
KENNISGEVING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, mede namens Waterschap Limburg, het volgende bekend. Bij
besluit van 11 oktober 2017, kenmerk RWS-2017/39240, is aan de Provincie Limburg een vergunning op
grond van de Waterwet verleend.

De vergunning betreft het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot zetten van roofgrond, het
inrichten van tijdelijke werkterreinen en het uitvoeren van graafwerkzaamheden in zoneringen van primaire
waterkeringen en in zoneringen van primaire watergangen, een en ander ten behoeve van het project
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ter inzage legging
Het besluit ligt vanaf 11 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 (6 weken) ter inzage op de locaties:
• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht (na voorafgaande telefonische

afspraak),
• Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond (op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur),
• Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg 11-a te Wanssum (maandag tot en met donderdag van

10:00 uur tot 16:00 uur en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur).

Voor informatie en het maken van een afspraak (voor inzage te Maastricht) kunt u contact opnemen met de
heer J. Metsemakers (06-31011331) of mevrouw N. van Baalen (06-46137040).

Bezwaar
Tegen bovengenoemd besluit kan bezwaar worden gemaakt. Om bezwaar te maken moet, binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient
te worden gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 25 te 6200 MA Maastricht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
• naam en adres, en bij voorkeur ook een telefoonnummer;
• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en

het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
• de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
• de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft
gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit
onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u
door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, is de
rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

Ondertekening
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening

T.L.B. du Chatinier
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Ons kenmerk

Datum 11 oktober 2017 Rw52017/39241

Onderwerp Waterwet; toezending beschikking tijdelijke werken Uw kenmerk

project GOW. 0L03073859

Bijlage (n)

Geachte heer Reinders,

Naar aanleiding van ingediende aanvraag om tijdelijke vergunning ingevolge de
Waterwet, doe ik u hierbij toekomen mijn besluit.

Overigens maak ik u voor de goede orde attent op de mogelijkheden tot het
indienen van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening zoals aangegeven onder het kopje ‘Mededelingen’ van bijgaande
vergunning.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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RWS INFORMATIE - Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Afschrift:
Ons kenmerk

a. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling HH, RW52017/39241

b. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, District Zuid-Oost,
c. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ZN-prestatiecontract Nat,
d. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Planologie t.a.v. mevrouw S.

Bosten,
e. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,Team Expeftise Maas t.a.v. de heer E.

Lemaire, mevrouw K. Giesberts en de heet D. Duijsings,
f. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, mevrouw N. van Baalen, de heer W. van

der Heijden, de heer T. du Chatinier, mevrouw K. Weustink en de heer].
Metsemakers,

g. Waterschap Limburg, t.a.v. de heer J.P. Severeijns, Postbus 2207 te 6040
CC Roermond,

h. Inspectie Leefomgeving en Transport, Water, Producten en Stoffen, t.a.v. de
heer C. Schuurbiers, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag

i. Mooder Maas, t.a.v. de heer H. Tijhuis/S. Stellinga, Geijsterseweg 11-a te
5861 BK Wanssum,

j. Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg ila te5861 BK Wanssum.
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Beschikking

ïjkswaterstaat
‘Iinisterie van Infrastructuur en Milieu

Datum 11 oktober 2017
Nummer RW52017/39240
Onderwerp RWSZ2O17-0001 1751 Rivier de Maas; Watervergunning

ten behoeve van de Provincie Limburg voor tijdelijke
werken ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Ooijen
Wa nssu m.
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1. Aanhef
Datum
11 oktober 2017

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 juli 2017 een aanvraag Nummer

ontvangen van de heer T.A.J. Reinders van de Provincie Limburg, Limburglaan 10,
RWS-2017/39240

6229 GA Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door de heer H. Tijhuis van Dura
Vermeer Infra Landelijke Projecten.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2O17-00011751
(0L03 073859).

De aanvraag betreft
a. het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werk te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen, te weten het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen en in depot
zetten van roofgrond en het inrichten van tijdelijke werkterreinen ten behoeve
van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW), gelegen aan de
linkeroever van de rivier de Maas tussen km 124,0 en km 133,1.

b. het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone of profiel
van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de
zoneringen van primaire waterkeringen en in de zoneringen van primaire
watergangen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het
Waterschap een vergunning is vereist.

