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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 juli 2017 een aanvraag
ontvangen van Exclusief Project B.V., Metaalweg 5, 5804 GG te Venray 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 mw. E.A. Jansen van Sweco
Nederland B.V, Zernikestraat 17, 5612 HZ te Eindhoven.

De aanvraag betreft:
1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken 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 op het perceel kadastraal bekend gemeente Wanssum, Sectie D,
nummer 1446, aan de linkeroever van de Maas, ter hoogte van km 133.2, in
de gemeente Venray ten behoeve van het verlengen van de westelijke
insteekhaven, het verleggen van lokale infrastructuur en het ophogen van
terrein ten behoeve van nieuwe watergebonden (natte) industriële kavels;
en/of

1.2 het gebruik maken van een zonering van een primaire waterkering, te weten
het dijkvak Wanssum West en het realiseren van een (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.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer
dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag
in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in
dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het medebetrokken bestuursorgaan,
zijnde Waterschap Limburg, is in de gelegenheid gesteld advies te geven met
betrekking tot de aanvraag en het ontwerp van de vergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00011564
(OLO3108497).
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De aanvraag omvat de volgende stukken:
1. Aanvraagformulier OLO “uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum”

(Exclusief Project B.V., d.d. 21 juli 2017)
2. Begeleidende brief watervergunning “Aanvraag Waterwetvergunning

Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, d.d. 21 juli 2017”
3. Kaart met locatie
4. Objectenboom uitbreiding insteekhaven Wanssum
5. Overzichtstekening dwarsprofiel definitieve versie d.d. 7 juli 2017
6. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieu-effectrapport, deelrapport

rivierkunde, d.d. 15 mei 2015
7. Notitie “werkplan uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum d.d. 18 juli

2017
8. Productspecificatie “uitbreiding insteekhaven Wanssum, d.d. 22 mei 2017
9. Tekening damwand d.d. 23 december 2016
10. Notitie “Wanssum Bodembescherming uitbreiding insteekhaven Wanssum”

d.d. 15 mei 2017
11. Notitie Quickscan nieuwe harde waterkering uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2016 d.d. 22 mei 2017
12. Notitie Quickscan nieuwe harde waterkering uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2017 d.d. 22 mei 2017
13. Notitie Quickscan nieuwe waterkering hoge grond uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2016
14. Notitie Quickscan nieuwe waterkering hoge grond toetspeil 2017 d.d. 22 mei

2017
15. Overzicht natuurcompensatie uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum

d.d. 7 juli 2017
16. Vastellingbesluit ex artikel 45 jo. 35 Bbk, gebiedSspecifiek beleid Project

Ooijen Wanssum in de gemeente Venray en Horst aan de Maas, d.d. 11 april
2016

17. Notitie BPRW-toets uitbreiding westelijke insteekhaven d.d. 22 mei 2017
18. Notitie plan van aanpak archeologie d.d. 4 mei 2017
19. Activiteitenplan Haven Wanssum, toelichting aanvraag ontheffing Wet

natuurbescherming d.d. 22 mei 2017
20. Brief Exclusief Project BV aan Provincie betreffende overdracht waterbergend

gebied d.d. 12 juli 2017
21. Brief Mooder Maas aan Exclusief Project B.V. betreffende samenwerking etc.

d.d. 27 maart 2017
22. Overzichtstekening d.d. 17 mei 2017
23. Overzicht eigendomssituatie d.d. 7 juli 2017
24. Overzicht gebruikssituatie gronden eindsituatie d.d. 7 juli 2017
25. Overzicht bouwplaatsinrichting d.d. 7 juli 2017
26. Materieellijst juli 2017 Maessen Grondverzet
27. Kadastrale kaart d.d. 20 juli 2017
28. Brief Exclusief Project aan RWS met nadere informatie over bergend

vermogen d.d. 6 september 2017
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De aanvrager is bij brief RWS-2017/33205, d.d. 15 augustus 2017 schriftelijk op
de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van 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 binnen twee weken na verzending van
de brief aan de aanvraag toe te voegen.

De aanvulling omvat de volgende stukken:
29. Brief van Exclusief Project BV d.d. 6 september 2017
30. Tekening “Variant 2 ophogen haven terrein naar 15.00m”, 9Y3672-D04-N018
d.d. 11-02-2015



RWS INFORMATIE Pagina 7 van 36

Datum
>datum> 2018

Nummer
RWS-2018/>nr>

ONTWERPBESLUIT

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Beleidsregels grote rivieren, artikel 3.2, lid 1, lid 1a en lid 2 van de Keur van
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”, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde
overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 aanhef en onder c van de
Waterwet aan Exclusief Project B.V. te Venray te verlenen voor:
1.1 het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met
de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
werkzaamheden te verrichten, werken 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 verlengen van de westelijke
insteekhaven Wanssum alsmede de ophoging van terreinen ten behoeve
van de realisatie van 19,2 hectare watergebonden (natte) industriële
kavels, het aanpassen van de lokale infrastructuur aan de linkeroever van
de Maas, kilometernummer ter hoogte van kmr 133.2, in de gemeente
Venray;

