Wijzigingen raamvergunning
Wijzigingen in de ligging van putten binnen een raamvergunning kunt u via dit formulier,
onder de gestelde voorwaarden, doorgeven aan het waterschap.
Gegevens aanvrager
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
e-mailadres:
Huidige raamvergunning aanvrager
Registratienummer :
Totale pompcapaciteit:

m3/u

Aantal pompputten :

Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning
Voorwaarden
Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij
evenveel oude putten vervallen. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten
binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:
 Voordat een nieuwe put wordt geslagen dient hiervoor een verzoek ingediend te worden;
 Nieuwe putten mogen niet gelegen zijn in Beschermd gebied waterhuishouding of
attentiegebied;
 Nieuwe putten mogen niet dieper zijn dan de maximale diepte conform de algemene
regels grondwater;
 Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een
raamvergunning dient ingediend te worden voor aanvang van het beregeningsseizoen,
doch uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar;
 Het aantal putten waaruit het komende beregeningsseizoen grondwater wordt onttrokken
mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend;
 De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden
zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.
Nieuwe putten in raamvergunning
Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten
verlaten. In de tabel geeft u zowel van de huidige als van de nieuwe put(ten) de X- en Ycoördinaten aan.

1

Put

Huidige put

nummer X-coördinaat Y-coördinaat

Nieuwe put
Beschermd
gebied *

X-coördinaat

Y-coördinaat

*)Indien de huidige put is gelegen in beschermd gebied waterhuishouding of attentiegebied en deze wordt vervangen
dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren.

Ondertekening
Naam ………………………….……………………………
Plaats ………………………………..
Datum ………………………………..
Handtekening
…………………………………………………………………………..

Sturen naar: Waterschap De Dommel
Afdeling Vergunningen
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
of
info@dommel.nl
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