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realisatie van twee hoogwatergeulen in Ooijen en 

Wanssum, de reactivering van de Oude Maasarm, 

aanleg harde kering, een rondweg en een aantal 

kunstwerken in het kader van het Project 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. 
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1. Aanhef 

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 2 augustus 2017 een 

aanvraag ontvangen van de Provincie Limburg om een vergunning als bedoeld in 

hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een 

watersysteem.  

 

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Dura Vermeer Div Infra 

Landelijke Projecten. 

 

De aanvraag betreft: 

1.1  het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe 

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de 

functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te 

verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of 

voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of 

liggen op de percelen aan de linker zijde van de Maas, tussen 

kilometernummer 121.7 en 135.5, in de gemeenten Horst aan de Maas en 

Venray; en/of  

1.2 Het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone of 

profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de 

zoneringen van primaire waterkeringen en in de zoneringen van primaire 

watergangen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het 

waterschap een vergunning vereist is.  

 

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één 

bestuursorgaan bevoegd is.  Waterschap Limburg is bevoegd voor het uitvoeren 

van graafwerkzaamheden in de zoneringen van primaire waterkeringen en in de 

zoneringen van primaire watergangen. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de 

aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het medebetrokken 

bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de 

aanvraag van de vergunning voor zover deze betrekking heeft op de 

werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd in de zoneringen van de 

waterkeringen en watergangen. Zij heeft hiervan  gebruik gemaakt bij advies van 

8 november 2017 (per email ontvangen op 8 november 2017). 

 

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00012208 

 

De aanvrager is bij brief d.d. 21 augustus 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht 

van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in 

behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende 

gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. 
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De ontbrekende gegevens zijn op 6 september 2017 ontvangen. Daarmee is de 

procedure opgeschort met 17 dagen. 

 

Een aanvulling op de aanvraag is op 28 november 2017 ontvangen. Deze 

aanvulling betreft de volgende werken: 

 

  Brug Ooijen; 

  Harde Keringen Dorps- en industriehaven; 

  Brug Centrum Wanssum 

  Brug Blitterswijck 

  Brug Haven Wanssum 

  Rondweg 

 

Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven 

met betrekking tot de aanvulling van de aanvraag van de vergunning voor zover 

deze betrekking heeft op de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd in de 

zoneringen van de waterkeringen en watergangen. Bij mailbericht d.d. 15 

december 2017 heeft Waterschap Limburg laten weten dat de aanvullende 

gegevens geen directe impact hebben op het watersysteem waarvoor het 

waterschap bevoegd is. Het waterschap acht het derhalve niet noodzakelijk om 

aanvullend te adviseren. 

 

De aanvraag bevat hiermee voldoende gegevens om op te kunnen beschikken. 
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2. Besluit 

 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de 

keur van Waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene wet bestuursrecht en de 

hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat als volgt: 

 

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet 

aan de Provincie Limburg te Maastricht te verlenen voor: 

 

1.1 het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe 

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de 

functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te 

verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of 

voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of 

liggen op de percelen,  aan de linker zijde van de rivier de Maas, tussen 

kilometernummer 121.7 en 135.5, in de gemeenten Horst aan de Maas en 

Venray; 

1.2 het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van 

primaire waterkeringen en watergangen gelegen in het projectgebied 

“Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum” waarvoor vergunning is vereist 

op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 2 van de 

keur van Waterschap Peel en Maasvallei. 

1.3 Het verrichten van graafwerkzaamheden in het profiel van vrije ruimte van 

primaire waterkeringen en watergangen gelegen in het projectgebied 

“Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum”, waarvoor vergunning is vereist 

op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 2 van de 

Keur Waterschap Peel en Maasvallei. 

 

II. De aanvraag alsmede de aanvulling daarop deel uit te laten maken van de 

vergunning (bijlage A resp. B),  

 

 

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de 

in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.  

 

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt 

verwezen naar bijlage C.1 van deze vergunning. 
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3. Voorschriften 

 

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk 

en/of een bijbehorende beschermingszone 

 

Voorschrift 1 

Plaatsbepaling en uitvoering werken 

 

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse en zoals is 

aangegeven op de bij deze beschikking behorende hieronder genoemde tekening(-

en), nummers en het hieronder genoemde werkplan: 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum”, onderwerp 

Oude Maasarm, d.d. 30 mei 2017, met documentnummer 1503332-

00579 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum”, onderwerp 

Hoogwatergeul Ooijen nieuwe situatie, d.d. 30 mei 2017, met 

documentnummer 1503332-00580 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum”, onderwerp 

Hoogwatergeul Wanssum nieuwe situatie, d.d. 30 mei 2017 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum”, onderwerp 

Objectentekening Watervergunning RWS, d.d. 3  

 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Oijen-Wanssum”, onderwerp 

Situatietekening Rondweg d.d. 19 juli 2017, met documentnummer 

1503332-01466-1 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Dwarsprofielen Rondweg d.d. 20 juli 2017, met documentnummer 

