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1 Inleiding
In het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een provinciaal inpassingsplan
opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan een duurzame rivierverruiming en deugdelijke
waterkeringen om het beschermingsniveau in het plangebied te garanderen. Met deze
maatregelen zijn tevens condities geschapen voor ruimtelijke en economische
ontwikkelingen in het gebied.

Eén van deze ontwikkelingen is de uitbreiding van de haven Wanssum en de realisatie van
19,2 hectare watergebonden (natte) industriele kavels. In bijlage 1 is een overzichtskaartje
aanwezig met de projectlocatie.

Het terrein zal hoofdzakelijk gebruikt worden door bedrijven die nu al op aanliggende
terreinen gevestigd zijn en een uitbreidingswens hebben. Daarnaast is beperkt ruimte voor
nieuwe bedrijvigheid.

De toekomstige uitbreiding van de haven is gesitueerd aan de westzijde van de huidige
haven en betreft een vervolg op de bestaande insteekhaven. Het  bestaande havenbassin
wordt verlengd met 400 meter. De lengte van de kades is afgestemd op de lengte van de te
verwachten duwvaart in de Maas, zijnde klasse Vb. Circa 330m van de nieuw te realiseren
zuidelijke kade heeft een belastingrestrictie van 45 kN/m2. De kade is hierdoor o.a. geschikt
voor stapeling van volledig geladen containers tot 4 hoog. Maximaal kunnen er hier
containers (combinatie van geladen en ongeladen) gestapeld worden tot 15m hoog, mits,
over de eerste 40m haaks op de kade de belasting niet groter is dan 45 kN/m2. De
resterende nieuw te realiseren kade heeft een belastingrestrictie van 70 kN/m2 en is o.a.
geschikt voor de opslag van zand met een hoogte van 4m.

De toename aan transportbewegingen als gevolg van de uitbreiding van het haven- en
industrieterrein behelst naar verwachting 17 scheepvaartbewegingen per week en 600
vrachtautobewegingen per werkdag.
Als gevolg van de verlenging van de insteekhaven wordt de Geijsterseweg verlegd.
Aangezien dit momenteel de waterkering betreft, wordt ook het tracé van de waterkering
verlegd. In het PIP is het nieuwe tracé verankerd.

Het project is lokaal bekend als Uitbreiding Westelijke Insteekhaven Wanssum. Op de
tekening in bijlage 3 is de nieuwe situatie weergegeven.
In het kader van eenduidigheid in dit project is er een objectenboom en objectenkaart
opgesteld. Deze is aanwezig in bijlage 2. De objectenboom geeft de hierarchische structuur
weer van alle objecten die op enige wijze te maken hebben met de uitbreiding van de
westelijke insteekhaven Wanssum. De obejctenkaart geeft in ruimtelijke zin de afbakening
weer van alle objecten. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op de groen gearceerde
objecten in de objectenboom.

1.1 Aanvrager
De waterwetvergunning wordt aangevraagd door Exclusief Project, Metaalweg 5, 5804 GG,
Venray.
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Exclusief project zal de werken aanleggen. Na realisatie worden onderdelen in eigendom en
beheer overgedragen aan de gemeente Venray, derden en de provincie Limbrug, zie de
volgende tabel

Object Initiatiefnemer Toekomstig eigenaar
/ beheerder

S100 Nieuwe kadeconstructie Exclusief project Gemeente Venray
S200a en b Nieuw havenbassin Exclusief project Gemeente Venray
S400 Nieuw indrustrieterrein Exclusief project Derden
S600 Nieuwe waterkering hoge
grond – inclusief onderliggende
objecten

Exclusief project Gemeente Venray

S700 Nieuwe harde waterkering
– inclusief onderliggende
objecten

Exclusief project Gemeente Venray

S800 Nieuwe zuidelijke
aansluiting
S900 Overlap systeem POW Exclusief project Gemeente Venray
Bedrijfskavels 3,5 ha (onderdeel
van S400 Nieuw industrieterrein
en S610 Nieuw industrieterrein
hoge grond)

Exclusief project Provincie Limburg

1.2 Activiteiten
In het kader van de uitbreiding van de haven Wanssum wordt voor de volgende activiteiten
vergunning aangevraagd.

