Uw formulier is ontvangen
Details van het ingeleverde formulier
Inleverdatum

23-7-2021 14:40:30

Referentie

17294

Product naam

Conceptaanvraag wet natuurbescherming eHerkenning

Aantal bijlagen

1

De volgende gegevens zijn ontvangen:
Overzicht van de ingevulde gegevens
Algemene toelichting
Mogelijk in strijd met de
PVR

Nee, ik bevestig dat hier geen sprake van is.

Loopt er een
handhavingsprocedure

Nee, ik bevestig dat hier geen sprake van is.

Lopende procedure

Nee, ik bevestig dat hier geen sprake van is.

Contactgegevens
Bedrijf of gemachtigde

Gemachtigde

Bedrijfsnaam van de
gemachtigde

WSP

KvK-nummer

20045963

Postbus of
correspondentieadres van
de gemachtigde

Gaetano Martinolaan 50

Postcode van de
gemachtigde

6229 GS

Plaats van de gemachtigde

Maastricht

Naam gemachtigde

Chantal Buurman

Telefoonnummer
gemachtigde

0623125805

E-mailadres gemachtigde

chantal.buurman@wsp.com

GEGEVENS
INITIATIEFNEMER
(Bedrijfs)Naam
initiatiefnemer

Waterschap Hollandse Delta

Contactpersoon
initiatiefnemer

Elles de Bruin

Telefoonnummer
initiatiefnemer

0620410975

E-mailadres initiatiefnemer

e.debruin@wshd.nl

Postbus of
correspondentieadres
initiatiefnemer

postbus 4103

Postcode initiatiefnemer

2980GC

Plaats initiatiefnemer

Ridderkerk

Bijlage

machtiging wsp.pdf

Locaties
Betreft het een activiteit op
een BRZO/RIE-4-locatie?

Nee

Naam van uw activiteit op
de locatie

Zettingsvloeiing 3 e Toetsronde Haringvliet

Locatie(s) waarop de
activiteiten worden
uitgevoerd

Van Pallandtweg Haringvliet

Kies een locatie op de
kaart breedte-graad

51.7594027

Kies een locatie op de
kaart lengte-graad

4.2124316

Kies een locatie op de kaart

Samenhangende besluiten
Omgevingsvergunning overig
Milieueffectrapprtage (MER) of beoordelingsplicht
Overig / Anders
Naam gemeente

Gemeente Goeree-Overflakkee

Naam

Anton Goossen

Telefoonnummer
contactpersoon gemeente

0187475301

E-mailadres contactpersoon
gemeente

a.goossen@goeree-overflakkee.nl

Naam gemeente

Waterschap Hollandse Delta

Naam

Elles de Bruin

Telefoonnummer
contactpersoon gemeente

0620410975

E-mailadres contactpersoon
gemeente

e.debruin@wshd.nl

Modulekeuze
Geef aan waar uw verzoek
betrekking op heeft

Module 1: Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden
artikel 2.7 tot en met 2.9.

Toelichting

Dijkstrekkingen langs het Haringvliet bij Middelharnis voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen voor het faalmechanisme
zettingsvloeiing. Het waterschap Hollandse Delta is daarom voornemens om op de dijkring 20 langs het Haringvliet het project
Zettingsvloeiing 3e toetsronde Haringvliet uit te voeren. Deze versterkingen van het talud onder water zullen volledig vanaf het water
worden uitgevoerd.

Module 1
Gebiedsbescherming
(Natura 2000)
Geef aan om welke
activiteit(en) het gaat
Haringvliet (109)
Afstand in kilometers tot
Natura 2000-gebied(en)

0

Ondertekening
U kunt hier op- of
aanmerkingen plaatsen
met betrekking tot uw
aanvraag of dit formulier.

In het plangebied is het dijktalud onder water te stijl geworden, zodat deze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen voor het
faalmechanisme zettingsvloeiing. Om die reden zal binnen het plangebied het dijktalud vanaf de waterlijn tot aan de
onderwaterzone waar het talud 1:20 is worden opgevuld met steenbestortingen bestaande uit filtermateriaal (stenen met een
grootte range van 45-125 mm) en een toplaag (stenen met een gewichtsrange van 5/40 kg).

Ja, ik verklaar kennis te
hebben genomen van alle
voorwaarden en alles naar
waarheid te hebben
verstrekt.

Ja

