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Beste John, Nienke,

Een van de ontwikkelingen in het kader van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is de
verlenging van de westelijke insteekhaven Wanssum en de realisatie van ongeveer 22
hectare watergebonden industriële kavels. De locatie is weergegeven op figuur 1. Het
terrein zal hoofdzakelijk gebruikt worden door bedrijven die nu al op aanliggende
terreinen gevestigd zijn en een uitbreidingswens hebben. Daarnaast is er beperkt ruimte
voor  nieuwe bedrijvigheid.  Het  ligt  in  de  intentie  om dit  terrein  in  de  toekomst  op  een
hoogwatervrij niveau van NAP +16.00m aan te leggen.
Door de uitbreiding van de insteekhaven en het omliggende bedrijventerrein wordt de
bestaande primaire waterkering (dijkring 61) gekruist. Om de veiligheid van het
achterland te waarborgen dient daarom, voordat de uitvoering van start gaat, een nieuwe
waterkering rondom het projectgebied te worden aangelegd (op een hoogte van NAP
+16.00m). Deze waterkering is tijdelijk en blijft bestaan gedurende de periode van
werkzaamheden aan de haven en de ophoging van het industrieterrein tot de uiteindelijke
aanleghoogte van NAP +16.00m.
Het Waterschap Limburg heeft aangegeven dat het industrieterrein na ophoging mag
worden beschouwd als 'hoge grond' en dat hieraan geen waterkeringseisen worden
gesteld. Aan de noordzijde en zuidzijde wordt een aansluiting gerealiseerd met de
bestaande dijkring 61; deze zijn met rode cirkels aangegeven op figuur 1.
Locatie initiatief: linkeroever van de Maas ter hoogte van km 133.2.
Aanvrager: Exclusief Project, Metaalweg 5, 5804 GG, Venray.
Ten aanzien van de rivierkundige toetsing zijn bij deze aanvraag de volgende afspraken
gemaakt:
1. gebieden  die  in  de  huidige  situatie  achter  een  kade  liggen,  en  dus  in  de  toekomst

1/1250 hoogwatervrij zijn, worden conform die toestand getoetst (dus toetsing aan
BenO met de kades van het project er in). Dit betekent dat de gebieden, die
hydraulisch gezien als bergend of stroomvoerend winterbed functioneren kunnen
afwijken van de juridisch stroomvoerende en bergende gebieden, zoals aangegeven op
de vigerende BGR kaarten.

2. er wordt getoetst aan de criteria zoals vastgelegd in het RBK 2.01; dit in tegenstelling
tot het vigerende RBK, versie 4.01.

Volgens de BGR kaarten bevindt het grootste deel van het bedrijvengebied (westelijk van
de  Geijsterseweg)  zich  in  bergend  gebied.  Een  klein  deel  (ten  oosten  van  de
Geijsterseweg) is stroomvoerend. De eerste afspraak heeft tot gevolg, dat het westelijke
deel van het gebied zich binnendijks van een dijk met een 1/1250e beschermingsniveau
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bevindt. Het is daardoor in werkelijkheid hoogwatervrij en levert daarom geen bijdrage
aan de bergingscapaciteit van het winterbed.
Voor het bedrijvengebied zijn twee toetsingscriteria van toepassing namelijk artikel 4:
"bergend regime" (westelijk) en artikel 6a: "een groot openbaar belang en de activiteit
niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd" (oostelijk).

Situering en uitvoering m.b.t. de veiligheid en het functioneren van
waterstaatswerken:
De veiligheid in het algemeen en het functioneren, de sterkte en stabiliteit van
waterstaats- en andere kunstwerken dient in stand te worden gehouden. Voor de
bestaande waterstaatswerken is deze gewaarborgd. Ten aanzien van de normen en eisen
die  gesteld  dienen  te  worden  aan  de  nieuwe  primaire  waterkering  rondom  het  aan  te
leggen bedrijventerrein zijn partijen in overleg.

Feitelijke belemmering:
Er ontstaat geen feitelijke  belemmering voor een verdere vergroting van de
afvoercapaciteit in de toekomst.

Situering en uitvoering m.b.t. waterstandverhoging en bergingscapaciteit:
Algemeen: een verruiming van het winterbed mag ingezet worden als compensatie voor
een initiatief in bergend of stroomvoerend gebied, mits dit initiatief geen negatief effect
heeft op de waterstand. Om het hydraulisch gewenste effect te kunnen hebben dient een
rivierverruiming verder aan een aantal voorwaarden te voldoen qua locatie en uitvoering.
Voor dit initiatief is het navolgende van toepassing:
A. ophoging van het bedrijventerrein westelijk van de Geijsterseweg tot NAP +16.00m

(hoogwatervrij) leidt niet tot een verlies van het bergend vermogen en is daarom
toelaatbaar. Er hoeft geen volumecompensatie plaats te vinden.

B. uitbreiding van de insteekhaven heeft tot gevolg dat een er een toename van het
bergend vermogen/volume met 107.166 m3 ontstaat.

C. het oostelijke deel van het terrein bevindt zich buitendijks (in stroomvoerend gebied)
en heeft een gemiddelde maaivelhoogte van NAP +15.10m. Ophoging tot NAP
+16.00m zal geen negatieve effecten hebben op de waterstand (EJ). Er dient wel een
volumecompensatie plaats te vinden; deze bedraagt 475 m2 (oppervlakte) x (16.00-
15.10 m)= 425 m3.

De volumewinst van de vergrote insteekhaven voldoet aan de voorwaarden om ingezet te
kunnen worden als compensatie voor het volumeverlies, veroorzaakt door het oostelijk
bedrijvengebied.  Er  resteert  een  toename  van  het  bergend  volume  van  107.166-425=
106.741 m3.

Effecten op de stroomsnelheden en morfologie:
De stroomsnelheden (absoluut en richting) zullen niet veranderen. Ongewenste effecten,
onder meer voor de scheepvaart, zullen daarom niet ontstaan. Morfologische effecten zijn
er niet.

Conclusie:
Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor eventueel uit te voeren extra
rivierverruiming in de toekomst. Het functioneren, de sterkte en stabiliteit van bestaande
waterstaats- en andere kunstwerken is gewaarborgd. Er vindt overleg plaats over de
eisen waaraan de nieuwe waterkering dient te voldoen. De stroomsnelheden veranderen
niet, ongewenste of schadelijke effecten (morfologie, scheepvaart, …) zullen daarom niet
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ontstaan. Er treden geen ongewenste waterstandeffecten op en er ontstaat per saldo een
toename van het bergend vermogen van de rivier.
Uitgaande van de criteria van RBK2.01 kan geconcludeerd worden dat er rivierkundig
geen  bezwaar  is  tegen  de  verlenging  van  de  insteekhaven  en  uitbreiding  van  het
bedrijventerrein.

Met vriendelijke Groet,
Ed Lemaire
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