1.1 Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meet dan één
bestuursorgaan bevoegd is. De Minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd
gezag voor het hierboven onder punt a. gestelde. Het Dagelijks Bestuur van
Waterschap Limburg is bevoegd ten aanzien van het hierboven onder punt b.
gestelde.

Conform artikel 6.17 Waterwet en na onderling overleg op grond van artikel 6.17,
tweede lid, Waterwet, is besloten dat de aanvraag in behandeling wordt genomen
door de Minister van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval tevens het hoogste
bevoegde gezag is.

Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven
met betrekking tot de aanvraag en de vergunning.
Op 4 oktober 2017 is het advies van het Waterschap ontvangen.
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1.2 Aanvullende gegevens
Datum
11 oktober 2017

De aanvrager is bij brief van 15 augustus 2017, kenmerk RWS-2017/33206 Nummer

schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van
RWS-2017/39240

artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens
of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de
gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag
toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 6 september 2017 ontvangen.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
Beleidsregels grote rivieren, de keur Waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene
wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van
Infrastructuur en Milieu als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet
en de Keur Waterschap Peel en Maasvallei aan te verlenen aan de Provincie
Limburg te Maastricht voor,

A) het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de
daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming
met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
werkzaamheden te verrichten, werk te maken of te behouden, dan wel vaste
substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te
laten staan of liggen, te weten het tijdelijk tot 1 november 2018 verwijderen
en in depot zetten van roofgrond en het inrichten van tijdelijke werkterreinen,
gelegen in het ingevolge de Waterwet vergunningplichtig gebied aan de
linkeroever van de rivier de Maas tussen km 124,0 en km 133,1,

B) het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone en in het
profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen en watergangen gelegen

in het projectgebied Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum waarvoor

vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwetjo. artikel

3.2, lid 1, van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei.

II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt
verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.
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3. Voorschriften Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een
ber 2017

bijbehorende beschermingszone Nummer
RWS-2017/39240

Voorschrift 1
Plaatsbepaling werken

De werken mogen worden gerealiseerd en behouden zoals is aangegeven op de bij

deze beschikking behorende WerkIan Grond & Infra Gebiedsontwikkeling Ooijen —

Wanssum werkIan tbv uitvoering grond en infra, Documentcode 1503332-03894
d.d. 10 juli 2017.

Voorschrift 2
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen,
meldt de vergunninghouder dit schriftelijk bij de waterbeheerder.

2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal
aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed
worden voortgezet.

3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, meldt de
vergunninghouder dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na bekendwording schriftelijk
aan de waterbeheerder.

4. Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn gekomen, meldt de
vergunninghouder dit binnen 5 werkdagen schriftelijk bij de waterbeheerder.

Voorschrift 3
Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door
of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding
van het waterstaatswerk.

3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het
waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.

5. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde
aanvullende eisen stellen.
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Voorschrift 4
Datum

Beheer en onderhoud 11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden
bediend.

2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud
van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de
gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

Voorschrift 5
Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van
vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van
de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door
of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of
opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de
vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe
schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag
dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en
constructie(s) zijn aangegeven.

3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 1 genoemde
aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.

4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in
gebruik of wijziging van functie van de werken.

Voorschrift 6
Contactpersoon

1. De vergunning houder is verplicht één of meet personen aan te wijzen die in
het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning
bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen
overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen twee weken voordat met de
uitvoering van de werken wordt begonnen, aan de waterbeheerder mee, wat
de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen twee weken
na de wijziging schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld.
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Voorschrift 7
Datum

Meldplicht bij calamiteiten en/of ongewone voorvallen 11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de
vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van
vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen, teneinde een nadelige
beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam
zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval stelt de vergunninghouder onmiddellijk
de de ILent én de waterbeheerder in kennis (telefoonnummers 088-4890000
en Meldpunt Water: 0800 - 0341).

3. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk, zodra zij bekend zijn,
maar uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, de gegevens met
betrekking tot:

4. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval
zich heeft voorgedaan;

5. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun
eigenschappen;

6. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen
voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;

7. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

8. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder
in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden
overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan
voordoen.

3.2 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of een
bijbehorende beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de
Waterwet en/of verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8
Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de biilagen van
dit besluit.

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen,
om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten
gevolge van het gebruik van deze vergunning.