1. Aanbrengen van de nieuwe kadeconstructie (verankerde damwand met
voorzieningen ten behoeve van de havenuitbreiding)

2. Aanleggen nieuwe waterkering, bestaande uit een nieuwe waterkering
hoge grond (met nieuwe grondwal, wegen, fietspaden, strook K&L en
voorzieningen voor de waterhuishouding) en een nieuwe harde
waterkering (bestaande uit een keerwandconstructie)

3. Het verleggen van de bestaande Geijsterseweg ter plaatse van het
nieuwe havenbassin

4. Graven nieuw havenbassin
5. Amoveren van aanwezige opstallen
6. Ophogen terrein tot nieuw industrieterrein en aanleggen voorzieningen

ten behoeve van industrieterrein.
7. Het opbreken van de bestaande Geijsterseweg
8. Realisatie van natuur in het kader van het natuurcompensatieplan.

De werkzaamheden worden door Exclusief BV uitgevoerd ter uitvoering van een anterieure
overeenkomst met de gemeente Venray.
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De eigendommen zijn of komen in eigendom van Exclusief BV. In bijlage 18 is een overzicht
van de eigendommen opgenomen. In bijlage 19 is de eindsituatie aangegeven. De gronden
die bestemd zijn voor bedrijven zullen uiteindelijk verkocht worden aan diverse bedrijven.

De verschillende onderdelen zullen in hoofdstuk 2 verder worden toegelicht.

1.3 Verleende vergunningen
Voor het gebied zijn geen vergunningen verleend. Het betreft ook geen wijziging van
waterstaatswerken, behoudens de primaire waterkering, maar deze is in het kader van het
deltaplan gerealiseerd. Hiervoor is geen vergunning verleend.

1.4 Bijgevoegde bijlagen
Bijlage 1: Kaartje met locatieaanduiding
Bijlage 2: Objectenboom en kaart
Bijlage 3: Overzichtstekening nieuwe situatie met dwarsprofielen
Bijlage 4: Rapportage rivierkundige effecten
Bijlage 5: Werkplan in beeld met toelichting
Bijlage 6: Productspecificatie Havenbassin
Bijlage 7: Tekeningen damwanden havenbassin
Bijlage 8: Bodembescherming
Bijlage 9: Nieuwe waterkeringen

A; notitie harde waterkering 2106
B: notitie harde waterkering 2017
C: notitie waterkering hoge grond 2016
D: notitie waterkering hoge grond 2017

Bijlage 10: Natuurcompensatie
Bijlage 11: Bodembeheerplan
Bijlage 12: BPRW toets
Bijlage 13: Plan van aanpak archeologie
Bijlage 14: Gevolgen flora en fauna.
Bijlage 15 Brief regeling ontwikkelruimte gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Bijlage 16: Zekerheidsstelling Moodermaas
Bijlage 17: O erzichtstekening incl legger
Bijlage 18: Overzicht eigendommen
Bijlage 19: Eigendommen eindsituatie
Bijlage 20:  Bouwplaatsinrichting
Bijlage 21:  Materieellijst
Bijlage 22: Kadastrale kaart
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1.5 Rivierkundige effecten
Aangezien het project in het winterbed van de Maas ligt (deels stroomvoerend en deels
waterbergend winterbed) zijn in het
kader van het PIP de rivierkundige
effecten bepaald. De rapportage is
opgenomen als bijlage 4.

Uit de rapportage blijkt dat het
negatieve effect van de uitbreiding van
de haven (ophogen gebied) wordt
gecompenseerd in de Hoogwatergeul
Ooijen. Verder is de vaststelling van
het PIP getoetst aan het Barro, hieruit
blijkt dat er op het deelaspect
rivierkunde geen belemmeringen zijn
voor het vaststellen van het
provinciaal inpassingsplan.

