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Onderwerp aanvraag

De aanvraag betreft het uitbreiden van de westelijke insteekhaven Wanssum en het realiseren
van bijbehorende waterkering van dijkpaal 61.052 tot en met dijkpaal 61.065  ter hoogte van de
Geijsterseweg te Wanssum, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het
waterschap een vergunning is vereist.

Per 1 januari 2017 zijn nieuwe normen voor de primaire waterkeringen van kracht door een
wijziging van de Waterwet. In de Memorie van toelichting bij wetswijzing is echter opgenomen
dat er ook redenen kunnen zijn om de lopende projecten die nog zijn gericht op de huidige
overschrijdingskans af te ronden na inwerkingtreding van de nieuwe norm. De aanvraag voor de
uitbreiding van de westelijke insteekhaven Wanssum valt om deze reden onder de normen van
2016 van de waterwet.

De aanvraag aan Waterschap Limburg is specifiek gericht op de realisatie van de primaire
waterkering en de binnen de keurzone gelegen infrastructuur.
De inrichting van het toekomstig haventerrein maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. Ook de
inrichting van de bestaande containerhaven maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één
bestuursorgaan bevoegd is. Voor de realisatie van de waterkering en de geplande infrastructuur
binnen de zoneringen van de waterkeringen is het Waterschap Limburg bevoegd gezag. Conform
artikel 6.17 Waterwet (Wtw) wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van
Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het mede betrokken
bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag / het
ontwerp van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op de werkzaamheden die
plaatsvinden in de zoneringen van de primaire waterkering dijkvak Wanssum West.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet
bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het XXXXX als volgt:

a. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6  van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1,
lid 1a en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Exclusief project,
Metaalweg 5, 5804 CG te Venray, te verlenen voor: het realiseren van een nieuwe primaire
waterkering rondom de verlengde westelijke insteekhaven Wanssum, dijkvak Wanssum West
in de gemeente Venray;

b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1
van de Waterwet genoemde doelstellingen; en

c. de volgende rapporten en tekeningen en correspondentie deel te laten uitmaken van de
vergunning:
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Definitief Ontwerp, tekeningnr. 16107 O-

A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017;
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· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 1 C en D, tekeningnr.
16107 DWb1-A1-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 2 A, B, E1 en E2,
tekeningnr. 16107 DWb2-A0-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen H1 t/m H5, tekeningnr.
16107 DWH1H5-A2-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Gebruiksituatie Gronden Eindsituatie,
tekeningnr. 16107 O-A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017;

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Details 1 en 2 Definitief, tekeningnr. 16107
D-A2-20, Definitief versie 4.0 07-07-2017;

· Brief Waterschap Peel en maasvallei, Aanvraag watervergunning voor aanleg waterkering
in Wanssum, d.d. 24-11-2016;

· Brief Exclusief project BV, watervergunning aanvraagnummer 2995163, d.d. 19-06-2017;
· Brief Waterschap Limburg 2017-D53414 , uitbreiding Westelijke Insteekhaven Wanssum,

d.d. 31-07-2017.
d. Het objectenboek en het meetbestek deel uit te laten maken van de vergunning.

Algemene voorschriften (waterschap)

Voorschrift 1
Algemeen waterkeringen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen
van de waterkering niet worden aangetast.

2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen
van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld
met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,3 meter aan te brengen grond. Elke laag
moet afzonderlijk verdicht worden.

3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden

volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte

graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel,
zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.

6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen

plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen

werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
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9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden
hersteld.

10. Tijdens de werkzaamheden mag de afwatering geen negatieve invloed hebben op de
stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Specifieke voorschriften (waterschap)

Voorschrift 2
Ten aanzien van ontwerpuitgangspunten
1. De nieuwe primaire waterkering dient te voldoen aan de ontwerpuitgangspunten uit het

provinciaal inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
2. De waterkering dient te zijn ontworpen en dient te worden gerealiseerd, conform de

vraagspecificatie eisen zoals beschreven voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Specifiek van toepassing zijn SES-00622, SES-00623, SES-00639, SES00824, SES-00929 en SES-
00940.

3. Primaire De ter hoogte van dijkpaal 61.052 tot en met dijkpaal 61.065 te realiseren werken
dienen uitgevoerd te worden conform de tekeningen:
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Definitief Ontwerp, tekeningnr. 16107 O-

A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 1 C en D, tekeningnr.

16107 DWb1-A1-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 2 A, B, E1 en E2,

tekeningnr. 16107 DWb2-A0-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen H1 t/m H5, tekeningnr.