1503332-01467-1 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Lengteprofiel Rondweg, d.d. 20 juli 2017, met documentnummer 

1503332-01478 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp Kern 

Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, bovenaanzicht, d.d. 25 

augustus 2017, met documentnummer 1503332-03213 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum”, onderwerp Kern 

Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, doorsneden, d.d. 25 

augustus 2017, met documentnummer 1503332-03214 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Kern Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, 

bovenaanzicht deel 1, d.d. 25 augustus 2017, met documentnummer 

1503332-03215 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Kern Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, 

doorsneden deel 1, d.d. 14 juli 2017, met documentnummer 1503332-

03216 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Kern Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, 
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bovenaanzicht deel 2, d.d. 25 augustus 2017, met documentnummer 

1503332-03217 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Kern Wanssum, Harde keringen dorpshaven Wanssum, 

doorsneden deel 2, d.d. 25 augustus 2017, met documentnummer 

1503332-03218 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Kern Wanssum, Harde keringen Geelen Beton - BCTN, 

bovenaanzicht en doorsnede, d.d. 30 juni 2017, met documentnummer 

1503332-03219 

 Tekening “Projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, 

onderwerp Inplantingsplan, brug oversteek Ooijen d.d. 7 juni 2017, met 

documentnummer 1503332-03450 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Planzicht & Aanzicht brug oversteek Ooijen d.d. 7 juni 2017, met 

documentnummer 1503332-03451 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Geometrie, sneden en details, Brug oversteek Ooijen, d.d. 7 juni 2017, 

met documentnummer 1503332-03452 

 Tekening “Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Landhoofd LH1 Planzicht Aanzicht en sneden, Brug oversteek Ooijen, d.d. 

7 juni 2017, d.d. 7 juni 2017, met documentnummer 1503332-03454 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, Inplantingsplan Brug 

oversteek Blitterwijck, d.d. 3 juli 2017, met documentnummer 1503332-

03550 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Planzicht & Aanzicht, 

Brug oversteek Blitterswijck, d.d. 3 juli 2017, met documentnummer 

1503332-03551 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Geometrie, sneden & 

detail, Brug oversteek Blitterswijck, d.d. 3 juli 2017, met 

documentnummer 1503332-03552 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Landhoofd LHO, Brug 

oversteek Blitterswijck, d.d. 3 juli 2017, met documentnummer 1503332-

03553 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp 

Inplantingsplan Brug Centrum Wanssum objectnummer 1.5.3.1.1, d.d. 14 

november 2017, met documentnummer 1503332-03650 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp Planzicht & 

aanzicht Brug Centrum Wanssum objectnummer 1.5.3.1.1, d.d. 14 

november 2017, met documentnummer 1503332-03651 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp Pijler P1 

Brug Centrum Wanssum objectnummer 1.5.3.1.1, d.d. 14 november 

2017, met documentnummer 1503332-03652 

 Tekening “Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”, onderwerp Landhoofden 

& detail leuning Brug Centrum Wanssum objectnummer 1.5.3.1.1, d.d. 14 

november 2017, met documentnummer 1503332-03653 

 Schetsontwerp Brug Haven Wanssum d.d. 23 juni 2017, met 

documentnummer 1503332-06326 



 
 

 

 
 

 

 

Pagina 11 van 32 
 

 
 

 
d 

 

 

 

- 

 

 

 

 Werkplan Grond & Infra Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum werkplan 

tbv uitvoering grond en infra, Documentcode 1503332-03894 d.d. 10 juli 

2017. 

 

 

Voorschrift 2 

Uitvoeringsvoorschriften 

 

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden 

door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden. 

2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de 

instandhouding van het waterstaatswerk. 

3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de 

werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de 

betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven 

aanwijzingen terstond worden opgevolgd. 

4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij 

het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.  

5. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen 

tijde aanvullende eisen stellen. 

6. De hoogwatergeulen en de revitalisering van de Oude Maasarm dienen te 

worden gerealiseerd conform de bij deze beschikking behorende 

tekeningen als genoemd in voorschrift 1. 

7. Vergunninghouder dient de hoogwatergeulen en de revitalisering van de 

Oude Maasarm als bedoeld in lid 6 zodanig te onderhouden dat het 

integrale een waterstanddaling van 37 cm in de as van de rivier heeft bij 

kilometer 123 bij een afvoer van 1/250 per jaar conform de daarbij 

behorende zaagtand zoals beschreven in het bij deze beschikking 

behorende rapport Voorlopig Ontwerp V04, “Effect op de waterstanden”. 

 

 

Voorschrift 3 

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden 

 

1. Ten minste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de 

vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder en IL&T, telefoonnummer 

088-4890000 .  

2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal 

aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed 

worden voortgezet.  

3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit 

uiterlijk binnen één week worden gemeld aan de waterbeheerder en IL&T, 

telefoonnummer 088-4890000 .  

4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen één week gemeld worden 

aan de waterbeheerder en IL&T, telefoonnummer 088-4890000.  
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5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, kunnen telefonisch of per email gericht 

worden aan de waterbeheerder. 