Er wordt gebruik gemaakt van de
regeling ontwikkelingsruimte
gebiedsontwikkleling Ooijen-
Wanssum. In dit kader is in bijlage 15 de brief opgenomen waarin overeenkomstig de
regeling de overdracht van het waterbergend gebied wordt geregeld.
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2 Beschrijving activiteiten

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de diverse activiteiten waarvoor vergunning wordt
aangevraagd. Hierbij zijn de diverse activiteiten in 4 hoofdonderdelen verdeeld. Voor de
fasering is een werkplan opgesteld in de vorm van een beeldverhaal. Het beeldverhaal is
opgenomen in bijlage 5. De werkzaamheden vinden plaats binnen het werkterrein zoals
aangegeven in bijlage 20. In bijlage 20 zijn tevens de evacuatieroutes aangegeven.

2.1 Graven havenbassin
Het bestaande havenbassin in de westelijke haven wordt verlengd met 400 meter. De
haven wordt ongraven tot NAP+5,50m (onderkant bodembescherming) en wordt voorzien
van een bodembescherming bestaande uit een zinkstuk met bestorting. Het ontwerp van de
bodembescherming is opgenomen in bijlage 8.

Ten behoeve hiervan wordt de Geijsterse weg doorgestoken. In verband met de
aanwezigheid van kabels en leidingen langs de weg en het feit dat de weg zo lang mogelijk
open moet blijven, wordt eerst het bassin ten westen van de bestaande Geijsterseweg
gegraven alvorens de weg wordt doorgestoken en het resterende deel van het bassin wordt
gegraven zodat verbinding ontstaat met het bestaande havenbasin.

Het graven van de haven zal zonder bemaling worden uitgevoerd. Eerst wordt de
kadeconstructie (verankerde damwanden) geplaatst, vervolgens wordt het maaiveld met
30/40 cm afgegraven. De detailtekeningen tbv de damwanden zijn opgenomen in bijlage 7.

Omdat de Geijsterse weg zo lang mogelijk open moet blijven wordt deze tijdelijk verlegd ter
hoogte van de kruising met het havenbassin. Vevolgens worden tijdelijke
doorvoeren/overkluizingen in de nieuwe kadeconstructie t.b.v. bestaande kabels en
leidingen aangelegd.

In figuur 2-1 is een afbeelding uit het werkplan (bijlage 5) weergegeven. Het grijs
gearceerde gebied betreft de ontgraving ten behoeve van het nieuwe havenbassin.
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Figuur 2-1: Afbeelding werkplan met uitbreiding havenbassin (grijs gearceerd)

Het havenbassin wordt in stappen ontgraven.
Eerst wordt in den droge ontgraven tot een niveau van NAP +12.00. Hierna worden de
verankeringen aangespannen, deksloven aangelegd en kadevoorzieningen aangebracht.
De volgende stap is ontgraven in de droge tot NAP +11.10.
De laatste stap is ontgraven in den natte tot een niveau van NAP +5,50m. Hierop wordt de
bodembescherming aangebracht (zie bijlage 8).

De haven is direct na aanleg dieper dan de bestaande haven. De bestaande havenarm
wordt nadien door de gemeente uitgebaggerd waardoor de bodemhoogte gelijk is.

De uitkomende grond wordt o.a. verwerkt in de de aan te leggen nieuwe waterkering hoge
grond (inclusief grondwal, wegen en fietspaden en nieuw industrieterrein.). In bijlage 5 zijn
de hoeveelheden weergegeven.

2.2 Ophogen terrein en aanleg weg, fietspad en groene zichtwal

Het aan te leggen nieuwe industrieterrein wordt in eerste instantie aangelegd op een niveau
van NAP+15,50m. Om dit te bereiken wordt het gebied opgehoogd. Ten behoeve van de
ophoging wordt eerst de bouwvoor verwijderd. Deze bovengrond wordt verwerkt in o.a. de
grondwal van de nieuwe waterkering hoge grond. Het industrieterrein wordt vervolgens met
de vrijkomende grond uit het havenbassin opgehoogd.
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Afgezien van de firma BCTN is het op dit moment nog niet duidelijk welke bedrijven er langs
het nieuwe havenbassin komen. Hierdoor is ook het type verharding nog niet duidelijk. In
overleg met de toekomstige gebruikers zal echter uiteindelijk het terrein op NAP+16,00m
worden afgewerkt.

