
Vergunningsmonitor
Salmsteke

Besluit

Datum: 09-06-2021
LET OP:

coordinatie 
 

Nr. Activiteit Toelichting Wet Aanvrager Toegevoegde bijlagen Procedure
Bevoegd 

gezag

Behandelend 

ambtenaar
Opmerking

Uiterste datum 

indienen

Beslistermijn** Ingediend op Ontvangst-

bevestiging

Aanvulling ingediend 

op

Verwachte datum 

waarop vergunning 

beschikbaar is 

Datum besluit Ter visie legging Publicatie 

def. besch.

Beroep/

Bezwaar-

termijn

Onherroepelijk oplevering aan 

vergunningverlener

Start uitvoering Planning OK Geldigheid tot Voorwaarden

A1 Verstoren of doden soorten Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond 

beschermde nesten van broedvogels, 

vleermuizen en heikkikkers kunnen een 

negatief effect ondervinden. Werken vlgens 

een ecologisch werkprotocol.  Voor de 

verstoring van de heikikker is een ontheffing 

voor de Wet natuurbeheer (Wnb) 

noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - 

deel II, Herinrichting Salmsteke Uiterwaard; 

Lievense Milieu B.V., 14 juli 2020.) 

Ontheffing

Wet natuurbescherming 

Actieplan Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in 

combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet 

natuurbescherming

13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

A2 Negatieve effecten veroorzaken 

op Natura 2000 gebied (stikstof)

In de meest kritische rekenpunten resteert 

dan nog een toename van 0,05 mol/ha/jaar 

in 2022 en 0,01 mol/ha/jaar in 2023.  Uit 

voortoets blijkt dat er geen negatieve 

effecten zijn op nabij gelegen N2000 

gebieden.  Onderzoek Stikstofdepositie 

Salmsteke; WSP Nederland B.V., 2 februari 

2021.

Vergunning 

Wet natuurbescherming

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Door gebruik machines/materieel voor 

uitvoering dijkversterking: uitgangspunt is geen 

toename van stikstofdepositie/tijdelijke kleine 

toename

n.v.t.? 13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

A3 Werkzaamheden 

uitvoeren/wijzigen 

waterstaatswerk

Projectplan

Waterwet

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Met goedkeuring GS provincie (extra 13 

weken)

39 weken (26 plus 13)

Aanvullend onderzoek moet nog worden 

uitgevoerd (o.a. naar Pfas)

Melding

Besluit bodemkwaliteit

Bodemonderzoeken melding Gemeente en 

RWS (ILT)

4 weken 

Melding 

Besluit lozen buiten inrichting

Er is een werkplan nodig om aan te 

tonen hoe met de lozing wordt 

omgegaan. Om dat te beoordelen 

is een ruimere periode nodig dan 4 

weken voor aanvang van de lozing. 

RWS NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat 

geen droge oevergebieden in de zin van de 

Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit 

geval

4 weken 

In de bebouwde kom? Kapvergunning

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure 8 weken, 

inwerkingtreding ná 6 

weken bezwaartermijn

Omgevingsvergunning uitvoeren van 

werken en werkzaamheden

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

reguliere procedure 8 weken, 

inwerkingtreding ná 6 

weken bezwaartermijn

Buiten de bebouwde kom melding

Wet natuurbescherming 

melding 4 weken

A6 Wijzigen (extra) in-uitritten Vergunning 

Algemeen plaatselijke verordening 

8 weken 

A7 Plaatsen kistdam/damwand bij 

veerhuis

Waterwet Deel wordt opgenomen in het 

ppwt, maar voor realiseren kistdam is 

mogelijk ook een bouwvergunning nodig, 

zeker nu het hier een monument betreft. 

Omgevingsvergunning voor bouwen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

reguliere procedure 8 weken 

A8 Wijzigen weg op de waterkering ?

A9 Werkzaamheden aan Monument 

(veerhuis)?

Mogelijk van toepassing vanwege 

monumentenstatus Veerhuis 

(aandachtspunt!).

Monumentenvergunning

Monumentenwet

8 weken?

A10 Uitvoeren werkzaamheden 

boven effluentleiding van 

waterschap

? NB: Aparte vergunning of is PPWT 

voldoende??