 

Voorschrift 4 

Hoog water 

  

Bij dreigende inundatie van het projectgebied dient het materieel uit het rivierbed 

verwijderd te zijn verankerd te zijn om schade aan en verontreiniging van het 

waterstaatswerk te voorkomen. 

 

Voorschrift 5 

Oevererosie 

 

1. Vergunninghouder dient, tot genoegen van de waterbeheerder, aan te 

tonen dat bij het ontwerpen van oevers er afdoende en duurzame 

maatregelen zijn getroffen om overmatige oevererosie die mogelijk lijdt 

tot interventie te voorkomen. 

2. Om aan 1 te voldoen dient binnen één maand na het bekendmaken van de 

vergunning bij de waterbeheerder een plan van aanpak met betrekking tot 

het voorkomen van oevererosie te worden ingediend. 

3. De werkzaamheden aan de oever mogen pas worden uitgevoerd nadat het 

in lid 2 genoemde plan van aanpak is goedgekeurd. Uitvoering dient plaats 

te vinden conform het goedgekeurde plan van aanpak. 

 

3.2 Voorschriften van algemene aard 

 

 

Voorschrift 6 

Contactpersoon 

1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het 

bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, 

waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden 

gevoerd. 

2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze 

vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de 

contactgegevens zijn ( naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van 

degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. 

3 Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld. 

 

Voorschrift 7 

Ongewoon voorval 

 

1.      Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen 

onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden 

verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te 

maken ten aanzien van: 
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- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of 

bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies, 

- de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam, en  

- het kustfundament. 

2.      De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig 

mogelijk aan het meldpunt water, telefoonnummer 0800-0341 en IL&T, 

telefoonnummer 088-4890000. 

3.      De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder en de 

waterkeringbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking 

tot: 

-          De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het 

voorval zich heeft voorgedaan; 

-          Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen 

voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen; 

-          De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen 

van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken. 

4.      Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de 

vergunninghouder aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder informatie 

verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een 

zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen. 

 

3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van een regionaal 

waterstaatswerk  

 

Voorschrift 8  

Uitvoeringsvoorschriften 

 

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bijlagen van 

dit besluit. 

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, 

om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge 

van het gebruik van deze vergunning.  

3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, 

kan de waterbeheerder besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan 

de waterbeheerder aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te 

voorkomen. 

4. De waterbeheerder  kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de 

betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt 

ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd. 

5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of 

verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per 

e-mail aan de waterbeheerder om de schade en/of verstoring later schriftelijk te 

bevestigen. U kunt dit doen door een email te sturen aan de waterbeheerder.  
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Voorschrift 9  

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden 

 

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere 

omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit 

direct melden en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan de 

waterbeheerder (via het Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 – 0341). 

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor 

nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, 

treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen 

worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen 

of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken. 

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, 

om te voorkomen dat de waterbeheerder , dan wel derden, schade lijden ten 

gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid. 

4. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bijlage 

A.16 ‘Draaiboek Hoogwater 2017-2018 Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum, 

versie 2.0 van 27 september 2017’. 

5. Gedurende een hoogwaterperiode moet de vergunninghouder op aanzegging 

van waterbeheerder de uitvoering van de werkzaamheden direct stil leggen. 

6. De vergunninghouder sluit na het stilleggen van de werkzaamheden aan bij de 

calamiteitenregeling die geldt voor de werkzaamheden die verband houden met de 

wijzigingen van de waterkeringen ter plaatse.  

 

Voorschrift 10  

Waterstaatkundig belang 

 

1. De waterbeheerder kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften 

en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit 

op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 

6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet. 

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de 

vergunninghouder daardoor de uitvoering van de werkzaamheden dient te 

wijzigen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. 

Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs 

niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding 

niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de 

Waterwet. 

 

Specifieke voorschriften (waterschap) 

 

Voorschrift 11  

Waterkeringen/hoogwatergeulen en oude maasarm 

 

1. In, op, of boven de waterkeringen inclusief beschermingszone zoals aangegeven 

op de bij dit advies behorende bijlage C (Advies Waterschap) mogen geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 
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2. De waterkeringen inclusief beschermingszone zoals aangegeven op de bij dit 

advies behorende bijlagen mogen niet worden gebruikt als depot, opslagplaats, 

werkweg of opstelplaats van materieel. 

3. De waterkeringen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het 

waterschap. 

4. De hoogwatergeulen en de oude maasarm dienen door de vergunninghouder te 

worden gerealiseerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage XX met 

de daarin opgenomen signalerings- en interventielijnen. 

5. Het projectgebied waaronder de hoogwatergeulen en de oude maasarm dient 

door de vergunninghouder zodanig in stand te worden gehouden dat de door dit 

werk te realiseren waterstandsdaling van ten minste 35 cm gemeten in de as van 

de rivier nabij rivierkilometer 123 bij een afvoer van 3.275 m3/sec, stationair 

berekend; in stand blijft. 