Voor de ophoging wordt naast deze waterwetvergunning ook een omgevingsvergunning
aangevraagd. Vanwege de archeologische bescherming is het werk vergunningsplichtig. Op
grond van archeologisch onderzoek is gekozen om waar mogelijk behoud in situ toe te
passen. Om dit te bewerkstelligen zal niet met machines gereden worden over de grond
wanneer de bouwvoor is verwijderd. De ophoging zal zo worden uitgevoerd dat uitsluitend
gereden wordt over reeds opgehoogde grond.

De eindsituatie is opgenomen in bijlage 3.

Rondom het nieuwe industrieterrein wordt een nieuwe weg en fietspad aangelegd. Deze
weg vervangt de Geijsterseweg die uiteindelijk wordt opgebroken als gevolg van de
verlenging van de haven. Langs deze nieuwe weg wordt een nieuw fietspad gerealiseerd.
Om het nieuwe industrieterrein aan het zicht van de omgeving te onttrekken wordt een
groene grondwal aangelegd en ingeplant. Een dwarsprofiel van de nieuwe Geijsterseweg,
fietspad en grondwal is weergegeven in figuur 2-2.

Figuur 2-2: Een dwarsprofiel nieuwe Geijsterseweg, fietspad en grondwal

De ophoging is opgenomen in de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en voldoet aan de
eisen van de regeling ontwikkelingsruimte gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

2.3 Aanleggen waterkeringen
Ten behoeve van het project wordt aan de noord-, west- en zuidzijde een nieuwe
waterkering aangelegd. Het nieuwe  industrieterrein is hierdoor buitendijks gelegen. Gelet
op de uiteindelijke aanleghoogte van NAP +16,0 m heeft het waterschap Limburg (voorheen
Peel en Maasvallei) aangegeven dat hierdoor het opgehoogde industrieterrein mag worden
beschouwd als ”hoge grond” en dat hieraan geen waterkeringseisen worden gesteld. Aan
de noordzijde en zuidzijde moet een deel waterkering worden gerealiseerd om de
aansluiting met de hoge grond te maken.
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Aan de noordzijde betreft het de aansluiting op de systeemgrens van het project Ooijen-
Wanssum. In bijlage 16 is een brief van Mooder Maas opgenomen waaruit blijkt dat zij zich
bewust zijn van de te maken aansluitingen op de waterkering die op grond van deze
vergunning worden aangelegd.

Het waterschap Peel en Maasvallei heeft bij brief van 24 november 2016 (bijlage 17) te
kennen gegeven dat het project aangemerkt kan worden als een pijplijn project in het kader
van de wetswijziging waarbij per 1 januari 2017 de normen voor de waterkeringen zijn
gewijzigd. Dit betekent dat de aanvraag wordt gedaan op basis van de normen uit 2016. In
deze aanvraag is evenwel op verzoek van het waterschap een doorkijk gegeven naar de
consequenties van de nieuwe normen. In de bijlagen 9 A en C zijn de ontwerpen conform
de normen 2016 opgenomen. In de bijlagen 9 B en D is de doorkijk naar de normen 2017
weergegeven.

De noordzijde wordt middels een grondconstructie aangesloten op de systeemgrens van het
project Ooijen-Wanssum.

Het toetspeil conform de hydraulische randvoorwaarden is gelijk aan NAP +15,6 m. Het
voorland heeft een lengte van circa 200 m, is gelegen op circa NAP +14,5 m en loopt
richting de waterkering op naar NAP +16,0 m. Hierdoor is de maximaal te verwachten
golfhoogte in de orde van een a twee decimeters. Voor primaire waterkeringen langs de
Maas geldt een minimale waakhoogte van 0,3 m [2]. Dit houdt in dat de minimale vereiste
kruinhoogte gelijk is aan NAP +15,9 m.

