Vergunningsmonitor
Zettingsvloeiing
Besluit

Opsteller: C. Buurman

Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend

Datum: 04-07-2021

Planning wordt niet gehaald

Vergunningen
Nr.

Activiteit

Vergunning

Aanvrager

Opmerkingen

Procedure
Procedure

Bevoegd
gezag

Behandelend
ambtenaar

Arthur van Rossem

Tel. overleg

Uiterste
datum
indienen

Beslistermijn Afronding
(hangt af van opdracht
coordinatieproc
edure)

Start
Planning OK

Geldigheid
tot

Voorwaarden

Oude Maas (Hoogvliet en Spijkenisse)

Omgevingsvergunning aanleggen van
werken
Wabo
Bp Schenkel Groenewoud/Spijkenisse,
artikel 25 waarde Natuur en Landschap;
BP De Dijk en het Land;
Beheersverordening Haven Noord.

LET OP: Tunnel
Coordinatie
Een omgevingsvergunning wordt verleend indien de werken of
Afstemmen
werkzaamheden als bedoeld in lid 25.3.2 genoemde natuurwaarden provincie
niet of niet kunnen aantasten, dan wel dat de mogelijkheden voor
herstel niet worden of kunnen worden verkleind door genoemde
werkzaamheden, dan wel, indien dit wel het geval zou zijn, dit door
het stellen van voorwaarden kan worden voorkomen, met dien
verstande, dat geen omgevingsvergunning mag worden verleend
dan nadat de beheerder van de in lid 25.1 genoemde gronden is
gehoord.
LET OP: artikel 24 ook archeologische waarde (meer dan 200 m2)
08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente
Nissewaard met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.

Gemeente
Nissewaard

Hoogvliet

Bp Botlek Vondelingenplaat

Geen aanlegvergunningstelsel
08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente Rotterdam
met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.

Gemeente Rotterdam

UOV

A2

Wijzigen vaargeul profiel door
aanleg toplaag in vaargeul.

Watervergunning
Waterwet
(wijzigen waterstaatswerk)

Zie uitvoeringsplan legger kaarten.

RWS

8 weken

A3

Wijzigen waterstaatswerk
waterkering

Projectplan Waterwet
Waterwet

LET OP: ook goedkeuring provincie
Alle locaties in 1 projectplan Waterwet

waterschap

6 mnd

M.e.r.beoordeling
Wet milieubeheer

Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter
inzage.
NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?

Provincie

6 weken

8 weken

A1

Aanbrengen filtermateriaal en
toplaag, in strijd met de
bestemming
Spijkenisse

A3a

A4

Stoffen brengen in een
waterstaatswerk

Watervergunning (art. 6.2)
Waterwet

RWS

A5

Uitvoeren werkzaamheden
vanaf een schip en/of met
ponton (aanbrengen
filtermateriaal en toplaag).

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder?)

RWS

Watervergunning
Waterwet
(uitvoeren activiteiten in
waterstaatswerk)

Advies van RWS op PPWT van WSHD

UOV

RWS

8 weken

RWS

8 weken

A6

Uitvoeren werkzaamheden IN
de vaargeul

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder?)

A7

Activiteiten uitvoeren met
mogelijke effecten op Natura
2000 gebieden

Vergunning
Wet natuurbescherming

Op basis van gewijzigde wetgeving een partiele vrijstelling voor
tijdelijke -aanleg- werkzaamheden.

Provincie

A8

Aan- en afvoeren stortsteen

A9

Uitvoeren werkzaamheden
nabij tunnelbak metro

Vergunning
Wet lokaal spoor

artikel 12 Wet lokaal spoor. 'Aanvraag indienen 6 maanden voor de
start van de werkzaamheden. Indienen via: http://mrdh.nl/wet-lokaalspoor-aanvraag-vergunningwerkzaamheden.

Metropool-regio
Afdeling inframanagement
Rotterdam Den Haag t.a.v. dhr. R. ‘t Hoen
(MRDH)
Postbus 112
3000 AC Rotterdam
@: Vergunning@RET.nl

A10

Activiteiten uitvoeren met
effecten op beschermde
soorten

Ontheffing
Wet natuurbescherming

Bureau Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een
inschatting. Geen beschermde soorten ter hoogte van aanwezige
bestorting, zie ook conclusie duikinspectie Grevelingen.

Provincie

A10

Werkzaamheden uitvoeren
waarbij sprake is van lozing

Melding
Waterwet/BLBI

werkplan

RWS

n.v.t.

N.v.t. ruim 15 meter afstand tot aan tunnel.

13 weken

n.v.t.

n.v.t.