?

A11 Filter constructie aanleggen 

(piping)

Onderdeel van ppwt Zie A3 zie A3

A12 Wijzigen legger vanwege 

wijzigen waterkering 

Leggerbesluit

Waterwet/Keur

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Waterschap 26 weken 

A13 Verkeersmaatregelen/tijdelijke 

verkeersborden/afsluiten wegen 

verkeersplan reguliere procedure Gemeente 8 weken 

A14 Veroorzaken hinder voor de 

omgeving

Ontheffing

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure Gemeente 8 weken

A15 Inrichten tijdelijke werkterreinen 

en werkwegen 

Deels vergunningvrij op basis van het Bor 

(behalve opslag!).

Ontheffing

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure Gemeente Groot geprogrammeerd werk 8 weken 

B1 Verstoren of doden soorten Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond 

beschermde nesten van broedvogels, 

vleermuizen en heikkikkers kunnen een 

negatief effect ondervinden. Werken volgens 

een ecologisch werkprotocol.  Voor de 

verstoring van de heikikker is een ontheffing 

voor de Wet natuurbeheer (Wnb) 

noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - 

deel II, Herinrichting Salmsteke Uiterwaard; 

Lievense Milieu B.V., 14 juli 2020.) 

Ontheffing

Wet natuurbescherming 

Actieplan Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in 

combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet 

natuurbescherming

13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

B2 Negatieve effecten veroorzaken 

op Natura 2000 gebied (stikstof)

In de meest kritische rekenpunten resteert 

dan nog een toename van 0,05 mol/ha/jaar 

in 2022 en 0,01 mol/ha/jaar in 2023.  Uit 

voortoets blijkt dat er geen negatieve 

effecten zijn op nabij gelegen N2000 

gebieden.  Onderzoek Stikstofdepositie 

Salmsteke; WSP Nederland B.V., 2 februari 

2021.

Vergunning 

Wet natuurbescherming

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Door gebruik machines/materieel voor 

uitvoering dijkversterking: uitgangspunt is geen 

toename van stikstofdepositie/tijdelijke kleine 

toename

n.v.t.? 13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

B3 Werkzaamheden 

uitvoeren/wijzigen 

waterstaatswerk

Projectplan

Waterwet

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Rijkswaterstaat 26 weken

Aanvullend onderzoek moet nog worden 

uitgevoerd (o.a. naar Pfas)

Melding

Besluit bodemkwaliteit

Bodemonderzoeken melding Gemeente en 

RWS (ILT)

4 weken 

Melding 

Besluit lozen buiten inrichting

Er is een werkplan nodig om aan te 

tonen hoe met de lozing wordt 

omgegaan. Om dat te beoordelen 

is een ruimere periode nodig dan 4 

weken voor aanvang van de lozing. 

RWS NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat 

geen droge oevergebieden in de zin van de 

Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit 

geval.

4 weken 

In de bebouwde kom? Kapvergunning

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure 8 weken, 

inwerkingtreding ná 6 

weken bezwaartermijnBuiten de bebouwde kom Melding

Wet natuurbescherming 

melding 4 weken

Aanvullend onderzoek moet nog worden 

uitgevoerd (o.a. naar Pfas)

Melding

Besluit bodemkwaliteit

Bodemonderzoeken melding Gemeente en 

RWS (ILT)

4 weken 

Melding 

Besluit lozen buiten inrichting

Er is een werkplan nodig om aan te 

tonen hoe met de lozing wordt 

omgegaan. Om dat te beoordelen 

is een ruimere periode nodig dan 4 

weken voor aanvang van de lozing. 

RWS NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat 

geen droge oevergebieden in de zin van de 

Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit 

geval

26 weken

Activiteiten voor het aanleggen van de 

nevengeul passen niet in de huidige 

bestemmingen.