In het ontwerp van de noordelijke aansluiting is aanvullend een kleipakket met gras
meegenomen.

In figuur 2-3 is het bovenaanzicht van de noordelijke aansluiting weer gegeven.
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Figuur 2-3: Noordelijke aansluiting waterkering op systeemgrens project Ooijen-Wanssum

Aan de zuidzijde wordt een keerwandconstructie aangelegd, aansluitend op de
systeemgrens van het project Ooijen-Wanssum. De hoogte van de keerwandconstructie is
gesitueerd op NAP +16,0 m. Het toetspeil conform de hydraulische randvoorwaarden [3] is
voor de dichtstbijzijnde kilometerraai (raaij 133 van de Maas) gelijk aan NAP +15,6 m. Voor
primaire waterkeringen langs de Maas geldt een minimale waakhoogte van 0,3 m [2]. Dit
houdt in dat de minimale kruinhoogte gelijk is aan NAP +15,9 m. Het voorliggende
industriegebied is gelegen op NAP +15,44 m. Door het hoog gelegen industriegebied
komen geen golven in de buurt van de kerende constructie waardoor er geen overslag zal
plaatsvinden. De hoogte van de kerende constructie is daarmee voldoende. Verder loopt de
keerwandconstructie door tot 30m nadat het noordelijk ervan gelegen industrieterrein het
niveau NAP+16,00m heeft. Het waterschap Limburg (voorheen Peel en Maasvallei) heeft dit
als eis gesteld voordat er sprake mag zijn van hoge grond.

In figuur 2-4 is het bovenaanzicht van de zuidelijke aansluiting weer gegeven.
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Figuur 2-4: Zuidelijke aansluiting waterkering (paarse lijn) op systeemgrens project Ooij-
Wanssum

De aanleg van de waterkeringen (harde waterkering en hoge grond) zijn nader toegelicht in
de bijlagen. Overeenkomstig de afspraken met het waterschap worden de waterkeringen
aangelegd confrom toetsniveau 2016. Dit is weergeven in de bijlagen 9 A en C. Op verzoek
van het waterschap is er een globale doorkijk gegeven naar het toetsniveau 2017. Dit is
weergegeven in de bijlagen 9 B en D.

Als gevolg van de aanleg van de waterkering en de nieuwe weg, ontstaat op het
naastgegelen perceel van Geelen Beton een omsloten laagte. Om de waterhuishouding
(ontwatering) van dit perceel te waarborgen wordt een duiker onder de weg gelegd. (zie
bijlage 3)

2.4 Realiseren natuur

Met de voorgenomen ontwikkeling gaat in totaal 13,1 hectare aan secundair
foerageergebied en 2,7 hectare aan optimaal foerageergebied voor de Das verloren. Om dit
te compenseren wordt de kwaliteit van het bestaande leefgebied verbeterd. De
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compensatiegronden worden in de directe omgeving, maar buiten de invloedsfeer van het
plangebied ingericht. Hierbij wordt de huidige functie omgezet naar natuur.

Om het verlies aan foerageergebied te compenseren als gevolg van de uitbreiding van het
haventerrein, dient met de gehanteerde compensatiefactor in totaal 9,3 hectare aan
optimaal foerageergebied gerealiseerd te worden. Onder preferent foerageergebied worden
gronden verstaan bestaande uit vochtig grasland, begraasde weilanden, boomgaarden,
hagen, houtwallen, struweel, bosjes, oeverzones en gazonnen.