6. Bij het doorsnijden van de signaleringslijnen dient de vergunninghouder door en 

op zijn kosten maatregelen te treffen die er voor zorgen dat de interventielijn 

nooit wordt doorsneden door het verplaatsen van de hoogwatergeulen en de oude 

maasarm.  

7. Voorafgaand aan de oplevering van de werkzaamheden dient een revisiemeting 

uitgevoerd te worden door vergunninghouder. Hierin dienen de doorgaande 

interventielijnen en signaleringslijnen uit de aanvraag te worden opgenomen. De 

revisie meting dient in een gis-format (.shx of .dwg)  te worden aangeleverd. 

8. Werkzaamheden kunnen niet eerder worden opgeleverd nadat de bedoelde 

revisie meting uit het vorige lid door de waterbeheerder is goedgekeurd. 

 

Voorschrift 12  

Watergangen 

 

1. In, op, of boven de watergangen inclusief beschermingszone en/of profiel van 

vrije ruimte mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd op een afstand 

minder dan 5,0 meter gemeten vanaf de insteek van de watergang. 

2. In de toekomstige hoogwatergeul Wanssum mogen de watergangen 

Marschweiden en Tiendschuuren worden vergraven. 

3. De watergang Hoekenveld mag worden vergraven en dient zodanig te blijven 

functioneren dat er geen nadelige effecten in het watersysteem optreden.  

4. In de hoogwatergeul Ooijen mogen de Marsbroek en de Rietgraaf worden 

vergraven. 

5. In de hoogwatergeul Ooijen mag de watergang Ooijen worden vergraven. 

6. De watergang kasteel Ooijen dient te blijven functioneren tot dat watersysteem 

rondom kasteel Ooijen aangepast is. 

7. De watergang Dorp mag worden vergraven. 

8. De watergangen inclusief beschermingszone en /of profiel van vrije ruimte 

mogen niet worden gebruikt als depot, opslagplaats, werkweg of opstelplaats van 

materieel. 

9. De watergangen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het waterschap.
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4. Aanvraag 

 

4.1 Algemeen 

 

De Provincie Limburg te Maastricht vraagt een watervergunning aan voor de 

uitvoering van het Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, één en ander 

zoals in het Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is 

beschreven. Het doel van de integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het 

oplossen van de (hoog)waterproblematiek en het mogelijk maken van bepaalde 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied. In het kader van de 

gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een provinciaal inpassingsplan (PIP) 

opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan een duurzame rivierverruiming en 

deugdelijke waterkeringen om het beschermingsniveau in het plangebied te 

garanderen. Hiermee zijn tevens condities geschapen voor ruimtelijke en 

economische ontwikkelingen in het gebied. 

 

 

4.2  Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

 

De aanvraag betreft handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de 

Waterwet juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit, te weten het gebruik maken 

van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of de daartoe behorende 

beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, 

daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werk te 

maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te 

plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het graven 

van twee hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, de reactivering van de Oude 

Maasarm, aanleg harde kering, een rondweg en een aantal kunstwerken in het 

kader van het Project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.  

 

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor 

het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens 

verordening van het waterschap vergunning is vereist.  

 

Overgangsbesluit Waterschap Limburg 

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 

januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers 

watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer 

en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de 

voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze 

door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De 

onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige 

waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei geldt 

als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat 

het advies van Waterschap Limburg is gebaseerd op de Keur van Waterschap Peel 

en Maasvallei.  
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Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in 

het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, 

kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en  

algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas 

hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige 

waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het 

dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels 

vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van 

Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun 

gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt 

getoetst aan de voornoemde beleidsregels.   

  

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei is in dit geval vergunning 

vereist voor de volgende activiteiten: 

- in een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorende beschermingszone 

werkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 1, van de Keur van Waterschap 

Peelen Maasvallei); en 

- In een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorend profiel van vrije 

ruimte graafwerkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 2 van de Keur van 

Waterschap Peel en Maasvallei). 

 

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen 

van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.  

 

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de 

handelingen plaatsvinden 

 

De activiteiten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vinden 

plaats in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas. De Maas is een typische 

regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon dat wordt gekenmerkt door 

hoge afvoeren in de late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in 

zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse 

neerslaghoeveelheden en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft 

zijn bronnen in Noordoost Frankrijk. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.  

 

Binnen het oppervlaktewaterlichaam van rivier de Maas zijn o.a. de navolgende 

gebruiksfuncties aangewezen: 

  Drinkwater: in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas liggen meerdere 

innamepunten voor drinkwater; 

  Scheepvaart: Rivier de Maas behoort tot de Rijkswateren en heeft de functie 

van hoofdvaarweg ten behoeve van scheepvaart; 

  Zwemwater: Binnen het waterlichaam van rivier de Maas liggen meerdere 

zwemlocaties. 

 

Het gedeelte van de Maas waar de werken plaatsvinden is gelegen in het gedeelte 

geheten de Zandmaas. De Zandmaas is het traject van de Maas vanaf Maasbracht 
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in noordelijke richting, waarlangs ten gevolge van de zand- en grindwinning een 

groot aantal plassen liggen. De Maas meandert hier in een relatief brede dalvlakte. 

