
   

 

  
Meldingsformulier voor het leggen van kabels / leidingen langs oppervlaktewaterlichamen en het 
aanbrengen van leidingkruisingen met een oppervlaktewaterlichamen zonder waterkeringen .  

 
  
Voor het kruisen van kabels en leidingen met oppervlaktewaterlichamen (owl) heeft het waterschap 
algemene regels opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van het waterschap onder 
Regelgeving/Keur. In de Algemene Regels zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de kruisingen 
en langs liggingen moeten voldoen. Onder anderen moet het maken van kruisingen en langs liggingen 
worden gemeld bij het waterschap. Hiervoor is dit meldingsformulier bedoeld.  
De melding kan betrekking hebben op kruisingen en langs liggingen met hoofdwatergangen 

en kanalen. Uitzondering hierop zijn kanalen voorzien van waterkeringen. Hierop is de 

vergunningplicht van toepassing.  Kruisingen en langs liggingen met schouwsloten en 

vallen wel onder de algemene regels, maar deze kruisingen langs liggingen hoeven niet te 

worden gemeld.  

  

De vragen dienen volledig te worden beantwoord. De melding dient ten minste 10 werkdagen voor de 
start van de werkzaamheden in het bezit te zijn van het waterschap. U ontvangt binnen 10 werkdagen 
een reactie van het waterschap op de melding.  Belangrijk: indien het formulier onvolledig wordt 
ingevuld, kan het zijn dat uw melding niet in behandeling wordt genomen.  
  

  Gegevens opdrachtgever 
(eigenaar kabels/leidingen)   

Invulruimte  

1  Bedrijfsnaam     

2  Adres     

3  Postcode + woonplaats     

4  Postbusnummer  Postbus    

5  Postcode postadres + woonplaats      

6  Contactpersoon     

7  Telefoon     

8  E-mail     

  Gegevens gemachtigde  
(indien het een melding betreft die 
niet door de opdrachtgever wordt 
ingediend)   

  

 

9  Bedrijfsnaam     

10  Adres     

11  Postcode + woonplaats     

12  Postbusnummer  Postbus   

13  Postcode postadres + woonplaats      

14  Contactpersoon     

15  Telefoon     

16  E-mail     

  Vooroverleg      

17  Heeft over de melding 
vooroverleg plaatsgevonden 
met het waterschap?  

Ja / nee   

18  Zo ja, naam ambtenaar en datum 
van het overleg  

   

19 Locatie van meldingplichtige 
activiteit 
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aanbrengen van leidingkruisingen met een oppervlaktewaterlichamen zonder waterkeringen .  

 

  

  De melding heeft 
betrekking op:  

Invulruimte  

1  vloeistofleiding  Ja / nee , aard vloeistof:  

2  kabels voor elektra  Middenspanning / laagspanning /                             kV  

3  kabels ten behoeve van 
telecom  

Ja / nee   

4  gasleiding   Ja / nee   

5  warmtetransport leiding  Ja / nee   

6  diameter in mm    

7  materiaal    

8  bar    

  

Altijd: een nadere aanduiding van de locatie(s) als bijlage 1 bijvoegen. Op de bij uw melding 

te voegen bijlage 1 aangeven waar de werken worden aangebracht of zijn  gesitueerd. Dit 

dient u bijvoorbeeld te doen door een schets van de situatie of tekeningen met noordpijl, 

eventueel aangevuld met een foto.   

  

Toelichting:  
Deze melding is niet van toepassing indien u werkzaamheden wenst uit te voeren in of nabij kanalen 
voorzien van waterkeringen. Gezien het belang van de waterkeringen hanteert het waterschap hierbij 
speciale voorwaarden. Hiervoor dient u ten allen tijde contact op te nemen met het waterschap.  
  

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende 
bescheiden, naar waarheid te hebben ingevuld, c.q. opgesteld.  
  

Ondertekening  Invulruimte  

Plaats   
  

  

Datum  
  

  

Handtekening aanvrager  
(opdrachtgever)  
  

  

Handtekening gemachtigde  
(Indien van toepassing)  
  

  
  
  

  

  

De gehele melding dient te worden ingediend bij:  

  

Waterschap Hunze en Aa’s  
Watervergunningen VVW  
Postbus 195  
9640 AD VEENDAM  

  

of per e-mail bij: waterschap@hunzeenaas.nl  
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