In het kader van de uitbreiding van het haventerrein, wordt in totaal ruim 9,3 hectare aan
preferent foerageergebied voor de das gerealiseerd. Voor de compensatiegebieden geldt
dat ze in de huidige situatie een agrarische functie hebben. Deze worden omgevormd tot
preferent leefgebied van de das. Compensatie van dassenfoerageergebied is gericht op het
creëren van de juiste omstandigheden voor het vinden van voedsel. Hierbij wordt het
grootste gedeelte gevormd door het uitbreiden van het areaal (begraasd) grasland wat een
ideaal leefgebied is voor regenwormen. Een andere maatregel is het aanbrengen van
landschapselementen zoals boszomen, houtwallen en boomgaard met een gevarieerde
begroeiing aan noten- en vruchten dragende bomen en struiken.

De volledige tekening en beschrijving van de activiteiten is opgenomen in bijlage 10.

2.5 Inzet materieel

Het is op dit moment nog niet exact duidelijk welk materieel wordt ingezet. Het zal in ieder
geval gaan om materieel zoals opgenomen in bijlage 21.
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3 Conditionerende onderzoeken

3.1 Bodem

3.1.1 Landbodem/waterbodem
Gezien de ligging van het plangebied nabij de Maas is het van belang te bepalen of er
binnen het plangebied sprake is van landbodem of waterbodem. De kaarten in de
Waterregeling (zie figuur 3.1) scheppen omtrent de huidige situatie duidelijkheid. Het
plangebied ligt grotendeels binnen de gele arcering (’drogere oevergebieden’). Deze
gebieden worden als landbodem gezien. Een zeer beperkt deel van het plangebied ligt
binnen de groene arcereing (’beheer waterkwaliteit’). Deze gebieden wordt als waterbodem
gezien.

Figuur 3.1 Uitsnede Kaartblad 19 Waterregeling ’Beheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden’
met situering plangebied Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum (bron: Helpdesk water)

In de toekomstige situatie (na realisatie plan Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum)
ligt het plangebied geheel binnen de groene arcering (’beheer waterkwaliteit’). Het
plangebied wordt dan geheel als waterbodem beschouwd.

3.1.2 Bekende bodeminformatie

Bodeminformatie MER/PIP Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is onderstaande bodeminformatie ingewonnen:
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· Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieueffectrapport, deelrapport (water)bodem
(RHDHV, kenmerk 9Y3672.A0_R0053_901971_c, d.d. 13 mei 2015);

· (Water)bodemonderzoek plangebied Ooijen-Wanssum voor bodemkwaliteitskaart
(RHDHV, kenmerk RDCIP_9Y3672-100-113_R0030_902475_f, d.d. 12 februari 2015);
° Bijlage 2: Vooronderzoek Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (Econsultancy,

kenmerk NLI.DLG.HIS 09031153, d.d. 23 april 2009);
· Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Bodemkwaliteitskaart (RHDHV, kenmerk

9Y3672-100-113/R023/JGE/402505/Nijm, d.d. 11 februari 2015).

Op basis van bovenstaande onderzoeken blijkt dat binnen de onderhavige plangrens
(Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum) geen bodeminformatie bekend is die
concreet inzicht geeft in de milieu hygiënische bodemkwaliteit binnen het gehele
plangebied. Er is slechts één waarneming van de bovengrond (boring 111) binnen het
plangebied bekend; kwaliteit AW2000. De bovengenoemde bodemkwaliteitskaart is reeds
achterhaald door de (water)bodemkwaliteitskaart opgesteld door Grontmij (zie onder).

(w)BKK en Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum
Voor grondwerkzaamheden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is
een (water)bodemkwaliteitskaart (wBKK) en een Nota bodembeheer vastgesteld door de in
het gebied aangewezige bevoegde gezagen (Rijkswaterstaat, gemeente Venray en
gemeente Horst aan de Maas). Onderstaand een overzicht van deze documenten:
· (Water)bodemkwaliteitskaart plangebied Ooijen-Wanssum (Grontmij, kenmerk GM-

0162390, d.d. 8 juni 2015);
· Nota bodembeheer plangebied Ooijen-Wanssum (Grontmij, kenmerk GM-0162392, d.d.

8 juni 2015).