13 weken

4 weken
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Planning wordt niet gehaald

Vergunningen
Nr.

Activiteit

Vergunning

Aanvrager

Opmerkingen

Procedure
Procedure

Bevoegd
gezag

Behandelend
ambtenaar

Tel. overleg

Uiterste
datum
indienen

Beslistermijn Afronding
(hangt af van opdracht
coordinatieproc
edure)

Start
Planning OK

Geldigheid
tot

Voorwaarden

Oude Maas (Hoogvliet
en Spijkenisse)
Hartelkanaal

A1

Aanbrengen filtermateriaal en
toplaag, in strijd met de
bestemming

Omgevingsvergunning aanleggen van
werken
Wabo (Bp Botlek Vondelingenplaat)

Geen aanlegvergunningstelsel

Gemeente Rotterdam

Wijzigen waterstaatswerk
waterkering

Projectplan Waterwet
Waterwet

LET OP: ook goedkeuring provincie
Alle locaties in 1 projectplan Waterwet

waterschap

6 mnd

M.e.r.beoordeling
Wet milieubeheer

Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter
inzage.
NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?

Provincie

6 weken

A2

A3

A4

Stoffen brengen in een
waterstaatswerk

Watervergunning (art. 6.2)
Waterwet

RWS

8 weken

Uitvoeren werkzaamheden
vanaf een schip en/of met
ponton (aanbrengen
filtermateriaal en toplaag).

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder?)

RWS

X mnd van te voren
aangeven

Watervergunning
Waterwet
(uitvoeren activiteiten in
waterstaatswerk)

RWS

8 weken

RWS

8 weken

A5
A6

A7

Uitvoeren werkzaamheden IN
de vaargeul

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder?)

A8

Activiteiten uitvoeren met
mogelijke effecten op Natura
2000 gebieden

Vergunning
Wet natuurbescherming

Stikstof berekeningen wordt uitgevoerd op basis van uitvoeringsplan

Provincie

13 weken

A9

Aan- en afvoeren stortsteen

A10

Activiteiten uitvoeren met
effecten op beschermde
soorten

Ontheffing
Wet natuurbescherming

Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een
inschatting.

Provincie

13 weken

A10

Werkzaamheden uitvoeren
waarbij spaek is van lozing

Melding
Waterwet/BLBI

werkplan

RWS

4 weken
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Datum: 04-07-2021

Planning wordt niet gehaald

Vergunningen
Nr.

Activiteit

Vergunning

Aanvrager

Opmerkingen

Procedure
Procedure

Bevoegd
gezag

Behandelend
ambtenaar

Tel. overleg

Uiterste
datum
indienen

Beslistermijn Afronding
(hangt af van opdracht
coordinatieproc
edure)

Start
Planning OK

Geldigheid
tot

Voorwaarden

Oude Maas (Hoogvliet
en Spijkenisse)
Haringvliet

A1

Aanbrengen filtermateriaal en
toplaag, in strijd met de
bestemming

Omgevingsvergunning aanleggen van
werken
Wabo (Bp Buitengebied, artikel 14
Natuur)

LET OP: Hoogspanningsleiding BP Windpark Krammer
omgevingsvergunning voor aanleggen werken.

reguliere

Gemeente Goeree
Overflakkee

09-02-2021 Reactie gemeente:
Voor plek 1 bij Ouddorp is omgevingsvergunning
nodig. Daar is van toepassing de
enkelbestemming ‘Natuur – 1’. Daarnaast ook
nog de dubbelbestemming ‘Archeologie – 5’.

Een vergunning als bedoeld in lid 14.4.1 wordt uitsluitend verleend
indien de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van deze
gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de
mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die
waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het
geding zijnde belangen leidt tot de conclusie dat een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
gebouwen zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan
worden geweigerd.

8 weken plus 6 weken in
werkingtreding

Wat betreft tussen Middelharnis en Stad; de dijk
zelf heeft geen bescherming in die zin dat daar
een aanlegactiviteit voor nodig is. De gronden
tussen dijk en water zijn hebben de
enkelbestemming ‘Natuur’. Hiervoor is wel
omgevingsvergunning nodig met aanlegactiviteit.

08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente Goeree
Overflakkee met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.

A3

A4

Wijzigen waterstaatswerk
waterkering

Projectplan Waterwet
Waterwet

LET OP: ook goedkeuring provincie
Alle locaties in 1 projectplan Waterwet

waterschap

6 mnd

M.e.r.beoordeling
Wet milieubeheer

Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter
inzage.
NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?

