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1. ALGEMENE GEGEVENS 

INLEIDING 

Vul dit onderdeel van het werkplan altijd in.  

 

 

1.1  ALGEMENE GEGEVENS 

 

Deze gegevens zijn een aanvulling op de algemene gegevens die bij de 

melding Bbi moeten worden aangeleverd. 

 

1. WIE IS DE EIGENAAR / BEHEERDER VAN HET OPPERVLAKTEWATER-

LICHAAM  

 

Organisatie/bedrijf:       

Naam en 

voorletter(s): 

      

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

 

 

2. GEGEVENS VAN DE ADVISEUR VAN DE AANVRAGER (indien van toepassing) 

 

Organisatie/bedrijf:       

Naam en 

voorletter(s): 

      

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

 

 

3. GEGEVENS VAN DE UITVOERENDE PARTIJ (AANNEMER) (indien bekend) 

 

Naam en 

voorletter(s): 

      

Functie:        

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

 

 

1.2 OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

 

Geef een korte beschrijving van het project in relatie tot de Bbi-activiteit 

(maximaal ½ A4) 
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1.3 WATERRELEVANTE FUNCTIES VAN HET GEBIED 

 

Geef een overzicht van de waterrelevante functies van het gebied  

 

     

 
 

 

1.4 PERIODE VAN ACTIVITEITEN 

 

Zijn er onzekerheden ten aanzien van periode van activiteiten? Zo ja, hoe 

wordt hier mee omgegaan?  
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2. ONTGRAVINGEN OF BAGGEREN IN DE WATERBODEM 

2.1 LOZINGSACTIVITEIT 

 

Vul dit onderdeel van het werkplan altijd in 

 

1. BESCHRIJVING VAN DE LOZINGSACTIVITEIT 

 

Geef een beschrijving van de lozingsactiviteit(en): baggeren, transport en 

overslag (maximaal ½ A4) 

 

Eventueel toevoegen als bijlage: kaartmateriaal met secties > 

Interventiewaarde en secties < Interventiewaarde 

 

     

 
 

 

2. KWALITEIT VAN HET TE BAGGEREN / ONTGRAVEN MATERIAAL 

 

Toevoegen als bijlage: onderzoek (water)bodemkwaliteit, kaart met 

vakindeling, kaart met bodemligging in begin- en eindsituatie 

  

A. Wat is de kwaliteit en hoeveelheid van het te baggeren / ontgraven 

materiaal 

 

Vak/ 

locatie 

Kwaliteits 

klasse 

(Bbk) 

Kritische 

parameters 

Grond-

soort 

Hoeveelheid 

(m3) 

Massa 

(ton) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

B. Wat is de bestemming van het materiaal dat wordt gebaggerd / 

ontgraven (indien bekend) 

 

     

 
 

C. Kruis aan wat van toepassing is voor de locatie waar de werkzaamheden 

plaatsvinden. Geef een toelichting voor de onderdelen die van toepassing 

zijn.  

 

  in het te baggeren / ontgraven materiaal komt grof vuil voor 

  op de locatie kunnen niet gesprongen explosieven (NGE’s) 

voorkomen 
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  op de locatie komen waardevolle archeologische objecten voor 

 

Toelichting: 
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2.2 WERKWIJZE 

 

1. BESCHRIJVING VAN WERKWIJZE 

 

A. Geef per type activiteit (baggeren, overslag, transport) aan welke 

technieken of materieel worden toegepast, op welke locatie dat gebeurt 

en eventueel welke beschermingsmaatregelen worden getroffen om 

vertroebeling en mors zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

Toevoegen als bijlage: kaart met locatieaanduiding activiteiten 

 

Locatie* Type 

activiteit 

Toegepaste techniek 

of materieel 

Beschermings-

maatregelen 

                        

                        

                        

                        

                        

* koppelen met kaart 

 

 

B. Kruis aan wat van toepassing is voor de activiteiten die onderwerp zijn 

van dit werkplan (op basis van de informatie die u heeft ingevuld bij 

vraag 1A). Ga daarna door naar de onderdelen die voor u van toepassing 

zijn (Let op: vraag 2 en 3 moeten altijd worden ingevuld). 