Op basis van de (w)BKK Ooijen-Wanssum kan gesteld worden dat ter plaatse van de
onverdachte landbodem terreindelen binnen het onderhavige plangebied sprake is van een
bodemkwaliteit AW2000 (lees: schoon). De kwaliteit van het onverdachte waterbodemdeel
is maximaal van een bodemkwaliteit klasse A. Onderstaande figuren geeft de kwaliteit weer
zoals omschreven in de (w)BKK Ooijen-Wanssum.

Figuur 3.2 Ontgravingskaart bovengrond en ondergrond; bodemkwaliteit_landbodemklassen (bron:
(w)BKK Ooijen-Wanssum)
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Figuur 3.3 Ontgravingskaart bovengrond en ondergrond; bodemkwaliteit_waterbodemklassen (bron:
(w)BKK Ooijen-Wanssum

De (w)BKK Ooijen-Wanssum doet geen uitspraak over bebouwde, verharde of anderzins
verdachte terreindelen; grotendeels reeds niet gezoneerde gebieden binnen de (w)BKK
Ooijen-Wanssum. Voor deze terreindelen dient een (water)bodemonderzoek uitgevoerd te
worden om de milieuhygienische bodemkwaliteit te kunnen bepalen.

Naast de kwaliteit van de liggende (water)bodem, zoals omschreven in bovenstaande
ontgravingskaarten, geeft de Nota bodembeheer ook inzicht in de toepassingsvoorwaarde
voor de toe te passen (water)bodem; zie figuur 3.4. Voor een groot deel van het
onderhavige plangebied zijn Lokale Maximale Waarden (LMW’s) vastgesteld in de Nota
bodembeheer. Deze LMW’s geven een verruiming van de toepassingvoorwaarden dan op
basis van het generieke kader.

Figuur 3.4 Toepassingskaart bovengrond en ondergrond (bron: Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum)

Doel van de Nota bodembeheer is om randvoorwaarden te creeren waarbinnen
bodemtoepassingen kunnen plaatsvinden binnen het bodembeheergebied zonder dat
hiervoor aanvullend onderzoek nodig is. Zo ook voor het onderhavige plangebied. Op grond
van de Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum en de wBKK Ooijen-Wanssum kan grond die
vrijkomt uit het plangebied worden toegepast in het (plan)gebied zonder dat hiervoor
aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Er moet dan wel sprake zijn van een onverdachte
locatie. Daarnaast kan de (w)BKK gebruikt worden als erkend bewijsmiddel voor
onderhavige Watervergunning.
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Plangebied onverdacht?
Om te bepalen of het plangebied onverdacht is dient een vooronderzoek uitgevoerd te
worden conform de NEN5725 (voor landbodem) en de NEN5717 (voor waterbodem).
Vooralsnog ontbreekt er een zulk vooronderzoek.

Op de site van de provincie Limburg (zie figuur 3.5) wordt reeds inzicht gegeven in bekende
bodemlocaties. Binnen het plangebied zelf zijn geen bekende bodemlocaties bekend. Van
de bestaande Haven Wanssum is wel informatie beschikbaar bij de provincie Limburg.

Figuur 3.5 Overzicht bekende bodemlocaties (bron: GISviewer Limburg)

3.1.3 Conclusie bodem
Op basis van bovenstaande informatie kan geconludeerd worden dat er ten behoeve van de
vergunningsaanvraag deels een leemte aan bodeminformatie bestaat ter onderbouwing van
de Watervergunning.

Voor de onverdachte deelgebieden biedt de Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum en wBKK
Ooijen-Wanssum voldoende informatie omtrent de miliehygienische bodemkwaliteit. De
bodemkwaliteit (AW2000 en klasse A) vormen geen belemmeringen voor de
Watervergunning.

De verdachte deelgebieden zullen worden geinventariseerd met onderstaande
onderzoeken:
· Een vooronderzoek conform de NEN5725 en de NEN5717;
· Een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN5740 en de NEN5720 van de

verdachte terreindelen. Op basis van de reeds bekende informatie dienen in elk geval de
onderstaande deellocaties onderzocht te worden:
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° De bestaande openbare weg (Geijsterseweg);
° De bebouwde/verharde terreindelen;
° De sloot/greppel aan de noordzijde van het plangebied.

