Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastrttctuur en Milieu

Vaststellingsbesluit
Datum
Nummer
Onderwerp

11 april 2016
RWS2016/14632
Besluit ex. artikel 45 jo. 35 Besluit bodemkwaliteit;
vaststelling gebiedsspecifiek beleid Project Ooijen
Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
(Nota bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart).

Gelezen het verzoek van de Provincie Limburg van 27 oktober 2015 (geregistreerd
onder nummer RWS-2015/46617), gewijzigd en aangevuld op 12 november 2015
(geregistreerd onder nummer R WS-201 5/49809);
tot vaststelling van gebiedsspecifiek beleid conform artikel 45jo. 35 van het
Besluit bodemkwaliteit, betreffende het project Ooijen-Wanssum in de gemeenten
Venray en Horst aan de Maas heb ik het volgende besluit genomen:
De minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op de bepalingen van de
Waterwet, artikel 45 jo. 35 sub d van het Besluit bodemkwaliteit en de Algemene
wet bestuursrecht, als volgt;
a) de Nota bodembeheer plangebied Ooijen-Wanssum (versie 12 november 2015,
referentienummer GM-0162392, revisie DO) en
b) de (Water)bodemkwaliteitskaart plangebied Ooijen-Wanssum (versie $ juni
2015, referentienummer GM-O162390, revisie DO),
betreffende het gebiedsspecifiek beleid inzake het project Ooijen-Wanssum,
beiden opgesteld door Grontmij Nederland B.V., namens de provincie Limburg p/a
Projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9, 5864 AG Meerlo, voor zover van
toepassing op het ingevolge de Waterwet vergunningplichtige rivierbed, vast te
stellen.
KAD ER
Op grond van artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit ben ik bevoegd om, met
betrekking tot rijkswateren, onderscheidenlijk regionale wateren voor het
toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam voor een
door mij aangewezen bodembeheergebied, lokale maximale waarden vaststellen
voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, waarop of waarin de
grond of baggerspecie wordt toegepast, alsmede een percentage bodemvreemd
materiaal dat afwijkt van het percentage, bedoeld in artikel 34, tweede en derde
lid, tot een maximum van 20 gewichtsprocenten.
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Datum

LOCATIEBEPALING
De projectiocatie bevindt zich in het rivierbed aan de linkeroever van de rivier de
Maas tussen kilometerraal 122 en kilometerraai 136, zoals aangeven in Figuur 1
op pagina 5 van de ‘Nota bodembeheer plangebied Ooijen-Wanssum’, van 12
november 2015.

11april 2016
RWS-2016/14632

MOTIVERING
De toepassing van materialen afkomstig uit het projectgebied Ooijen-Wanssum
vindt plaats onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Er zijn specifieke omstandigheden die nopen tot het bieden van verruiming van de
toepassingslocatie van kilometerraai 68,3 tot 247,8, voor het toepassen van
materiaal afkomstig uit het projectgebied Ooijen-Wanssum.
Voor deze toepassingen is de (Water)bodemkwaliteitskaaft het te gebruiken
kwaliteitsdocument.
Specifieke omstandigheden bij het project Ooijen-Wanssum die het noodzakelijk
en wenselijk maken om met gebiedsspecifiek beleid de toepassing van
herbruikbaar materiaal uit het projectgebied Ooijen-Wanssum mogelijk te maken
zijn:
er is sprake van een overschot van herbruikbaar materiaal in het kader van het
Bbk binnen het projectgebied Ooijen-Wanssum, en
met de toepassing van het herbruikbare materiaal in het kader van het Bbk in
het rivierbed van de rivier de Maas tussen kilometerraai 68,3 tot 247,8 wordt
voorkomen dat het materiaal tegen hoge kosten en over grote afstand naar
elders moet worden afgevoerd.
-

-

Uit het (water)bodemonderzoek blijkt dat het toe te passen materiaal toepasbaar
is.
ZIENSWIJZEN
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 25 januari 2016 tot en met 20 maart 2016 ter
inzage gelegen op de locaties:
• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht,
• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ‘s-Hertogenbosch, en
• Projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9 Meerlo.
Belanghebbenden konden gedurende deze periode zienswijzen indienen bij
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

Gedurende de periode van ter inzage legging zijn door mij geen zijnswijzen
ontvangen.
PROCEDURE
Bij de voorbereiding van dit besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht toegepast.
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Ter inzage legging definitief besluit
Dit besluit ligt vanaf 11 april 2016 tot en met 22 mei 2016 (6 weken) ter inzage
gelegen op de locaties:
• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht,
• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ‘s-Hertogenbosch, en
• Projectbureau Ooijen-Wanssum, Beatrixstraat 9 Meerlo.

Datum
11 ar 2016
Nummer
RW5-2016/14632

ONDERTEKENING
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening
Rij

—_

T.LB. du Chatinier
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Mededelingen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met
ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende
zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.

Datum
11 april 2016

Nummer
RWS-2016114632

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp
van deze vergunning naar voren heeft gebracht.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn
woon- of vestigingsplaats, onder overlegging van een afschrift van deze
vergunning.
Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht
geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift
na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en beticht de
indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht
moet worden voldaan.
II. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van
de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit
niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wotdt ingesteld,
gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Vootzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn
woon- of vestigingsplaats heeft. Voor het treffen van een voorlopige
voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.
Indiening van het beroep, zoals bedoeld onder 1, of het verzoek, als onder II,
kan ook via de site htti://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de Minister bij
tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen
een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
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