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Memo 

 

 

Bezoek-/postadres 

Geijsterseweg 11a 

5861 BK Wanssum 

 

Algemeen e-mailadres 

moodermaas@duravermeer.nl  

 

Behandeld door 

Sietse Stellinga 

0627060884 

s.stellinga@duravermeer.nl 

 

Kamer van koophandel nr. 

66861209 

Inhoudsopgave 

Hieronder treft u de inhoudsopgave aan van de bijlagen behorende bij de 

vergunningaanvraag Waterwet ten behoeve van de realisatie van de 

gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. 

 

Aanvraagformulier VG-F-1002 GOW 

Bijlage 1 – Toelichting aanvraag watervergunning geulen 1503332-04399 

Bijlage 2 – Topografische ligging plangebied 

Bijlage 3 – Tekeningen OMA, Ooijen en Wanssum 

Bijlage 4 - Objectentekening 

Bijlage 5 - Eindbeeld VRIP 

Bijlage 6 - Stripboek 

Bijlage 7 – Grondwerkplan 

Bijlage 8 – Toelichting PIP 

Bijlage 9 – Hoofddocument MER + aanvulling 

Bijlage 10 – Waterhuishoudkundig plan  

Bijlage 11 – Geohydrologie 

Bijlage 12 - Natuur en oppervlaktewater 

Bijlage 13 – BPRW toetsing 

Bijlage 14 – KRW toets 

Bijlage 15 – Rivierkundig rapport  

Bijlage 16 – Hoogwater bestrijdingsplan 

Bijlage 17 – Natuurtoets 

Bijlage 18 – Uittreksel KvK Mooder Maas 

Bijlage 19 – Machtiging Provincie Limburg 

Bijlage 20 – Kadastrale gegevens 

 

Doelstelling gebiedsontwikkeling 

Het doel van de integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het oplossen van de 

hoogwaterproblematiek en het mogelijk maken van ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen in het gebied. Voor de gebiedsontwikkeling zijn vijf subdoelen 

geformuleerd: 

1. Hoogwaterbescherming achter de waterkeringen conform de wettelijke 

veiligheidsnorm (gemiddelde overschrijdingskans van 1/250 per jaar, uiterlijk in 2020). 

2. Waterstanddaling van tenminste 35 cm bij rivierkilometer 123 bij een afvoer van 3275 

m
3
/s op de Maas. 

3. Ontwikkelen van natuur en landschap. 

4. Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum. 

5. Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. 

De doelstellingen zijn uitgewerkt tot een plan voor een integrale gebiedsontwikkeling, 
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De ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen wordt gerealiseerd door het 

creëren van zogenaamde overruimte. Dat wil zeggen dat een extra waterstandsdaling 

wordt gerealiseerd tijdens hoogwater dan strikt noodzakelijk voor de waterveiligheid (37 

cm in plaats van 35 cm). 

  

Het gebied achter de waterkeringen is aangemerkt als stroomvoerend rivierbed en is 

daarmee gebonden aan strenge eisen in het belang van de waterveiligheid. Hierdoor 

zijn ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied zo goed als onmogelijk. In 

een gebied met onder meer veel (agrarische) bedrijvigheid en een florerende haven is 

dit onwenselijk. Door het creëren van overruimte ontstaan er mogelijkheden voor 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen. 

 

Deze ontwikkelingsruimte wordt beheerd door de provincie Limburg. De afspraken over 

en spelregels voor de verdeling van deze ontwikkelingsruimte liggen vastgelegd in de 

‘Regeling ontwikkelingsruimte gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, afspraken en 

spelregels’. 

 

Aanvraag Watervergunning RWS, Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum 

 

De werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum in het beheergebied 

RWS bestaan uit de volgende activiteiten. 