De dalvlakte wordt aan beide zijden begrensd door scherpe terrasranden. In dit 

traject van de Maas monden veel beken uit. Binnen het traject liggen enkele 

natuurgebieden waar ich ooibos, stroomdalgrasland en oeverwalruigte heeft 

ontwikkeld. Naar het noorden toe heeft de Maas, vooral door kanalisatie, een meer 

rechte loop en vervolgt haar weg diep weggezonken in het landschap. Het verhang 

is op dit traject ten opzichte van de bovenstrooms gelegen trajecten afgenomen. 

De Zandmaas is, om scheepvaart mogelijk te maken, sterk gestuwd en de oevers 

zijn vaak met stortsteen verdedigd. De Zandmaas is een langzaam stromende 

rivier op zand/klei. 

 

Kaderrichtlijn Water 

De activiteiten vinden plaats binnen het KWR-lichaam Zandmaas. Dit KRW-lichaam 

behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd 

waterlichaam. 

 

In het project gebied zijn waterkeringen gelegen die het achterland beschermen 

tegen hoogwater. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van voldoende 

water in het gebied. Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden dienen de 

functies van de waterstaatswerken gewaarborgd te blijven voor zover deze 

gewenst zijn. 

 

Het watersysteem zal worden aangepast. Watergangen worden verlegd en op een 

aantal locaties zullen ze verdwijnen. Tevens wordt er gegraven in en nabij 

bestaande waterkeringen en worden nieuwe aangelegd. 

 

De functies van het watersysteem vervallen gedeeltelijk. Beken en dijken zullen 

plaatselijk verdwijnen en de status op de legger van het waterschap gaat verloren. 

Met name in de gebieden waar de hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum 

worden gerealiseerd verdwijnen de beken. 

Ter plaatse van de Hoogwatergeul Ooijen zullen de Marsbroek en de Rietgraaf 

verdwijnen. De watergang Ooijen zal in eerste instantie gedeeltelijk vergraven 

worden. In de hoogwatergeul van Wanssum liggen de watergangen Tiendschuur 

en Marschweiden die na de graafwerkzaamheden niet meer worden terug gelegd. 

 

 

 

 

 

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 

 

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader 

voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene 

doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het 

waterbeheer: 
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a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste;  

b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en 

ecologische kwaliteit van watersystemen en  

c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 

vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen 

van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet 

mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van 

voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.  

 

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van 

veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling 

door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in 

aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 

van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn 

richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met 

de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het 

beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is 

gehouden. 

 

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de 

volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het 

waterbeheer.  

 

 

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een 

rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone 

 

5.1.1 Regelgeving en beleid 

 

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het 

doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening 

moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-

waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 

2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de 

realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota 

Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik 

van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt 

in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader 

IJsselmeergebied. 

 

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het 

NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling 

naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021een 

toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en 
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beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is 

vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische 

doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-

waterlichamen. 

 

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk 

van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via 

de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed 

vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief 

beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast 

worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd. 

 

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is 

beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de 

Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren 

(de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is de 

beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en 

ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door 

verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De 

beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging 

van bestaande activiteiten) in het rivierbed van rivier de Maas. 

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit. 

 

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)  

 

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de 

doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het 

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) en 

bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, 

schoon en (ecologisch) gezond water in het Bprw dienen ter voorkoming van 

overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. 

 

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk 

van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via 

de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op 

peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties 

voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van 

overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze 

waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de 

Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied. 

 

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed 

functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij 

centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte 

en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, 
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waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt 

binnen het waterveiligheidsbeleid. 

 

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de 

afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in 

het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van 

activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie 

afwegingskaders, te weten: 

 

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van 

rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels); 

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 

4 van de Beleidsregels) van toepassing is; 

3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime 

van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels). 

 

Ad 1. Artikel 3  Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene 

rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor: 

a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande 

bebouwing; 

b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming; 

c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, 

van de Waterregeling; en 

d. overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang. 

 

De aanleg van de hoogwatergeulen, de aanpassingen aan de waterkeringen 

alsmede de reactivering van de oude Maasarm worden in beginsel gezien als 

activiteiten in het kader van rivierbeheer of –rivierverruiming  als bedoeld onder 

artikel 3 sub b van de beleidsregels. Dat geldt evenzeer voor de daarmee 

samenhangende activiteiten zoals de aanpassing van infrastructuur alsmede het 

gebruik van tijdelijke werken zoals een loswal. Deze zijn toegestaan indien 

voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 7 lid 1 van de beleidsregels. 

 

Een tweede onderdeel is de ontwikkeling van natuur zoals aangevraagd. 

Normaliter zou deze getoetst kunnen worden aan artikel 5 sub f van de 

beleidsregels: de realisatie van natuur. Deze zijn toegestaan indien voldaan wordt 

aan de voorwaarden van artikel 7 lid 1 van de beleidsregels. 