16107 DWH1H5-A2-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Gebruiksituatie Gronden Eindsituatie,

tekeningnr. 16107 O-A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017
· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Details 1 en 2 Definitief, tekeningnr. 16107

D-A2-20, Definitief versie 4.0 07-07-2017

Voorschrift 3
Ten aanzien van het Nieuw fietspad
1. Het Fietspad is van dijkpaal 61.057 tot en met dijkpaal 61.064 + 80 meter gelegen in de

kernzone van de zone die is aangemerkt als waterkering.
2. Het fietspad dient onder een afschot aangelegd te worden en af te wateren aan de havenzeide.
3. De bermen aan weerzijden van het fietspad dienen te worden aangevuld. De grond moet

laagsgewijs (30 cm) mechanisch worden verdicht en worden ingezaaid met dijkgrasmengsel
type D2 in een hoeveelheid van 120-150 kg/ha.

4. Laagtes die ontstaan tussen het fietspad en de waterkering dienen te worden aangevuld en
geprofileerd zodat hier geen water kan blijven staan. Hierbij dient de verhanglijn (minimaal 2
%) te worden toegepast. Verder moeten eventueel te verwachten zettingen worden
meegenomen in de dikte van de aanvulling.

Voorschrift 4
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Ten aanzien van nieuwe verholen waterkering
1. Het gedeelte van de nieuwe waterkering dat mag worden aangelegd als verholen waterkering

loopt van dijkpaal 61.052 + 60 meter tot en met dijkpaal 61.064 + 50 meter en betreft een
aaneengesloten strook met een breedte van minimaal 30 meter en een hoogte van minimaal
+16,00  NAP.

2. De vergunninghouder toont middels grondonderzoek en stabiliteitsberekeningen aan dat de
gerealiseerde verholen waterkering inclusief het opgebrachte materiaal voor de verlegde
Geijsterseweg, fietspad en geluidswal

· voldoen aan de gestelde ontwerpeisen binnen het provinciaal inpassingsplan
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum;

· dat de waterkering ter plaatse van de betreffende geluidswal kan worden uitgebreid
zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor Waterschap Limburg en levert
deze gegevens ter goedkeuring aan bij het bevoegd gezag.

Na akkoord van bevoegd gezag mogen weg, fietspad en inrichting van geluidwal worden
gerealiseerd.

Voorschrift 5
Ten aanzien van nieuwe harde waterkering
1. De vergunninghouder toont middels grondonderzoek en berekeningen aan dat de harde

waterkering aan de zuidzijde van de westelijke insteekhaven van dijkpaal 61.052 + 5 meter tot
en met dijkpaal 61.052 + 60 meter voldoen aan de gestelde ontwerpeisen binnen het
provinciaal inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum;

2. In het ontwerp van de harde waterkering dient tenminste rekening gehouden te worden met
een ontwerpbelasting van 13.3 kN/m2 over een breedte van 2,5 m en vanaf 2,5 meter met
een ontwerpbelasting van 45 kN/m2 i.v.m. containerbelasting. Binnen de eerste 2,5 meter
mogen geen containers worden geplaatst.

3. De harde waterkering dient een ontwerp levensduur van tenminste 100 jaar te hebben. De
vergunninghouder kan dit middels rapporten en of certificaten aantonen en legt deze voor
uitvoering ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag.

4. De sterkte en stabiliteit van de harde waterkering dient te worden berekend met een
ontwerpwaterstand die 1,0 m hoger is dan de maatgevend waterstand, zodat de waterkering
in de toekomst uitbreidbaar is tot een hoger kruinhoogte zonder aanpassingen beneden
maaiveld.

Voorschrift 6
Ten aanzien van kabels en leidingen
1. Alle kabels en leidingen dienen binnen de kabels en leidingen strook zoals weergegeven op

tekening te worden aangelegd.
2. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan

de eisen en richtlijnen zoals voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR
3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

3. Alle kabels en leidingen die buiten de kabel en leidingenstrook vallen maar binnen de keurzone
van de waterkering worden aangelegd dienen in een aparte watervergunning te worden
aangevraagd. Hierbij dient aangetoond te worden dat de kabel of leiding noodzakelijk is en niet
binnen de daar voor bestemde kabel- en leidingenstrook gelegd kan worden.
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4. Alle kabels en leidingen die na de opleveringsinspectie van deze watervergunning aangelegd
worden binnen de keurzone van de waterkering dienen in een aparte watervergunning te
worden aangevraagd.

5. Bestaande kabels en leidingen binnen de keurzone van de conceptlegger dienen te voldoen aan
de eisen en richtlijnen zoals voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR
3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Leidingen die hieraan
niet voldoen dienen te worden gesaneerd en worden verplaatst naar de aangewezen kabel en
leidingen tracés.

Voorschrift 7
Ten aanzien van noordelijke aansluiting systeemgrens Ooijen-Wanssum.
De aansluiting op de systeemgrens van het project Ooijen-Wanssum wordt gerealiseerd conform
dwarsprofiel E1 en E2.