3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten,
kan de waterbeheerder besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel
kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te
voorkomen.
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4. De waterbeheerder kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van
de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder

Datum
zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd. 11 oktober 2017

5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen Nummer
RWS-2017/39240

en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen
onmiddellijk per e-mail aan de ILenT én de waterbeheerder om de schade
en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen. U dient dit doen door een
email te sturen aan handhaving-zn@rws.nl én de ILenT per direct telefonisch
te informeren via 088-4890000.

Voorschrift 9
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere
omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit
direct melden en zo spoedig mogelijk schriftelijk en telefonisch bevestigen aan
de waterbeheerder en de ILenT. U kunt dit doen door een email te sturen aan
de waterbeheerder én de ILenT per direct telefonisch te informeren via 088-
4890000.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor
nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te
ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het
waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen
worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen,
om te voorkomen dat de waterbeheerder, dan wel derden, schade lijden ten
gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

4. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig Draaiboek
Hoogwater 2017-2018 Gebiedsontwikkeling Ooijen — Wanssum, versie 2.0 van
27 september 2017.

5. Gedurende een hoogwaterperiode moet de vergunninghouder op aanzegging
van de waterbeheerder de uitvoering van de werkzaamheden direct stil
leggen.

6. De vergunninghoudet sluit na het stilleggen van de werkzaamheden aan bij de
calamiteitenregeling die geldt voor de werkzaamheden die verband houden
met de wijzigingen van de waterkeringen ter plaatse.

Voorschrift 10
Waterstaatkundig belang

1. De waterbeheerder kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften
en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer
dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in
artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de
vergunninghouder daardoor de uitvoering van de werkzaamheden dient te
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wijzigen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten
doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade

Datum
redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor 11 oktober 2017

zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals Nummer
RWS-2017/39240

bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 11
Waterkeringen

1. In, op, of boven de waterkeringen inclusief beschermingszone zoals
aangegeven oo de bil dit besluit behorende billagen mogen geen
werkzaamheden worden uitgevoerd.

2. De waterkeringen inclusief beschermingszone zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende bijlagen mogen niet worden gebruikt als depot,
opslagplaats, werkweg of opstelplaats van materieel.

3. De ontgravingen dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 1,0
meter gemeten vanaf huidig maaiveld.

4. De waterkeringen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het
waterschap.

Voorschrift 12
Watergangen

1. In, op, of boven de watergangen inclusief beschermingszone en/of profiel van
vrije ruimte mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd op een afstand
minder dan 5,0 meter gemeten vanaf de insteek van de watergang.

2. De watergangen inclusief beschermingszone en /of profiel van vrije ruimte
mogen niet worden gebruikt als depot, opslagplaats, werkweg of opstelplaats
van materieel.

3. De ontgravingen dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 1,0
meter gemeten vanaf huidig maaiveld.

4. De watergangen dienen te alle tijden bereikbaar te blijven voor het
waterschap.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

De Provincie Limburg te Maastricht heeft een watervergunning aangevraagd voor
het verwijderen en in depot zetten van roofgrond en het inrichten van tijdelijke
werkterreinen in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor het
graven/realiseren van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum, het reactiveten
van de Oude Maasarm en het realiseren van diverse kunstwerken.
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4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
Datum
11 oktober 2017

De aanvraag betreft handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Nummer
RWS-2017/39240

Waterwetjo. artikel 6.12 van het Waterbesluit, te weten het gebruik maken van
het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en/of de daartoe behorende
beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin,
daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werk te
maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het tijdelijk
tot 1 november 201$ verwijderen en in depot zetten van roofgrond en het
inrichten van tijdelijke werkterreinen, gelegen in het ingevolge de Waterwet
vergunningplichtig gebied aan de linkeroever van de rivier de Maas tussen km
124,0 en km 133,1.

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.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei is in dit geval vergunning
vereist voor de volgende activiteiten:
• in een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorende beschermingszone

werkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 1, van de Keur van Waterschap
Peelen Maasvallei; en

• in een waterkering en/of watergang inclusief bijbehorend profiel van vrije
ruimte graafwerkzaamheden te verrichten (artikel 3.2, lid 2, van de Keur van
Waterschap Peel en Maasvallei).

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Rivier de Maas
De activiteiten vinden plaats in het rivierbed aan de linkeroever van de rivier de
Maas, tussen km 124,0 en km 133,1, waar volgens de Beleidsregels grote rivieren
het stroomvoerend regime van kracht is.