 

1. Ontgraven van de waterbodem  

 Hoogwatergeul Wanssum (129 ha) 

 Hoogwatergeul Ooijen (118 ha) 

 Oude Maas Arm (94 ha) 

 Ontstenen van de Maasoever (HWO) 

2. Grond boven de interventiewaarden afgraven en afvoeren 

3. Depots aanleggen  

4. Transport van grond, materiaal en materieel 

5. Rijplaten leggen/verleggen 

6. Laad- en loslocaties  

 Aanleggen 

 Instandhouden 

 In gebruik om materiaal in schepen te laden/lossen  

7. Verwijderen van bestaande infrastructuur 

 Wegen  

 Palen/rasters 

 Bomen en planten  

8. Aanleggen van infrastructuur 

 Fundering aanbrengen (voor wegen) 

 Halfverharding  

 Asfaltwegen 

 Banken, borden, rasters en aanplant van bomen 

9. Nieuwe dijklichamen aanbrengen 

 Kwelschermen aanbrengen 

o met grond  

o Kunststof/stalendamwand  
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10. Dijkverbeteringen uitvoeren 

 Roofgrond afgraven  

 Nieuwe grond aanbrengen 

11. K&L  

 Verleggen 

 Verwijderen 

12. Kunstwerken  

 Aanbrengen van verschillende kunstwerken 

 Verwijderen van kleinere objecten en brug centrum 

 Damwanden en ankers aanbrengen 

 Bemaling 

13. Beregeningsputten  

o Verwijderen 

o Nieuw aanbrengen 

 

Deze aanvraag ziet toe op het realiseren van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum 

en de Oude Maasarm en de daarbij behorende activiteiten. Om de waterstaatkundige 

effecten te bepalen zijn Waqua berekeningen uitgevoerd welke zijn opgenomen in 

bijlage 11. Om inzage te geven hoe deze geulen worden gerealiseerd is een werkplan 

en een stripboekplanning opgesteld. Deze zijn opgenomen in de bijlagen 6 en 7. 

 

Ter onderbouwing van de haalbaarheid van het eindbeeld zijn tevens onderbouwende 

rapporten met betrekking tot de waterhuishouding, geohydrologie, natuur en het 

oppervlaktewater opgenomen. Ook zijn de toelichting op het PIP en de MER 

opgenomen. 

 

Toelichting op de realisatie van de hoogwatergeulen en de Oude Maas Arm 

De eerste werkzaamheden starten op 20 november 2017 in de uiterwaarden Ooijen en 

Wanssum. Voor deze eerste werkzaamheden is een tijdelijke waterwetvergunning 

aangevraagd. Echter op het moment dat onderliggende vergunning is verleend gaan de 

werkzaamheden plaatsvinden zoals in deze aanvraag verwoord.  

 

De uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het werkplan in hoofdstuk 12 en conform 

het bouwstappenplan zoals weergegeven in bijlage 13. Ten behoeve van de 

werkzaamheden zijn kranen, dumpers, vrachtwagens, shovels, bulldozers en tractoren 

aanwezig. In het werkplan is een uitgebreide beschrijving opgenomen van alle 

werkzaamheden. 

 

Ter ondersteuning van de werkzaamheden worden vaste en mobiele bouwterreinen 

gerealiseerd. De vaste bouwterreinen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 14. 

De mobiele bouwterreinen worden gerealiseerd in de uiterwaard nabij de 

grondwerkzaamheden. De mobiele werkterreinen schuiven mee met de 

grondwerkzaamheden. In hoofdstuk 9 van het werkplan is dit verder toegelicht. In deze 

toelichting wordt ook ingegaan op tijdelijke voorzieningen zoals rijplaten en gebruik van 

materieel. 

 

Ter onderbouwing van de locaties van de depots, zoals beschreven in hoofdstuk 12 en 

aangegeven op de tekening in bijlage 16, is een Waqua berekening opgenomen. Bij het 



 

 

 

 

 

Aanvraag Watervergunning RWS                                                      Bladnummer 4/4          Datum: 31 juli  2017  

   

 

Mooder Maas is een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer Divisie Infra B.V. en Ploegam B.V. 

 

 1
5

0
3

3
3

2
-0

4
3
9

9
 

bepalen van de locaties van de depots is rekening gehouden met de effecten van de 

depots op de waterstanden. Hierbij is gekeken naar de vorm van de depots en de 

aanwezigheid van hoge gronden. 