Omgevingsvergunning voor afwijken van 

het bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening 

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken

Wijzigen bestemmingsplan Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken vanaf moment 

dat ontwerp bp ter 

inzage ligt. B8 Wijzigen legger vanwege 

wijzigen waterkering 

Leggerbesluit

Waterwet/Keur

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Waterschap 26 weken 

B9 Verkeersmaatregelen/tijdelijke 

verkeersborden/afsluiten wegen 

verkeersplan reguliere procedure Gemeente 8 weken 

B10 Veroorzaken hinder voor de 

omgeving

Ontheffing

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure Gemeente 8 weken

B11 Inrichten tijdelijke werkterreinen 

en werkwegen 

Deels vergunningvrij op basis van het Bor 

(behalve opslag!).

Ontheffing

Algemeen plaatselijke verordening

reguliere procedure Gemeente Groot geprogrammeerd werk 8 weken 

Ontgrondingsvergunning

Ontgrondingenwet 

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Het ontgraven van de getijdegeul is een 

ontgronding in de zin van het Besluit 

ontgrondingen rijkswateren, waarvoor geen 

ontgrondingsvergunning nodig is. De 

zwemplas valt hier mogelijk niet onder; al is 

deze wel onderdeel van de KRW-maatregel.

Het vergraven van gronden voor de aanleg van 

het natuurgebied (evt. vervangen toplaag) valt 

niet onder de ontgrondingenwet)

n.v.t. 26 weken 

Melding

Besluit bodemkwaliteit

melding Gemeente 

Lopik, 

Rijkswaterstaat

4 weken

Ontgraven grond, vervangen 

toplaag tpv natuurgebied

GraafwerkzaamhedenC1

B5

Aanbrengen van grond/afvoeren 

van grond etc.

B4

Afwijken van het 

bestemmingsplan Uiterwaarden 

gemeente Lopik

B7

Planning wordt niet gehaald

Opsteller: D.Boer en C. Buurman Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend

Procedure

Zwemplas en natuurgebied

StartVergunningen

KRW Nevengeul met zijarmen 

Dijkversterking 

Kappen bomenA5

Aanbrengen van grond/afvoeren 

van grond etc.

A4

Aanbrengen van grond/afvoeren 

van grond etc.

B6

Kappen bomen
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Nr. Activiteit Toelichting Wet Aanvrager Toegevoegde bijlagen Procedure
Bevoegd 

gezag

Behandelend 

ambtenaar
Opmerking

Uiterste datum 

indienen

Beslistermijn** Ingediend op Ontvangst-

bevestiging

Aanvulling ingediend 

op

Verwachte datum 

waarop vergunning 

beschikbaar is 

Datum besluit Ter visie legging Publicatie 

def. besch.

Beroep/

Bezwaar-

termijn

Onherroepelijk oplevering aan 

vergunningverlener

Start uitvoering Planning OK Geldigheid tot Voorwaarden

Planning wordt niet gehaald

Opsteller: D.Boer en C. Buurman Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend

Procedure StartVergunningen

Melding

Besluit lozen buiten inrichtingen 

werkplan melding Rijkswaterstaat 

(ILT)

Er is een werkplan nodig om aan te tonen hoe 

met de lozing wordt omgegaan. Om dat te 

beoordelen is een ruimere periode nodig dan 4 

weken voor aanvang van de lozing. 

NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat 

geen droge oevergebieden in de zin van de 

Waterr

4 weken

C2 Verstoren of doden soorten In de meest kritische rekenpunten resteert 

dan nog een toename van 0,05 mol/ha/jaar 

in 2022 en 0,01 mol/ha/jaar in 2023.  Uit 

voortoets blijkt dat er geen negatieve 

effecten zijn op nabij gelegen N2000 

gebieden.  Onderzoek Stikstofdepositie 

Salmsteke; WSP Nederland B.V., 2 februari 

2021.

Vergunning 

Wet natuurbescherming

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Door gebruik machines/materieel voor 

uitvoering dijkversterking: uitgangspunt is geen 

toename van stikstofdepositie/tijdelijke kleine 

toename

n.v.t.? 13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

De getijdegeul en de zwemplas liggen 

grotendeels binnen de bestemming 

recreatie; dit past niet bij de KRW 

maatregelen die in deze wateren worden 

genomen

Omgevingsvergunning voor afwijken van 

het bestemmingsplan

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken 

Wijzigen bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening 

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken vanaf moment 

dat ontwerp bp ter 

inzage ligt. 