Waterkeringen
De activiteiten vinden plaats in een waterkering, beschermingszone of profiel van
vrije ruimte, te weten het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zoneringen
van primaire waterketingen en in de zoneringen van primaire watergangen,
waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het Waterschap een
vergunning is vereist.

In het project gebied zijn waterkeringen gelegen die het achterland beschermen
tegen hoogwater. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van voldoende
water in het gebied. Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden dienen de
functies van de waterstaatswerken gewaarborgd te blijven.
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5Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer
Datum
11 oktober 2017

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader Nummer
RWS-2017/39240

voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheet:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de 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 zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen 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. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

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.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de
volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.
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5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk
en/of bijbehorende beschermingszone 11 oktober 2017

Nummer

5.1.1 Regelgeving en beleid RWS-2017/39240

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening
moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW
waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-
202 1. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie
op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.
Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van
rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de
Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader I]sselmeergebied.

Het beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst moeten worden aan de
ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor
KRW-waterlichamen.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de beoordeling van deze aanvraag is getoetst aan de doelstellingen uit artikel
2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De
invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch)
gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierbed te voorkomen, is behalve een netwerk van
functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de
rivieren naar zee nodig. Het beleid met betrekking tot de bescherming van deze
waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de BGR. Voldoende water, niet te veel
en niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote
rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht
om wateroverlast, wateftekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige
gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van
mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.
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Vastgesteld dient te worden of de activiteiten in strijd zijn met het toetsingskader
Datum

van de Waterwet als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en met name de BGR. 11 oktober 2017
Nummer
RWS-2017/39240

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidstegels grote rivieren. Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is
de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en
ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door
verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De
beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging
van bestaande activiteiten) in het rivierbed van rivier de Maas. De beleidsregels
berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in
het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen.

Ik heb vastgesteld dat op de onderhavige aanvraag artikel 3 onder d van de
beleidsregels van toepassing is; te weten tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld
in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling.

Conform dit artikel wordt voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed
waarop het stroomvoerende regime van toepassing is, onverminderd het bepaalde
in artikel 7, eerste lid, van de beleidsregels, toestemming gegeven.

Dat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan mits:
a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het

veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteit;
c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

Met betrekking tot vorengenoemde voorwaarden wordt het volgende overwogen:

Ad. 1
De veiligheid in het algemeen en het functioneren, de sterkte en stabiliteit van
waterstaats- en andere kunstwerken dient in stand te worden gehouden. Tijdens
de uitvoeringsfase is deze veiligheid gewaarborgd. De te volgen procedures en de
te nemen maatregelen — o.a. tijdens een hoogwaterperiode — zijn beschreven in
document B_04 grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894 dd. 11-7-2017,
opgesteld door Bas van Dongen van bouwcombinatie Mooder Maas.
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Ad. 2
Tijdens de uitvoeringsfase ontstaat geen feitelijke belemmering. De activiteiten en ber 2017

ingrepen zijn, ook tijdens de uitvoeringsfase, niet onomkeerbaar indien de situatie Nummer
RWS-2017/39240

daarom vraagt. Er is daarom geen sprake van feitelijke belemmering voor
rivierverruiming.

Ad. 3
Voor de toetsing van de tijdelijke effecten tijdens de uitvoeringsfase is daarom een
worstcasescenario bepaald waarbij de negatieve rivierkundige effecten (met name
waterstandsverhogingen) maximaal zijn.

De rivierkundige verkenning en de hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd door
Arcadis; de opgestelde rapportage maakt deel uit van document ‘B_04
grondwerkplan inclusief bijlagen 1503332-03894.

Tijdens de uitvoering worden per uiterwaard maximaal drie depots aangelegd, of
in volume het equivalent van maximaal drie depots, een en ander conform bijlage
17 van de aan dit besluit gehechte bijlage ‘Werkplan Grond & Infra’ (document
‘B_04 grondwerkpian inclusief bijlagen 1503332-03894). In de rivierkundige
verkenning is voor beide uiterwaarden de worstcasecombinatie van drie depots
bepaald die zorgt voor de meeste negatieve effecten op de hoogwaterveiligheid.

Om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken zijn op voorhand al een
aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de depots dienen te voldoen. Een
belangrijke voorwaarde is dat de depots worden gerealiseerd in de stroomrichting
van de Maas.