 

Daarnaast is sprake van een koppeling van een deel van de resultaten van de 

verruiming met rode ontwikkelingen in het gebied, rode ontwikkeling waarvoor 

zoals eerder aangegeven pas in een latere fase watervergunning wordt 

aangevraagd. Rode ontwikkelingen worden beschouwd als niet-riviergebonden 

activiteiten in het kader van de beleidsregels. Niet-riviergebonden activiteiten zijn 

in het stroomvoerend rivierbed niet toegestaan, tenzij sprake is van een activiteit 

of activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren. Gelet hierop en 

gelet op de integraliteit van het project wordt het geheel getoetst aan artikel 6 sub 
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d van de beleidsregels, zij het dat voor wat betreft de toets aan artikel 7 er wel 

een splitsing wordt gemaakt. 

 

Het integrale project inclusief rivierverruimende maatregelen leveren een 

waterstandsdaling op van 37 cm in de as van de rivier. De verruiming vindt plaats 

op een rivierkundig aanvaardbare locatie. Daarmee past het integrale project 

binnen artikel 6 sub d van de beleidsregels. 

  

Ingevolge artikel 7 van de beleidsregels is de toestemming voor activiteiten op 

grond van artikel 6 van de Beleidsregels altijd gekoppeld aan een aantal 

rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de 

voorwaarde dat: 

a)  er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het  

veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 

b)  er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 

afvoercapaciteiten en 

c)  er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de 

waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk 

is. 

d)  de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen 

duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering 

van de maatregelen verzekerd zijn. 

Hierbij zij opgemerkt dat de effecten van de rivierverruiming voor wat betreft de 

benedenstroomse piek niet aan de compensatie-eis hoeft te voldoen, aangezien 

primair sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 3 (eerdergenoemde 

splitsing), waar compensatie geen vereiste is. 

 

Ad a) 

Door de voorgenomen activiteiten blijft het veilig functioneren van het 

waterstaatwerk tijdens de uitvoering en in het eindplan gewaarborgd. Het 

Waterschap heeft ingestemd met de waterstandsverhoging als gevolg van de 

benedenstroomse piek (zie c hierna) bij de waterkering(en). 

 

Ad b) 

Uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum leidt tot rivierverruiming. 

Extra rivierverruiming in de toekomst blijft mogelijk en de ingrepen zijn niet 

onomkeerbaar. Er is daarom hier geen sprake van feitelijke belemmering voor 

rivierverruiming. 

 

Ad c) 

Er is sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteiten dat de 

waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk 

is. De rivierverruiming leidt tot een benedenstroomse piek van 2,7 cm in de as van 

de rivier. Dat is een logisch gevolg van rivierverruiming. Een grote verlaging gaat 

altijd gepaard met een lokale benedenstroomse piek. Deze is toegestaan, indien 

de verlaging vele malen groter is en over een grote afstand, zoals in dit geval. 
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Ad d) Het integrale project als onderdeel van deze aanvraag levert geen 

waterstandsverhoging op (buiten de benedenstroomse piek). De reden dat er geen 

waterstandsverhoging optreedt, is gelegen in de uitvoering van de 

rivierverruimende maatregelen. De financiering daarvan is gezekerd uit 

gereserveerde overheidsgelden. Realisering vindt plaats voorafgaand aan de niet-

riviergebonden activiteiten. Indien de rode ontwikkelingen worden aangevraagd 

zal dit –indien ook aan de doelstellingen van de Waterwet inclusief relevante 

belangen van derden wordt voldaan- ter zake een voorschrift verbonden aan een 

te verlenen vergunning. In dat verband is het wel noodzakelijk om aan de nu 

voorliggende vergunning een voorschrift te verbinden dat de rivierverruiming als 

onderdeel van deze aanvraag met de resultaatsverplichting van 37 cm met een 

maximale benedenstroomse piek van 2,9 cm in de as van de rivier moet worden 

uitgevoerd en duurzaam onderhouden met een koppeling van de profielen van de 

verruiming. 

 

Gelet op bovenstaande wordt voldaan aan de beleidsregels grote rivieren. 

 

Nog specifiek terugkomend op de rode ontwikkelingen en de integraliteit: in de 

Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas van 10 november 2011 is tussen de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Limburg en het 

Waterschap Peel en Maasvallei onder andere afgesproken dat het uitgangspunt bij 

de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een integrale aanpak is die uitgaat van 

de riviereffecten van het hele project en niet van de afzonderlijke onderdelen. 

Onderdeel van het project is dat behaalde overruimte (centimeters 

waterstanddaling boven de in artikel 4.8 van die overeenkomst genoemde 35 cm) 

door de Provincie ingezet kan worden om ruimtelijke initiatieven in het plangebied 

mogelijk te maken. Daarvoor zal een afwegingskader worden ontwikkeld om deze 

overruimte gedurende de looptijd van de gebiedsontwikkeling op zorgvuldige wijze 

aan initiatieven toe te kunnen wijzen. 