Onderstaande figuur geeft de situering van de bovengenoemde reeds verdachte
deellocaties weer. Fysiek het nu nog niet mogelijk deze te onderzoeken.

Figuur 3.6 Overzicht reeds bekende verdachte deellocaties (bron foto: Geoweb)

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten dient met de bevoegde gezagen afgestemd te
worden of een eventuele bodemverontreiniging binnen de Wet bodembescherming (Wbb)
wordt aangepakt of dat deze onder de Waterwet (Wtw) aangepakt kan worden.

In bijlage 11 is de nota bodembeheer opgenomen. Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt
binnen het plangebied (zie bijlage 5). Hiermee wordt derhalve optimaal het BBK toegepast.

3.2 BPRW toets

Ten behoeve van de werkzaamheden is een BPRW toets uitgevoerd overeenkomstig
onderstaand schema. De toets is opgenomen in bijlage 12

Uit de uitgevoerde BPRW-toets blijkt dat, als gevolg van de
graaf/herprofileringswerkzaamheden, geen risico’s ontstaan ten aanzien van vrijkomende
stoffen/emissies. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in de bodem geen
verontreinigingen voorkomen.
Ecologisch gezien zullen de voorgenomen werkzaamheden een tijdelijk en lokaal negatief
effect hebben op het watersysteem. Na volledig uitgraven van de nieuwe haven, zonder
verbinding met de Zandmaas, wordt de bestaande oever doorgebroken om de verbinding
met de nieuwe haven te realiseren. Daarnaast wordt de bodem van de nieuwe haven
geprofileerd en voorzien van bodembescherming waardoor tijdelijk een zeer klein deel (0,20
%) van het totaal relevante areaal vis in de Zandmaas verstoord wordt. Omdat in de
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eindsituatie de bodem grotendeels voorzien is van bodembescherming zal geen blijvend
effect op de ecologische toestand bestaan.
Tijdens de uitvoering zal opwerveling plaatsvinden van bodemmateriaal. De toename aan
zwevend stofgehalte ten opzichte van de normaalsituatie bedraagt 23 %, hetgeen lokaal
een forse toename is. Doordat de werkzaamheden plaatsvinden aan de westzijde van de
insteekhaven, op geruime afstand van de verbinding, zijn de effecten op de Zandmaas zeer
beperkt.
Afgezien van de tijdelijke hinder en verstoring van de leefmilieus in de deelgebieden, is de
verwachting dat de ecologie zich weer herstelt tot het niveau van voor de werkzaamheden.
Er is dus geen sprake van een blijvend negatief effect op de ecologie als gevolg van de
voorgenomen werkzaamheden. In de toekomstige situatie wordt meer havenareaal
gecreëerd op grotere afstand van de verbinding met de Zandmaas. Tevens wordt de haven
voorzien van bodembescherming. De toename van het aantal scheepvaartbewegingen
heeft hierdoor geen blijvend effect op de ecologische toestand van de Zandmaas.

3.3 Archeologie

In het plangebied zijn archeologische waarden te verwachten. Om deze waarden te
beschermen is een plan van aanpak geschreven, zie bijlage 13. Uitgangspunt hiervan is het
verkrijgen van een omgevingsvergunning waarbij behoud in situ waar mogelijk wordt
gehanteerd. Op grond van het plan van aanpak is met het bevoegd gezag afgesproken dat
uitsluitend nader onderzoek wordt uitgevoerd op de locaties waar gegraven wordt. Het
gebied dat wordt opgehoogd kan zonder nader onderzoek worden opgehoogd met dien
verstande dat niet met machines gereden wordt over de gronden op het moment dat de
bouwvoor is verwijderd.

3.4 Flora en Fauna

De effecten voor de flora en de fauna zijn inzichtelijk gemaakt. Er is een ontheffing
aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. Het activiteitenplan en de uit te
voeren natuurcompensatie is opgenomen in bijlage 14.