A) Waterstandeffecten as van de rivier:
Bij een rivierverruiming treedt bijna altijd een ‘zaagtandeffect’ op. Bij een
zaagtand ontstaat benedenstrooms van de ingreep een stijging van de waterstand
over een kort riviertraject (de zg. ‘piek’). Hieftegenover staat een veel grotere
waterstanddaling ter plaatse van, en bovenstrooms van de ingreep. Deze daling is
vaak fors en zet zich over een lang riviertraject voort. Ook bij Ooijen-Wanssum
ontstaat een zaagtand met een stijging tussen km 132.4-134.1 van maximum van
0.9 cm. De daling ontstaat op het traject km 106. 1-132.4 en bedraagt maximaal
12.7 cm. (km 122.6). Bij km 106.1 — de bovenstroomse tand van het WAQUA
riviermodel — is de daling nog altijd 6.5 cm. Het totale traject met
waterstanddaling (0.1 cm of meer) zal zich nog verder richting bovenstrooms
voortzetten, naar verwachting tot ongeveer km 98 100.
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B) Waterstandeffecten winterbed:
D t

Indien er een zaagtand in de as van de rivier ontstaat, dan gebeurt dit vrijwel ook 1k’ber 2017

altijd in het winterbed. De absolute waterstandverschillen kunnen hierbij afwijken Nummer
RWS-2017/39240

van de verschillen zoals deze optreden in het zomerbed. Voor het winterbed bij
project Ooijen-Wanssum geldt: een stijging op het traject 132.4-134.1 (max. ca. 1
cm) en een daling op het traject 98-132.4 (maximaal 13.1 cm). Voor de
dijken/waterkeringen in het winterbed geldt: stijging op het traject km 132.4-
134.1 (maximaal 0.8 cm) en daling (maximaal 11.7 cm) tussen km 98-132.4
Bij twee gebouwen vindt een waterstandverhoging ten opzichte van de
referentiesituatie plaats, deze blijft beperkt tot 0.2 resp. 0.4 cm. In het eindbeeld
van 0W is de verhoging op deze locaties 1.0 resp. 0.2 cm.

Conclusie

Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor extra rivierverruiming in de
toekomst. Het functioneren, de sterkte en stabiliteit van waterstaats- en
andere kunstwerken is gewaarborgd, er ontstaan geen onveilige situaties.
Procedures en maatregelen zijn beschreven in het grondwerkplan, welke
onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Er zal geen onveilige situatie
ontstaan voor de scheepvaart als gevolg van een toename van de
dwarsstroming. Morfologische effecten zullen naar verwachting niet leiden tot
ongewenste of onveilige situaties.

Er is sprake van een forse waterstanddaling over een lang traject (ongeveer 30
35 km), dit geldt ook voor de waterkeringen binnen dit gebied.

Hiertegenover staat een geringe waterstandverhoging over een kort traject
(1.7 km). Bij de waterkeringen blijft deze stijging beperkt tot minder dan 1 cm.
Aangezien er tijdens een hoogwater van 1/250e per jaar bij twee buitendijks
gelegen locaties derden al sprake is van een waterdiepte van minimaal 0.20m
zal de geringe stijging (0.2 0.4 cm) niet leiden tot meer schade.
Gelet op het bovenstaande is de aangevraagde vergunning niet in strijd met het
uitgangspunt van de beleidsregels en kunnen de werken dan ook worden vergund.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een
watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het
Waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:
• artikel 43.2 lid 1 en lid 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallel; en
• de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap

Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en
Ma a sva le.
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5.2.1 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem
waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist ber 2017

Nummer
RWS-2017/39240

Toetsing waterkeringen
Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen
worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt,
getoetst op:
• nadelige effecten op kerende hoogte;
• nadelige effecten op stabiliteit;
• nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
• mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
• periode van uitvoeren van activiteiten;
• staat van onderhoud van vergund object;

Keren de hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid;
In de directe nabijheid van de waterkeringen in het projectgebied worden
graafwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden dient de
kerende hoogte, de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkeringen
gewaarborgd te blijven. Door voorschriften de te stellen aan de minimale
afstand van de graafwerkzaamheden tot de waterkering wordt het
waterkerend ten aanzien van deze criteria voldoende gewaarborgd.

Inspectie en onderhoud waterschap;
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de waterkering altijd
bereikbaar te zijn voor inspectie en onderhoud. Dit wordt gewaarborgd door
het opnemen van voorschriften.

