar ik dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn 
 met de Algemene regels waterschap Brabantse Delta.

  dan 1 week (zoals bedoeld in algemene regel 5). 

Omschrijving van de activiteit:

Toelichting/opmerking:

Akkoordverklaring

    Het brengen van water in een oppervlaktewater met meer dan 50m  3 per uur (zoals    

    bedoeld in algemene regel 12). 3Hoeveelheid       m  per uur. Let op: voor het lozen van 

    grondwater bij bronnering dient u ook een melding te doen op basis van het Besluit 

    lozen buiten inrichtingen/ctiviteitenbesluit milieubeheer.

       Het leggen, hebben, onderhouden,vervangen en verwijderen van kabels of leidingen of 

    huisaansluitingen in de waterkering en beschermingszones (zoals bedoeld in algemene regel 31).  

       Uitvoering van sonderingen en/of grondboringen in beschermingszone A van een waterkering      

    (zoals bedoeld in algemene regel 33). 



Hieronder kruist u aan van welke werkzaamheden/activiteiten u een mededeling doet
Het verwijderen van een dam met duiker uit een a-water (zoals bedoeld in algemene regel 10).

Het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en/of onttrekkingswerken in en 
nabij oppervlaktewaterlichamen (zoals bedoeld in algemene regel 14).

Het uitvoeren van klein onderhoud aan openbare wegen op de waterkering  (zoals bedoeld in 
algemene regel 25).

Het uitvoeren van werkzaamheden in de schil van compartimenteringskeringen en bijbehorende 
beschermingszone A (zoals bedoeld in algemene regel 25A).

Het plaatsen, hebben, onderhouden en verwijderen van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken 
binnen beschermingszone A van primaire en regionale waterkeringen (zoals bedoeld in algemene 
regel 26).

Het plaatsen, hebben en onderhouden van een afrastering op de waterkering en in de 
beschermingszone A (zoals bedoeld in algemene regel 28).

Het verwijderen van bomen en struiken op of nabij de waterkering (zoals bedoeld in algemene 
regel 29A).

Het snoeien van bomen en struiken op of nabij de waterkering (zoals bedoeld in algemene regel 
29B).

Boringen en afdichtingen van grondwaterputten waarop Besluit bodemkwaliteit van toepassing is 
(zoals bedoeld in algemene regel 34, artikel 9). 

Toelichting/opmerking:

a.

Akkoordverklaring
 Met het aanvinken van dit veld verklaar ik dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn 
 met de Algemene regels waterschap Brabantse Delta.
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TOELICHTING ALGEMENE REGELS WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de effecten van werkzaamheden in het watersysteem of op de 
waterkering onder bepaalde condities zodanig gering zijn dat bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal 
worden verleend. Voor die situaties is besloten om in een algemene regel te beschrijven onder welke voorwaarden 
voor dergelijke werkzaamheden geen vergunning meer is vereist.

Verschil tussen een melding en een mededeling
In een aantal algemene regels van het waterschap worden de termen melding en mededeling gehanteerd. 
Hieronder het verschil tussen deze termen.

 Melding: zorgt ervoor dat het waterschap inzicht heeft in de uitvoering van de werkzaamheden en
overzicht behoudt t.b.v. het watersysteem en/of waterkeringen. Een melding wordt beoordeeld door het
waterschap en kan, indien het noodzakelijk is, leiden tot aanvullende eisen in de vorm van een
maatwerkvoorschrift . Indien het waterschap het nodig acht om een maatwerkvoorschrift op te leggen zal
dit binnen de meldingstermijn geschieden.

 Mededeling: hierbij geeft u de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden/activiteiten aan, dit zorgt
ervoor dat het waterschap toezicht kan houden tijdens de werkzaamheden/activiteiten.

Daarnaast kan een melding of een mededeling ook noodzakelijk zijn om de legger actueel te houden.
Indien werkzaamheden niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de algemene regels, dan moet een 
vergunning via omgevingsloket online (OLO) worden aangevraagd (www.omgevingsloketonline.nl). De Brabantse 
waterschappen hebben een website gemaakt (www.brabantkeur.nl) waarop u kunt bepalen of voor uw situatie een 
vergunning of melding/mededeling nodig is. De informatie op deze website is gerangschikt op thema.

Tijdstip van melden

• Kortdurende activiteiten en werken in en nabij A-wateren (Algemene regel 5):
• Ten minste 8 weken voor aanvang.
• Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam (Algemene regel 12):

Ten minste 4 weken voor aanvang bij 50m3 per uur of meer.
• Huisaansluiting waterkeringen (Algemene regel 31):

Ten minste 4 weken voor aanvang.
• Grondmechanisch onderzoek beschermingszone A waterkering (Algemene regel 33):

Ten minste 4 weken voor aanvang.

Tijdstip van mededelen

• Verwijderen van een dam met duiker uit een a-water (Algemene regel 10):
Ten minste 1 week voor aanvang.

• Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen (Algemene regel 14):
Ten minste 5 werkdagen voor aanvang.

• Klein onderhoud aan openbare wegen op de waterkering (Algemene regel 25):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

• Werkzaamheden in schil compartimenteringskering en beschermingszone A (Algemene regel 25A):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

• Plaatsen / verwijderen eenvoudig verplaatsbare bouwwerken waterkering (Algemene regel 26):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

• Plaatsen / verwijderen afrasteringen bij waterkeringen (Algemene regel 28):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

• Verwijderen van bomen en struiken op en nabij waterkeringen (Algemene regel 29A):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

• Snoeien van bomen en struiken op en nabij waterkeringen (Algemene regel 29B)
Ten minste 2 weken en voor aanvang.

• Boringen en afdichtingen grondwaterputten (Algemene regel 34, artikel 9):
Ten minste 2 weken voor aanvang.

Heeft u vragen over dit formulier of de procedures neemt u dan contact op met afdeling 
vergunningen van het waterschap, telefoonnummer 076 564 13 45 of per e-mail: 
vergunningen@brabantsedelta.nl.
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