
Vergunningenoverzicht
Werkzaamheden Vergunning Bevoegd gezag Variant 

dijkjes

Dijk ZW 

hoek

Nominale 

inklinking

Versnelde 

inklinking

Kritische aspecten Datum 

aanvraag

Proceduretij

d

Bezwaar / 

Beroep

Uiterlijke datum / 

fase benodigd

Verloopdatum 

vergunning

Voorwaarden Beheersmaatregelen 

voorwaarden

Aan-

vrage

r

Aktiepunten Opmerkingen Leges

Gebruik in strijd met 

bestemmingsplan wegens 

inlaatconstructie en dijkjes 

(en mogelijk 

calamiteitenberging)

wijziging 

bestemmingsplan of 

omgevingsvergunning 

strijdig gebruik

Gemeente Ouder-

Amstel

Ja Ja Ja Ja Bij voorontwerpbestemmingsplan zijn 

agrarische ontwikkelingen meegenomen 

met toename stikstofdepositie. Hierdoor 

was een mer nodig en is het de vraag of 

dat nog kan doorvinden.

1 jaar Half jaar Agrarische ontwikkeling 

niet meenemen in 

procedure (mits er 

geen harde 

toezeggingen zijn 

gedaan)

1.Afstemmen met 

gemeente of 

calamiteitenberging moet 

worden opgenomen en of 

agrarische ontwikkeling 

meegenomen dient te 

worden                      

2.Navragen of stuwen, 

diuikers en dammen 

strijdig zijn              

Er dient nog in afstemming 

met de gemeente te 

worden gekozen voor een 

procedure, 

omgevingsvergunning of 

bestemmingsplan. 

Bouwen inlaatconstrucite Omgevingsvergunning Gemeente Ouder-

Amstel

Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn 

bezwaar en 

32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Werk of werkzaamheden 

uitvoeren (agrarisch met 

waarden)

Omgevingsvergunning Gemeente Ouder-

Amstel

Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn 

bezwaar en 

32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Milieuvergunning voor 

aanpassing gemaal

Omgevingsvergunning Provincie Noord-

Holland

Indien 

nodig

Nee Indien nodig Indien nodig 26 weken 32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Werkzaamheden aan weg 

bij inlaat en waarschijnlijk in 

combinatie met project 

dijkversterking

Omgevingsvergunning Gemeente Ouder-

Amstel

Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn 

bezwaar en 

32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Kappen houtopstand (ter 

plaatse van inlaat)

Omgevingsvergunning Gemeente Ouder-

Amstel

Ja Ja Ja Ja 8 +6 wken 20 wkn 

bezwaar en 

32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Bomeninventarisatie

Verstoring monument Omgevingsvergunning Gemeente Ouder-

Amstel

Navragen bij gemeente of 

monument wordt 

verstoord
Aanbrengen uitstekende 

deel van de inlaat in de 

Amstel.

Watervergunning Provincie Noord-

Holland of Zuid-Holland

Uitzoeken bevoegd 

gezag en exacte 

vergunningplicht
Aanleg/wijzigen 

waterstaatswerk

Projectplan AGV Ja Ja Ja Ja 26 weken 32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

1. Afstemmen met 

vergunningverlener voor 

welke onderdelen 

verbodsbepalingen 

worden overtreden.   

2.M.e.r-beoordeling 
Toename stikstofdepositie Melding/vergunning Provincie Noord-

Holland

Nee Nee Nee Nee Alleen indien agrarische ontwikkelingen 

worden meegenomen in 

bestemmingsplan

26 weken 32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Agrarische 

ontwikkelingen niet 

meenemen

Verstoren flora en fauna Ontheffing Flora- en 

faunawet

Min EZ / RVO / 

Provincie

16 weken 20 wkn 

bezwaar en 

32 weken 

beroep en 32 

weken hoger 

beroep

Quickscan uitvoeren

M.e.r. beoordeling behorend bij 

projectbesluit of 

bestemmingsplan

AGV of gemeente Risico bestaat dat niet een m.e.r.-

beoordeling nodig is, maar een m.e.r.. 

De procdure wordt hierdoor langer en 

duurder.

Crisis en herstelwet Van toepassing bij 

projectplan

Uitzoeken of er niet 

meerdere varianten zijn 

om Chw van toepassing 

te verklaren

Voordeel is half jaar bij 

rechtbank of Raad van 

State in plaats van jaar.

Aanbrengen dijkjes met 

grond

Melding Bbk 5 dgn

Lozen in het kader Besluit 

lozen buiten inrichtingen bij 

bronnering

Melding ILT 4 wkn



Werkzaamheden Vergunning Bevoegd gezag Variant 

dijkjes

Dijk ZW 

hoek

Nominale 

inklinking

Versnelde 

inklinking

Kritische aspecten Datum 

aanvraag

Proceduretij

d

Bezwaar / 

Beroep

Uiterlijke datum / 

fase benodigd

Verloopdatum 

vergunning

Voorwaarden Beheersmaatregelen 

voorwaarden

Aan-

vrage

r

Aktiepunten Opmerkingen Leges

Werkzaamheden in 

aardkundig monument en 

stiltegebied

Ontheffing Provinciale 

milieuverordening

Provincie Noord-

Holland

Ja Ja Ja Ja

Slopen (bijv. stuw ter 

hoogte van A9 of schuur)

Sloopmelding Gemeente Ouder-

Amstel

4 wkn

Werkzaamheden binnen 

regels 

Binnenvaartpolitiereglemen

t

Melding Provincie Noord- of 

Zuid-Holland

Afstemming met 

waterwegbeheerder 

welke procedures nodig 

zijn