C4 Werkzaamheden uitvoeren in 

een waterstaatswerk

Werkzaamheden in een waterstaatswerk die 

uitgevoerd worden door een andere 

initiat1efnemer dan de beheerder zijn 

watervergunningplichtig. 

Watervergunning

Waterwet

Reguliere/Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

RWS 8 weken/ 26 weken 

Watervergunning (bij C4)

Waterwet

Reguliere/Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

RWS 8 weken/ 26 weken 

Omgevingsvergunning bouwen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Reguliere Gemeente 8 weken

C6 Gebruiken zwemwater Aanwijzing en functietoekenning 

zwemwaterlocaties

Wet Hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden, 

Waterwet/Waterbesluit

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Jaarlijkse aanwijzing zwemwater 26 weken 

D1 Oprichten bouwwerk Omgevingsvergunning voor bouwen

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Recreatieschap? Reguliere Gemeente 8 weken

D2 Werkzaamheden of objecten 

plaatsen in waterstaatswerk 

Watervergunning

Waterwet

Recreatieschap

?

Reguliere/Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

RWS 8 weken/ 26 weken 

Omgevingsvergunning voor afwijken van 

het bestemmingsplan

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken 

Wijzigen bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening 

Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Gemeente 26 weken vanaf moment 

dat ontwerp bp ter 

inzage ligt. 

D4 Verstoren of doden soorten Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond 

beschermde nesten van broedvogels, 

vleermuizen en heikkikkers kunnen een 

negatief effect ondervinden. Werken volgens 

een ecologisch werkprotocol.  Voor de 

verstoring van de heikikker is een ontheffing 

voor de Wet natuurbeheer (Wnb) 

noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - 

deel II, Herinrichting Salmsteke Uiterwaard; 

Lievense Milieu B.V., 14 juli 2020.) 

Ontheffing

Wet natuurbescherming 

Actieplan Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Provincie Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in 

combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet 

natuurbescherming. 

NB: Nader onderzoek effecten op vleermuizen 

(koplampen)

13 weken (verdaging 

plus 7 weken en 

vertraging ?)

D5

Aanvullend onderzoek moet nog worden 

uitgevoerd (oa naar Pfas)

Melding

Besluit bodemkwaliteit

Bodemonderzoeken melding Gemeente en 

RWS (ILT)

4 weken

Melding 

Besluit lozen buiten inrichting

Er is een werkplan nodig om aan te 

tonen hoe met de lozing wordt 

omgegaan. Om dat te beoordelen 

is een ruimere periode nodig dan 4 

weken voor aanvang van de lozing. 

melding RWS NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat 

geen droge oevergebieden in de zin van de 

Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit 

geval

4 weken 

E2 Aanleggen werkzaamheden Past het binnen het bestemmingsplan? 

E3 Werkzaamheden of objecten 

plaatsen in waterstaatswerk 

Huidige watervergunning van 24-07-2008 

Kenmerk: 8500175468/WSR 0990:  

aanpassen nieuwe locatie? 

Watervergunning

Waterwet

Reguliere/Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

RWS 8 weken/ 26 weken 

E4 Welke werkzaamheden zijn hier 

nog meer nodig? 

Huidige locatie heeft watervergunning voor 

een meidoornhaag. 20-12-2020, RWS/DON-

2010/11946,.

F1 Werkzaamheden of objecten 

plaatsen in waterstaatswerk 

Huidige vergunning van 15-05-1995, nr. 

0490. Aanpassen nieuwe locatie? 

Watervergunning

Waterwet

Reguliere/Uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

RWS 8 weken/ 26 weken 

Verwijderen grond/bestrating 

etc. 

E1

Afwijken van het 

bestemmingsplan Uiterwaarden 

gemeente Lopik

C3

Aanleg duiker C5

Ontgraven grond, vervangen 

toplaag tpv natuurgebied

GraafwerkzaamhedenC1

Afwijken van het 

bestemmingsplan Uiterwaarden 

gemeente Lopik

D3

Horeca gelegenheid

Verplaatsen boothelling 

Herinrichten recreatieterrein met polstokbak
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