Periode van uitvoeren van activiteiten;
Werkzaamheden in de nabijheid van waterkeringen kunnen een gevaar vormen
voor het waterkerend vermogen van de waterkering. Met name in het
hoogwaterseizoen zijn werkzaamheden niet gewenst. Hieraan wordt tegemoet
gekomen door het opstellen van een draaiboek. In de voorschriften wordt
hiernaar verwezen.

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 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond
van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning.
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5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit) 11 oktober 2017

Nummer
De werken hebben geen negatieve invloed op de chemische en ecologische RwS-2017/39240

kwaliteit van de rivier de Maas.

5.4 Overwegingen t.a. v. de maatschappelijke functievervulling door
Watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW).

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de
gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende
water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het
waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken
van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt dan ook
voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft conform
het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

T.L.B. du Chatinier
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Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde J’ber 2017

contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. Nummer
RWS-2017/39240

De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:
• Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
• Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u

van Rijkswaterstaat?
• Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u

met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 25, 6200 MA te Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
• uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);

• de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
• de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen.
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Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, is de
rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel

Datum
heeft. 11 oktober 2017

Nummer
• • •• •• • RWS-2017/39240

Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige
voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de
rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de Organisatie is ingeschreven. De
rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Overige mededelingen
• Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning
schade lijden.

• Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de
onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of
meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of
verordeningen.

• Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning
schade lijden.

• Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de
rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de
vergunninghouder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is
gaan gelden, daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.

• Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog
toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op
dat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke
privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het
betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat
een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men)
ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Datum
Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 oktober 2017
heden, Nummer

RWS-2017/39240

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. ‘Aanvraag’: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is

ontvangen op 26 juli 2017 en is geregistreerd onder kenmerk RWSZ2O17-
00011751;

2. ‘BPRW’: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, (te
downloaden van www.rijkswaterstaat.nI);

3. ‘Kaderrichtlijn Water (KRW)’: richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

4. ‘KRW-waterlichaam’: volgens artikel 2 lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG
is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

5. ‘Oppervlaktewaterlfchaam’: samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

6. ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht of laat verrichten;

7. ‘Waterbeheerder’: de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de
Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (p/a Postbus 25
te 6200 MA te Maastricht, e-mail : handhaving-zn©rws.nl);

S. ‘Werken’: verwijderen en in depot zetten van de roofgrond en het inrichten
van de tijdelijke werkterreinen;

9. ‘Werkzaamheden’: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van deze vergunning (te behouden) werk of werken;

10. ‘Waterschap’: het Waterschap Limburg (p/a Postbus 2207 te 6040 CC
Roermond);

11. ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’ en/of ‘ILenT’, Water, Producten en
Stoffen, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag.
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Bijlage 2, Werkplan, situatietekening en draaiboek

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van 11 oktober 2017

heden; Nummer
RWS-2017/39240

1. Werkplan Grond & Infra Gebiedsontwikkeling Ooijen — Wanssum werkplan tbv
uitvoering grond en infra, Documentcode 1503332-03894 d.d. 10 juli 2017,

2. Tekening Waterkering mcl. beschermingszone,
3. Draaiboek Hoogwater 2017-2018 Gebiedsontwikkeling Ooijen — Wanssum,

versie 2.0 van 27 september 2017.
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Bijlage 3, Expeditie

Afschrift van deze beschikking verzonden aan: 11 oktober 2017
a. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling HH, Nummer

b. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, District Zuid-Oost, RwS2017/39240

c. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ZN-prestatiecontract Nat,
d. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Planologie t.a.v. mevrouw S. Bosten,
e. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,Team Expertise Maas t.a.v. de heer E. Lemaire,

mevrouw K. Giesberts en de heer D. Duijsings,
f. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, mevrouw N. van Baalen, de heer W. van der

Heijden, de heet T. du Chatinier, mevrouw K. Weustink en de heer J.
Metsemakers,

g. Waterschap Limburg, t.a.v. de heer ].P. Severeijns, Postbus 2207 te 6040 CC
Roermond,

h. Inspectie Leefomgeving en Transport, Water, Producten en Stoffen, t.a.v. de
heer C. Schuurbiers, Postbus 16191 te 2500 BD Den Haag,

i. Mooder Maas, t.a.v. de heer H. Tijhuis/S. Stellinga, Geijsterseweg 11-a te 5861
BK Wanssum,

j. Projectbureau Ooijen-Wanssum, Geijsterseweg ila te5861 8K Wanssum.
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