Provincie

6 weken

Stoffen brengen in een
waterstaatswerk

Watervergunning (art. 6.2)
Waterwet

RWS

8 weken

Uitvoeren werkzaamheden
vanaf een schip en/of met
ponton (aanbrengen
filtermateriaal en toplaag).

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder?)

RWS

X mnd van te voren
aangeven

Watervergunning
Waterwet
(uitvoeren activiteiten in
waterstaatswerk)

RWS

8 weken

A5
A6

A8

Activiteiten uitvoeren met
mogelijke effecten op Natura
2000 gebieden

A9

Aan- en afvoeren stortsteen

A10

Activiteiten uitvoeren met
effecten op beschermde
soorten
Werkzaamheden uitvoeren
waarbij spaek is van lozing

A10

Vergunning
Wet natuurbescherming

Alleen voor niet-broedvogels. 'Op basis van gewijzigde wetgeving
een partiele vrijstelling voor tijdelijke depositie van stikstof bin aanleg- werkzaamheden.

Provincie

13 weken

Ontheffing
Wet natuurbescherming

Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een
inschatting.

Provincie

13 weken

Melding
Waterwet/BLBI

werkplan

RWS

4 weken
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Planning wordt niet gehaald

Vergunningen
Nr.

Activiteit

Vergunning

Aanvrager

Opmerkingen

Procedure
Procedure

Bevoegd
gezag

Behandelend
ambtenaar

Tel. overleg

Uiterste
datum
indienen

Beslistermijn Afronding
(hangt af van opdracht
coordinatieproc
edure)

Start
Planning OK

Geldigheid
tot

Voorwaarden

Oude Maas (Hoogvliet
en Spijkenisse)
Grevelingen

A1

Aanbrengen filtermateriaal en
toplaag, in strijd met de
bestemming

Omgevingsvergunning aanleggen van
werken
Wabo (Bp Landelijk gebied Goedereede,
artikel 15 Natuur)

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.3.1 zijn slechts
toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

Gemeente Goeree
Overflakkee

09-02-2021 Reactie gemeente:
Voor plek 1 bij Ouddorp is omgevingsvergunning
nodig. Daar is van toepassing de
enkelbestemming ‘Natuur – 1’. Daarnaast ook
nog de dubbelbestemming ‘Archeologie – 5’.

NB: BP art 34: als de werkzaamheden in de bestemming
archeologie vallen, ook archeologisch onderzoek!

8 weken plus 6 weken in
werkingtreding

Wat betreft tussen Middelharnis en Stad; de dijk
zelf heeft geen bescherming in die zin dat daar
een aanlegactiviteit voor nodig is. De gronden
tussen dijk en water zijn hebben de
enkelbestemming ‘Natuur’. Hiervoor is wel
omgevingsvergunning nodig met aanlegactiviteit.

A3

Wijzigen waterstaatswerk
waterkering

Projectplan Waterwet
Waterwet

LET OP: ook goedkeuring provincie
Alle locaties in 1 projectplan Waterwet

waterschap

M.e.r.beoordeling
Wet milieubeheer

Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter
inzage.
NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?

Provincie

A4

Stoffen brengen in een
waterstaatswerk

Watervergunning (art. 6.2)
Waterwet

RWS

A5

Opschonen en daarna opvullen Watervergunning (art. 6.2)
oude kuil Grevelingen
Waterwet

ILenT

Melding
Besluit lozen buiten inrichting

Lozen als gevolg van baggeren. Inclusief werkplan

6 mnd

n.v.t.

6 weken

8 weken

RWS

Onderdeel van Projectplan Waterwet

A6

Uitvoeren werkzaamheden
vanaf een schip en/of met
ponton (aanbrengen
filtermateriaal en toplaag).

A7

Activiteiten uitvoeren met
mogelijke effecten op Natura
2000 gebieden

A8

Aan- en afvoeren stortsteen

A9

A10

Ontheffing
Scheepvaartverkeerswet
(mate van hinder voor recreatievaart?)

RWS

X mnd van te voren
aangeven

Watervergunning
Waterwet
(uitvoeren activiteiten in
waterstaatswerk)

RWS

8 weken

13 weken

Vergunning
Wet natuurbescherming

Alleen voor niet-broedvogels. 'Op basis van gewijzigde wetgeving
een partiele vrijstelling voor tijdelijke depositie van stikstof bin aanleg- werkzaamheden.

Provincie

Activiteiten uitvoeren met
effecten op beschermde
soorten

Ontheffing
Wet natuurbescherming

Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een
inschatting.

Provincie

Werkzaamheden uitvoeren
waarbij spaek is van lozing

Melding
Waterwet/BLBI

werkplan

RWS

n.v.t.

13 weken

4 weken
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