 

De activiteiten die met dit besluit worden vergund vormen een onderdeel van het 

Maatregelenpakket voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zoals 

opgenomen in bijlage 2 van de Bestuursovereenkomst realisatiefase 

gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van 12 oktober 2016. Voor de overige in die 

Bestuursovereenkomst genoemde maatregelen zullen separaat nog aanvragen om 

vergunning worden ingediend. Ook deze aanvragen zullen worden afgehandeld 

met inachtneming van het gestelde in de Bestuursovereenkomst van 10 november 

2011. 

 

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de 

chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

(waterkwaliteit)  

 

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van 

watersystemen, zijn die gevolgen grotendeels getoetst in het onderdeel van deze 
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vergunning dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader 

van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. Een aspect 

– dat niet onder algemene regels valt – is hier wel getoetst en dat is de kwaliteit 

van de achterblijvende bodem.  

Daarnaast dient getoetst te worden aan de ecologische doelstellingen van het 

relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het ‘Toetsingskader 

Waterkwaliteit’ uit het Bprw 2016-2021 (bijlage 5). Deze doelstellingen zijn niet in 

het geding. 

 

 

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door 

watersystemen  

 

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties 

toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende 

rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor 

de Rijkswateren (Bprw). Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de 

eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, 

voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies 

drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit 

wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende 

gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen. 

De aangevraagde werkzaamheden beïnvloeden de hierboven genoemde functies 

niet. 

 

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3 heeft het gebruik van het 

waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken 

van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en 

verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook 

voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties. De overige 

gebruiksfuncties worden niet negatief beïnvloed. Het is wel noodzakelijk een 

voorschrift op te nemen omtrent het verwijderen van werken uit het rivierbed bij 

hoogwater, aangezien deze kunstwerken van de rivier de Maas c.a. kunnen 

beschadigen en daarmee de functies in het geding komen. 

 

5.2 Beoordeling voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een 

watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening 

van het waterschap vergunning is vereist.  

 

In het projectgebied worden in het watervoerend stroomgebied van de Maas 

hoogwatergeulen in Ooijen en Wanssum aangelegd. Tevens wordt een oude 

maasmeander gereactiveerd. 

 

In het project gebied zijn waterkeringen gelegen die het achterland beschermen 

tegen hoogwater. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van voldoende 

water in het gebied. Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden dienen de 
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functies van de waterstaatswerken gewaarborgd te blijven voor zover deze 

gewenst zijn. 

 

Het watersysteem zal worden aangepast. Watergangen worden verlegd en op een 

aantal locaties zullen ze verdwijnen. Tevens wordt er gegraven in en nabij 

bestaande waterkeringen en worden nieuwe aangelegd. 

 

De functies van het watersysteem vervallen gedeeltelijk. Beken en dijken zullen 

plaatselijk verdwijnen en de status op de legger van het waterschap gaat verloren. 

Met name in de gebieden waar de hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum 

worden gerealiseerd verdwijnen de beken. 

Ter plaatse van de Hoogwatergeul Ooijen zullen de Marsbroek en de Rietgraaf 

verdwijnen. De watergang Ooijen zal in eerste instantie gedeeltelijk vergraven 

worden. In de hoogwatergeul van Wanssum liggen de watergangen Tiendschuur 

en Marschweiden die na de graafwerkzaamheden niet meer worden terug gelegd. 

 

Beleid 

De vergunningaanvraag is getoetst aan: 

- artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei; en 

- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap 

Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei. 

 

Toetsing waterkeringen 

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, 

voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst 

op:  

- nadelige effecten op kerende hoogte; 

- nadelige effecten op stabiliteit; 

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid; 

- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie; 

- periode van uitvoeren van activiteiten; 

- staat van onderhoud van vergund object; en 

- nadelige effecten als gevolg van de aanleg van de hoogwatergeulen en de oude 

maasarm. 

 

Kerende hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid; 

In de directe nabijheid van de waterkeringen in het projectgebied worden 

graafwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden dient de kerende 

hoogte, de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkeringen 

gewaarborgd te blijven. Door voorschriften de te stellen aan de minimale afstand 

van de graafwerkzaamheden  tot de waterkering wordt het waterkerend ten 

aanzien van deze criteria voldoende gewaarborgd. 

 

Inspectie en onderhoud waterschap; 
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de waterkering altijd 

bereikbaar te zijn voor inspectie en onderhoud. Dit wordt gewaarborgd door het 

opnemen van voorschriften. 

 

Periode van uitvoeren van activiteiten; 

Werkzaamheden in de nabijheid van waterkeringen kunnen een gevaar vormen 

voor het waterkerend vermogen van de waterkering. Met name in het 

hoogwaterseizoen zijn werkzaamheden niet gewenst. Hieraan wordt tegemoet 

gekomen door de verplichting dat gewerkt moet worden conform een draaiboek 

waarin maatregelen zijn opgenomen om het risico van de werkzaamheden te 

beperken. In de voorschriften wordt hiernaar verwezen. 

