
Van: Metsemakers, John (ZN) [mailto:john.metsemakers@rws.nl]
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 11:25
Aan: 'Sander van Lier' <sander@venterra.nl>; Gé Rutten <g.rutten@maessenbedrijven.nl>; Blokland,
Miguel <Miguel.Blokland@sweco.nl>
CC: Klockner, Rolf (ZN) <rolf.klockner@rws.nl>; Ralph Theunissen
<R.Theunissen@waterschaplimburg.nl>; Rinus Potter <R.Potter@waterschaplimburg.nl>; Heijden,
Wim van der (ZN) <wim.vander.heijden@rws.nl>; Meijer, Theo de (ZN) <theo.de.meijer@rws.nl>
Onderwerp: RE: watervergunning uitbreiding Westelijke Insteekhaven Wanssum

Beste allen,

We hebben a.s. maandag een overleg over de concept aanvraag Watervergunning voor de haven
Wanssum.

Vanuit RWS willen we onze bevindingen tot dusver alvast met jullie delen.
Door ziekte van een collega is het KRW/BPRW deel nog niet volledig bekeken, het kan zijn dat we
daar nog een nadere opmerking maken, in dat geval komt die dan nog.

1. Voor GOW is een (w)BKK vastgesteld, dat is de basis voor alle graafhandelingen i.h.k.v. de
Wtw, Blbi en Bbk, s.v.p. bijvoegen, er wordt namelijk naar verwezen.

18-07-2017: Besluit is bijgevoegd (bijlage 11).

2. Hoe wordt invulling gegeven aan het Bbk, er vindt heel wat hergebruik plaats?

18-07-2017: Hergebruik vindt plaats binnen de normen van de nota bodembeheer.

3. Welk materieel wordt er ingezet en waar gebeurd dat?

18-07-2017: Zie materieellijst (bijlage 21).

4. Wat gebeurt er met eventueel aangetroffen bodemvreemd materiaal (autobanden, puin,
asfalt e.d.) en waar gaat deze stroom en eventueel overtollige grond c.q. bagger heen?

18-07-2017: Zie onderdeel bodem in de toelichting en zie 2e alinea van het werkplan (bijlage 5).

5. Een beschrijving opnemen van de werkzaamheden inzake het aantakken van het nieuw te
ontgraven havendeel een het oude (denk aan beheersing vertroebeling e.d.).

18-07-2017: Zie stap 22 van het werkplan (bijlage 5). Voor risico op vertroebeling wordt een
bellenscherm achter de hand gehouden.

6. Is er nog sprake van een tijdelijk werkterrein, zo ja, waar en hoe lang met
inrichtingstekening van het terrein ? (keten, afspoel- en/of tankplaats e.d.)

18-07-2017: Zie bijlage 20 bouwplaatsinrichting.

7. Het extra volume waterbergend gebied dat gecreëerd wordt door uitbreiding haven is
132.300m3. Die m3 moeten conform afspraken en regelingen GOW worden afgestaan aan
de Provincie, die afstandsverklaring ontbreekt.

18-07-2017: Zie bijlage 15 overdracht waterbergend winterbed (brief).

8. Havendiepte; in de aanvraag wordt uitgegaan van stuwpeil, dit is 11,10 meter. Echter de
RVW geeft aan dat we met bodemligging uit moeten gaan van MLW en dat is 10,75 meter.
Het wordt dus toch wat ondieper dan de Maas.

18-07-2017: Zie opmerking in toelichting. Daarnaast heeft Wouter van Vilsteren op 5 juli 2017
contact gehad met Theo de Meijer van RWS en hierover het onderstaande besproken:

Punt 8: havendiepte



RWS constateert dat de havendiepte net niet voldoet aan de uitgangspunten die RWS hanteert (cf
RVW2011). Dit punt hebben wij in 1 van onze eerste overleggen met jullie ook geconstateerd. Ik
heb begrepen van Theo dat het gaat om 10 of 20 cm verschil in bodemligging (RWS zit dus 10 a 20
cm dieper). Ik heb hem uitgelegd dat we het hier eerder ook met jullie (en de gemeente) over
hebben gehad en dat door de gemeente besloten is om het bodemniveau te houden op
NAP+6,10m. Theo gaf aan dat dit puur een constatering is en geen belemmering is voor de
vergunningaanvraag. Nadeel is nu wel dat toekomstig bodemniveau van de haven nu niet
overeenkomt met toekomstig bodemniveau van de aanliggende Maas.

9. De dwarsstroom. Er wordt in de MER aangegeven dat er geen bestand aanwezig is waar ze
de dwarsstroom op kunnen baseren en dus gaan ze uit van 25 meter vanaf de as van de
vaarweg. De as is een lengte-as waar de lengte van de rivier mee is bepaald. Geen stroom-
as. Dat er bij vorige projecten wel hier mee gerekend is komt omdat er toen inderdaad nog
geen bestand was en omdat wij de normprofielen nog niet hadden laten bepalen. Dat is nu
wel het geval. De vaarweg wordt begrenst door de zichtbare oeverlijn of door een
vloeiende lijn over de kribkoppen / bakens. De scheepvaart kan deze met de toegestane
diepgang op 15 meter passeren, zoniet dan is er aanvullende drijvende markering
aangebracht. De bestanden heeft RWS wel en staan zondermeer in onze Geoweb
omgeving. (info: theo.de.meijer@rws.nl 06-10943943)

18-07-2017: Wouter van Vilsteren heeft op 5 juli 2017 contact gehad met Theo de Meijer van RWS
en hierover het onderstaande besproken:

Punt 9: dwarsstroom
Blijkbaar is er bij RWS wat misgegaan. Theo begon over de aanleg van een hoogwatergeul. Ik heb
hem aangegeven dat dit niet binnen ons projectgebied (en binnen onze vergunningaanvraag)
thuishoort. Theo gaf aan dat er dan blijkbaar iets is misgegaan en dat twee aanvragen met elkaar
zij verward. Kortom, met dit punt hoeven niks te doen.

10. Op welke kadastrale percelen ziet de aanvraag toe? In het OLO formulier wordt maar 1
perceel genoemd.

18-07-2017: zie bijlage 18 (eigendomssituatie gronden) en 19 (gebruiksituatie gronden
eindsituatie).

11. Op de aanvraag is Awb afd 3.4 van toepassing, geplande startdatum OLO formulier is
oktober 2017. Dit gaat krap worden.

18-07-2017: dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Er wordt gewerkt in het hoogwaterseizoen, voor wat RWS betreft is dat toegestaan, echter
wel op eigen risico. Zijn de risico’s van hoogwater en mogelijke vertraging goed in beeld?

18-07-2017: in paragraaf 3 van het werkplan (bijlage 5) is een beschrijving opgenomen van de
toprisico’s m.b.t. hoog water. Tevens zijn hiervoor de beheersmaatregelen beschreven.

13. Groencompensatie; hoe vindt die plaats, wat komt er terug? Types e.d.

18-07-2017: Zie bijlage 10 (natuurcompensatie).

14. Blbi melding, is afgekeurd, is telefonisch besproken tussen Michaël Hendriks RWS en
Miguel.

18-07-2017: Blbi melding wordt uiterlijk 4 weken voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden
aangevraagd.

WL is op dit moment druk doende met haar bevindingen, die volgen nog.

Tot maandag.



Met vriendelijke groet,

mr. John Metsemakers LL.M
………………………………………………………………
RWS Zuid-NL | Afdelingen VV & WP
………………………………………………………………
M 06 310 11 33 1
john.metsemakers@rws.nl
………………………………………………………………


