Aanvraagformulier Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa
Aanvraagformulier voor een vergoeding op basis van de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning
Drentsche Aa; een regeling tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO-Noord) en Waterbedrijf
Groningen (WBG).
Ondergetekende verzoekt op basis van de bovenvermelde schaderegeling een vergoeding van de door hem/haar
geleden schade, dan wel te maken extra kosten als gevolg van de aanwijzing van het grondwaterbeschermingsgebied
Drentsche Aa en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV). Voor de bepaling van de hoogte van de
vergoeding verstrekt hij/zij de onderstaande gegevens. Hij/zij verklaart hiermee af te zien van het vragen van een
schadevergoeding aan Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Algemene gegevens:
Naam: ............................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................Postcode: ....................................
Plaats: ......................................................................................Tel.no.: ….....................................
IBAN-nummer: ...............................................................................................................................
E-mail:………………………………………………………………………………………………………

Betreft teeltjaar: …………
Perceel (kadaster
nummers)*

Verbouwd
gewas**

Lengte
spuitvrije
zone
(strekkende
meters)

Schouwpad
aanwezig?

ja / nee

Breedte
schouwpad

Éénmalige
inzaai
gras***
ja / nee

*meest recente volledige kadasternummer(s) invullen
**gewas dat u op uw perceel teelde
***heeft u de spuitvrije zone opnieuw ingezaaid met gras?
Voor gewassen welke niet onder verbouwd gewas van de Toelichting op het aanvraagformulier worden genoemd,
zal in voorkomende gevallen door de Kleine Commissie, in overleg met de betrokken teler, worden bepaald of en met
welke uitgangspunten vergoeding voor gewasschade en rijschade kan worden berekend en uitgekeerd. Indien u hier
gebruik van wenst te maken graag uw aanvraag met motivatie, inclusief perceel- en gewasgegevens, lengte spuitvrije
zone en eventueel aanwezigheid schouwpad meesturen.
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Ruimte voor eventuele nadere toelichting of opmerkingen:

Wij verzoeken u het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en het formulier
vóór 31 december van het betreffende teeltjaar aan ons terug te zenden naar onderstaand adres.
N.V. Waterbedrijf Groningen
Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa
t.a.v. mevrouw Astrid Bleijleven
Postbus 24
9700 AA GRONINGEN
U kunt het aanvraagformulier ook e-mailen naar a.bleijleven@wmd.nl

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats: ..........................................................
Datum: …………………………………………

Handtekening: ..............................................

Attentie:
Voor zover op basis van deze onderlinge regeling vergoedingen zijn verstrekt en blijkt dat in strijd met de specifieke
bepalingen van de Provinciale Omgevings Verordening (POV) ten aanzien van de bescherming van de
oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa is gehandeld, is degene aan wie de vergoeding is verstrekt gehouden de
vergoeding bij het eerste verzoek daartoe terug te betalen aan de N.V. Waterbedrijf Groningen. Een en ander is
onafhankelijk van een in het kader van een strafrechtelijke vervolging opgelegde boete, dan wel getroffen of
opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen.
Hetzelfde geldt, indien blijkt dat de vergoeding is verstrekt op basis van onjuiste, dan wel onvolledige gegevens.
Indien op basis van deze regeling een gehele of gedeeltelijke terugvordering van een vergoeding wordt overwogen,
zal N.V. Waterbedrijf Groningen overgaan tot het horen van (de vertegenwoordiger van) degene aan wie een
vergoeding is verstrekt alvorens een definitieve beslissing te nemen over gehele of gedeeltelijke terugvordering van
de verstrekte vergoeding.
Het is daarom zaak wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de vergoeding, direct door te geven
aan N.V. Waterbedrijf Groningen.
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