 

nadelige effecten als gevolg van de aanleg van de hoogwatergeulen en de oude 

maasarm; 

In onderhavig geval dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan het beheer 

van de hoogwater geulen en de oude maasarm. De ligging van de geulen en met 

name de afstand ervan tot de waterkering is van groot belang op de stabiliteit en 

het functioneren van de waterkeringen. 

Een integraal ontwerp van de geulen en de waterkeringen is vooralsnog niet 

beschikbaar. Het is daarom belangrijk om het meanderen van de geulen (erosie en 

sedimentatie) te monitoren. Hiervoor zijn de zogenaamde signaleringslijnen en 

interventielijnen bepaald. Op deze manier kan tijdig worden ingegrepen op het 

moment dat de hoogwatergeulen of de oude maasarm te veel in de richting van de 

waterkeringen bewegen. Op dat moment ontstaat gevaar voor de waterkeringen 

en zal moeten worden ingegrepen. 

 

Ten aanzien van de hoogwaterdoelstelling is het eveneens van belang dat de 

geulen niet dicht slibben als gevolg van begroeiing en sedimentatie. De 

waterkeringen van het waterschap zijn namelijk ontworpen op de 

waterstandsdalingen die door het project worden gerealiseerd. Het is noodzakelijk 

voorafgaand aan het te nemen besluit te bepalen wie hiervoor verantwoordelijk is 

na oplevering en aflevering van de uitgevoerde werkzaamheden. Het beheer, 

onderhoud en bijbehorende monitoring dient in het besluit te worden opgenomen. 

Belangenafweging 

 

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen 

tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van 

Waterschap Peel en Maasvallei 2014 worden beschermd. 

 

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen 

van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de 

overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde 

vergunning. 

 



 
 

 

 
 

 

 

Pagina 27 van 32 
 

 
 

 
d 

 

 

 

- 

 

 

 

6 Procedure  

 

 

6.1  Algemeen 

 

PM 

 

6.2 Ontvangen zienswijzen 

 

PM 

 

6.3 Behandeling zienswijzen 

 

PM 

 

6.4 Afweging n.a.v. zienswijzen 

 

PM 

 

6.4 Aanpassing in definitieve vergunning 

 

PM 
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7. Conclusie 

 

PM 
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8.  Ondertekening 

 

 

PM
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9.  Mededelingen  

 

Voor meer informatie over dit ontwerpbesluit kunt u terecht bij de in dit besluit 

genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij 

dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u 

doornemen.  

 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

- Is de inhoud van het ontwerpbesluit duidelijk en is helder wat het concreet 

voor u betekent? 

- Kunt u beoordelen of het ontwerpbesluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 

behoefte aan een toelichting? 

- Kloppen de gegevens over u in het ontwerpbesluit en heeft u alle gegevens 

verstrekt? 

 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerpbesluit of de procedure, of 

wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de 

besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen. 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een 

periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is 

gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpvergunning naar 

voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, 

afdeling Vergunningverlening, postbus 25, 6200 MA te Maastricht. 
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Bijlage C.1, Begripsbepalingen  

 

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 

heden, nr. ….. 

 

In deze vergunning wordt verstaan onder: 

1. ’Aanvraag’: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 2 

augustus 2017 binnengekomen en geregistreerd onder nummer RWSZ2017-

00012208,  aangevuld bij brief van 6 september 2017 en aangevuld bij brief 

d.d. 28 november 2017. 

 

2. Bprw 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-

2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden 

van www.rijkswaterstaat.nl) 

3.  ‘Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid Nederland, 

namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat  

Zuid Nederland, Postbus 25, 6200 MA te Maastricht);  

4. Grondwaterlichaam: samenhangende grondwatermassa 

5. Inspectie Leefomgeving en Transport, Transport, Water, Producten en Stoffen, 

Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag. 

6.  Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot 

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 

waterbeleid; 

7. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is 

een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van 

aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een 

rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een 

overgangswater of een strook kustwater; 

8.  ‘Meetpunt’: een intern controlepunt; 

9. ‘Ongewoon voorval’: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het 

oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;  

10. ’Onttrekken’: het door middel van een werk halen van water uit een 

oppervlaktewaterlichaam; 

11. ‘Ontvangstdatum aanvraag’: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij 

een bestuursorgaan.  

12. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het 

aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede 

de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen 

krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna; 

13.  ‘PKB’: Planologische Kernbeslissing; 

14.  ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 

verricht; 

15. ‘Voorzienbare bijzondere bedrijfsomstandigheden’: andere dan de reguliere 

bedrijfsomstandigheden, niet zijnde een ongewoon voorval, zoals onderhouds- 

en reparatiewerkzaamheden, storingen, korte stilleggingen en het opstarten of 

het definitief buiten bedrijf stellen van een proces- of 

afvalwaterzuiveringsinstallatie of onderdelen hiervan. 
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16.  ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de 

hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, postbus 25, 

6200 MA te Maastricht; 

17. Waterkeringbeheerder, Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te 

Roermond. 

18. ‘Werken: de activiteiten en werken in het kader van deze aanvraag; 

19. ‘Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen 

van het op grond van de vergunning (te behouden) werk; 
 

 