 

  Er wordt alleen gebruik gemaakt van een ‘altijd geaccepteerde 

(bagger)techniek’ (zie bijlage 1 van de Handreiking Werkplan Besluit 
lozen buiten inrichtingen)  ga naar vraag 2.  

  Er wordt gebruik gemaakt van een ‘met toelichting geaccepteerde 

(bagger)techniek’ (zie bijlage 1 van de Handreiking Werkplan Besluit 
lozen buiten inrichtingen)  vul onderdeel C van deze vraag in.  

  Er wordt gebruik gemaakt van een ‘niet-standaard geaccepteerde 

werkwijze’ (zie bijlage 1 van de Handreiking Werkplan Besluit lozen 
buiten inrichtingen)  vul onderdeel D en onderdeel E van deze vraag 

in. 

 

 

C. Geeft een toelichting waarom gebruik wordt gemaakt van een ‘met 

toelichting geaccepteerde baggertechniek’ in plaats van een ‘altijd 

geaccepteerde baggertechniek’. 

 

     

 
 

 

 



 

 

 

Pagina 8 van 10 

D. Geef een beschrijving van de toegepaste technieken of het gebruikte 

materieel (alleen indien niet opgenomen in bijlage 1) 

 

     

 
E. Vindt er monitoring plaats naar de effecten van de lozingen die 

plaatsvinden? (alleen relevant indien gebruik wordt gemaakt van 

technieken / materieel die niet zijn opgenomen in bijlage 1)  

 

  Ja (vul onderstaande tabel in)  

  Nee (ga door met de volgende vraag) 

 

Voor een toelichting wordt verwezen naar de Handreiking Werkplan Bbi 

 

Wat wordt gemonitoord:       

Welke stoffen:       

Welke frequentie:       

Wanneer gerapporteerd:        

Wanneer aanleiding tot 

ingrijpen: 

      

 

2. OMGAAN MET AFWIJKINGEN, ONGEWONE VOORVALLEN EN CALAMITEITEN 

 

Beschrijf hoe wordt omgegaan met afwijkingen, ongewone voorvallen en 

calamiteiten (maximaal ½ A4). Opmerking: afwijkingen van een werkplan 

dienen altijd (vooraf) te worden gemeld bij het bevoegde gezag. 

     

 
 

3. KWALITEITSBORGING (indien van toepassing) 

 

A. Milieukundige begeleiding (protocol SIKB 6003) 

 

Organisatie:       

Contactpersoon       

Telefoonnummer:       

Adres:       

Postcode en plaats       

 

B. Aannemer (protocol SIKB 7003) 

 

Organisatie:       

Contactpersoon       

Telefoonnummer:       

Adres:       

Postcode en plaats       
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C. Veldwerk (protocol SIKB 2000) 

 

Organisatie:       

Contactpersoon       

Telefoonnummer:       

Adres:       

Postcode en plaats       

 

Geef zo nodig een toelichting 
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2.3 ONDERBOUWING AFWIJKENDE WERKWIJZE 

 

LET OP: dit onderdeel hoeft alleen te worden ingevuld indien bij vraag 1A 

van hoofdstuk 3 is aangegeven dat er GEEN gebruik wordt gemaakt van 

een geaccepteerde werkwijze die is opgenomen in bijlage 1. 

 

1. HUIDIGE WATERKWALITEIT 

 

Geef een beschrijving van de huidige waterkwaliteit. 

 

Toevoegen als bijlage: gegevens waterkwaliteit 

 

     

 
 

2. ONDERBOUWING IMPACT LOZING 

 

Beschrijf de nadelige gevolgen van de lozing op de waterkwaliteit bij 

toepassing van de in hoofdstuk W3 benoemde methoden / materieel en 

beschermingsmaatregelen. 

 

Toevoegen als bijlage (optioneel): ondersteunende rapportage / 

berekeningen 

 

     

 
 

 


