Overzicht tijdelijke werkzaamheden/voorzieningen t.b.v. omgevingsvergunning uitvoering van werken en
tijdelijk afwijken bestemmingsplan Isala Delta (VER-00162)
De volgende locaties en activiteiten maken deel uit van de vergunningaanvraag:
Werkgebied:
•

•

•

•
•

Tijdelijke platenbanen/werkwegen bestaande uit rijplaten variërend van 1 bij 5 meter tot 3,5 bij 12 meter. De
rijplaten worden dagelijks/wekelijks verlegd met de verplaatsing/fasering van de werkzaamheden. Langs de
toekomstige zuidelijke Reevediepdijk wordt, net als langs de noordelijke dijk (VER-00136, zaaknummer
4481-2015), een verharde bouwweg aangelegd;
Tijdelijke waterhuishouding (lokale maaiveldverlagingen, dempen/graven watergangen, graven geultjes,
aanbrengen duikers met verschillende lengtes en diameters, diverse bemalingen/pompvoorzieningen).
Voordat de definitieve waterhuishouding kan worden gerealiseerd, moeten vanwege de werkzaamheden
tijdelijke voorzieningen/maatregelen worden getroffen om ook tijdens uitvoering de aan- en afvoer van water
te kunnen garanderen. Daarnaast moeten sleuven en bouwkuipen worden bemalen om de werkzaamheden
zo veel mogelijk in den droge uit te kunnen voeren;
Tijdelijke opslagdepots van grond/klei. Klei dat in het werkgebied vrijkomt, door graafwerkzaamheden worden
tijdelijk in depot gezet alvorens in de dijken te worden verwerkt. De depots zullen voornamelijk op de plaats
van vrijkomen en naast het toekomstige dijktracé worden gerealiseerd;
Tijdelijke hekwerken en afrasteringen om het werkgebied af te zetten, zodat ongewenste bezoekers kunnen
worden geweerd en veilig kan worden gewerkt;
Transportleidingen ten behoeve van het opspuiten van de dijken/werkvloeren. Het leidingentracé is uitgebreid
ten opzichte van het reed vergunde tracé. Het leidingentracé betreft een aanvoerleiding met een diameter
van 800 mm en een retourleiding met een diameter van 650 mm.

Bouwterrein/bouwkeet:
•

•

Tijdelijke lokale bouwterreinen voornamelijk nabij de te realiseren kunstwerken (o.a. Recreatieschutsluis +
inlaatwerk Kamperstraatweg, brug Nieuwendijk, gemaal Kamperveen, De Slaper). De bouwterreinen bestaan
uit een (half)verharding met daarop één of meerdere bouwketen, opslagvoorzieningen (containers) en
stalling van materieel, afgezet met hekwerken. Deels zijn deze werkterreinen al vergund (zie verwijzing naar
tekeningnummers), deels wordt t.z.t. voor deze bouwterreinen nog een inrichtingstekening gemaakt;
Loswal + terrein Onderdijkse Waard (Noordelijke Plas). Op deze locatie wordt een loswal gerealiseerd en
terrein ingericht die afwijkt van de vergunde loswal (VER-00139, zaaknummer 3380-2015). Van de nieuwe
loswal en inrichting van het terrein is de ontwerptekening (IJD-OTI-TEK-0207) bij deze aanvraag gevoegd.

Overige:
•
•

Aanleg tijdelijke Slaper, inclusief tijdelijke watergang ten noordoosten daarvan;
Verbreden vergunde verharde bouwweg (VER-0136, zaaknummer 4481-2015) tot 17 meter;
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