Voorschrift 8
Ten aanzien van zuidelijke aansluiting systeemgrens Ooijen-Wanssum.
1. De aansluiting op de systeemgrens van het project Ooijen-Wanssum wordt gerealiseerd conform

dwarsprofiel H4 en H5.
2. Het hekwerk zoals weergegeven op dwarsprofiel H4 en H5 valt buiten de aanvraag en dient in

een aparte vergunning te worden aangevraagd.

Voorschrift 9
Hoogwaterseizoen
Werken aan de waterkering in de periode van 15 oktober tot en met 15 maart is uitsluitend
toegestaan met een door het waterschap goedgekeurd veiligheidsplan. Het veiligheidsplan dient
tenminste te voldoen aan de beleidsregel waterkeringen werken aan de waterkering in
hoogwaterseizoen en dient tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag verstuurd te worden.

Voorschrift 10
Ten aanzien van revisie
Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden
verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig
de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit
van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad
of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek en het meetbestek
van het waterschap. De gegevens moeten verstuurd worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 11
Ten aanzien van Ontwatering perceel Geelen
Vergunninghouder is verantwoordelijk voor de ontwatering van de percelen ten zuiden van de
nieuwe toegangsweg tot het haven terrein. Het betreft de percelen kadastraal bekend als Gemeente
Wessem, sectie D, nummer 1447, 1481 en 1117
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Locatie

De nieuwe waterkering wordt gerealiseerd in en nabij de waterkering, dijkvak Wanssum West in
de gemeente Venray van dijkpaal 61.052 tot en met dijkpaal 61.065  ter hoogte van de
Geijsterseweg te Wanssum.

De nieuwe waterkering is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente
Venray. De aangevraagde activiteiten vinden plaats ter hoogte van de RD-coördinaten: X =
202.149, Y = 395.198 te Wanssum.

Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk
1606899 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 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in
artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt
getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van
het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 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
algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels voor
vergunningverlening meer in het bijzonder op het terrein van waterkeringen voor Waterschap
Peel en Maasvallei blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige
vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

Vergunningplichtige handelingen

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.

Op grond van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei (2013):
· artikel 3.2, lid 1 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een

waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste
substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
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· artikel 3.2 lid 1a is het verboden zonder watervergunning van het bestuur een
waterstaatswerk te wijzingen of aan te leggen.

· Artikel 2 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur in het profiel van vrije
ruimte werken te plaatsen, te wijzingen of te behouden.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:
het realiseren van een nieuwe primaire waterkering rondom de verlengde westelijke
insteekhaven Wanssum, dijkvak Wanssum West in de gemeente Venray.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit
artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. 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 niet
verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het
waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning,
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 van het
waterschap.

Het op de stabiliteit en waterkerende functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig
worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken
veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie
behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing
of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens
verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid
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Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van
gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde
watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen.
Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op
(onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met
regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in de
beschermingszone van de waterkering getoetst aan:
· artikel 3.2, lid 1, lid 1a en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
· de Beleidsregel waterkering: “kabels en leidingen in en nabij waterkeringen”;
· de Beleidsregel waterkering: “ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen”;
· de Beleidsregel waterkering: “wegen”;
· de Beleidsregel waterkering: “beheer en onderhoud”;
· de Beleidsregel waterkering: “Verlegging / reconstructie van de waterkering”;
· de Beleidsregel waterkering: “dijksluitingsperiode”.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die
richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.
Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de
waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van
bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de
waterkering.

Toetsing waterkeringen
Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de
betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen
algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle
vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of
meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst op de toetsingscriteria ter waarborging van de
constructie en waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het
doelmatig beheer en onderhoud.

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 2013 alsmede de Beleidsregels waterkering: “kabels en leidingen in en nabij
waterkeringen”, “ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen” en “beheer en
onderhoud” worden beschermd.
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· De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het
waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen kan de
gevraagde vergunning worden verleend.
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Bijlagen

Bijlagen behorende bij advies met kenmerk 2017-Z7242:

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Definitief Ontwerp, tekeningnr. 16107 O-
A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 1 C en D, tekeningnr.
16107 DWb1-A1-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 2 A, B, E1 en E2,
tekeningnr. 16107 DWb2-A0-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen H1 t/m H5, tekeningnr.
16107 DWH1H5-A2-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Gebruiksituatie Gronden Eindsituatie,
tekeningnr. 16107 O-A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Details 1 en 2 Definitief, tekeningnr. 16107
D-A2-20, Definitief versie 4.0 07-07-2017

· Brief Waterschap Peel en maasvallei, Aanvraag watervergunning voor aanleg waterkering
in Wanssum, d.d. 24-11-2016

· Brief Exclusief project BV, watervergunning aanvraagnummer 2995163, d.d. 19-06-2017
· Brief Waterschap Limburg 2017-D53414 , uitbreiding Westelijke Insteekhaven Wanssum,

d.d. 31-07-2017
· Objectenboek
· Meetbestek