1.2 het realiseren van een nieuwe primaire waterkering rondom de verlengde
westelijke insteekhaven Wanssum, dijkvak Wanssum West in de gemeente
Venray, en
a. voor wat betreft de nieuwe primaire waterkering zonder meer de

volgende rapporten en tekeningen en correspondentie deel te laten
uitmaken van de vergunning:
· Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum,

vraagspecificatie eisen, 1.0 definitief, d.d. 8 juni 2015;
· 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;
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· 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.

b. Het objectenboek (Corsa-nummer 2013.26882 d.d. 19-11-2013)
en het meetbestek (Corsa-nummer 20132.09809 d.d. 17-04-2013)
deel uit te laten maken van de vergunning.

II. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

III. 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

3.1 Rijkswaterstaat; voorschriften voor het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1
Plaatsbepaling werken en uitvoeringsvoorschriften

1. De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse en zoals is
aangegeven op de bij deze beschikking behorende aanvraag, en aanvulling op
de aanvraag, beiden met bijlagen, alsmede de in het dictum genoemde
documenten.

2. Vergunninghouder dient de vergunde werken, als bedoeld in het dictum en de
in lid 1 genoemde documenten, zodanig te onderhouden dat deze blijvend
zorgen voor een toename van het waterbergend vermogen van 106.741m3.

Voorschrift 2
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden
verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te
maken ten aanzien van:

· het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of
bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
en

· de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder, via telefoonnummer
0800-0341.
3. De ILenT dient te worden ingelicht als zich een ongewoon voorval voordoet
waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het milieu zijn ontstaan of
dreigen te ontstaan (art 1.20 Besluit lozen buiten inrichtingen –Blbi-).
Deze ongewone voorvallen moeten worden gemeld bij het Meld- en
informatiecentrum 088-489 00 00.
4. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder en de
waterkeringbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking
tot:

· De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het
voorval zich heeft voorgedaan;

· Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen
voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;

· De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
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5. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de
vergunninghouder aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder informatie
verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een
zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet
de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder én ILenT.
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, moet dit
uiterlijk binnen 5 dagen worden gemeld aan de waterbeheerder én ILenT.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld
worden aan de waterbeheerder én ILenT.

Voorschrift 4
Uitvoering werken

Tijdens de uitvoering moet met de volgende uitvoeringsvoorschriften rekening
worden gehouden:
1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door
of namens de waterbeheerder en/of de waterkeringbeheerder ongehinderd kan
plaatsvinden.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding
van het waterstaatswerk.
3. Door of namens de waterbeheerder en/of de waterkeringbeheerder 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. Grond/baggerspecie, 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 en/of de waterkeringbeheerder kan in het belang van het
waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.

3.1.2 Voorschriften van algemene aard voor het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 5
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer 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.
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2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze
vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder én ILenT mee, wat de
contactgegevens zijn ( naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

3.2 Waterschap Limburg; voorschriften voor het gebruik maken van een
regionaal waterstaatswerk

Voorschrift 6
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 binnen vier weken na beëindiging
het ter plaatse uitgevoerde grondwerk worden ingezaaid met een soortenrijk
graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Voor het
inzaaien moet gebruik worden gemaakt van een B3-mengsel, zonder
uitlopervormend rood zwenkgras. Het mengsel dient gelijkmatig te worden
gezaaid met een zaaidichtheid van 40 kg/ha.

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.

9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op
aanwijzing van Waterschap Limburg 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.
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Voorschrift 7
Waterschap, ten aanzien van ontwerpuitgangspunten

1. De nieuwe primaire waterkering dient te voldoen aan de ontwerpuitgangs-
punten 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. 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 8
Waterschap, ten aanzien van het nieuwe 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 havenzijde.

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.
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Voorschrift 9
Waterschap, 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 +16,00m
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; en

· dat de waterkering ter plaatse van de betreffende geluidswal kan
worden uitgebreid zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt
voor de Waterkeringbeheerder en levert deze gegevens ter
goedkeuring aan bij Waterbeheerder; en

· na akkoord van de Waterbeheerder mogen weg, fietspad en
inrichting van geluidwal worden gerealiseerd.

Voorschrift 10
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
de Waterbeheerder.

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.
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Voorschrift 11
Waterschap, 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.

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 12
Waterschap, 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 13
Waterschap, 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 14
Waterschap, hoogwaterseizoen

Werken aan de waterkering in de periode van 15 oktober tot en met 15 maart is
uitsluitend toegestaan met een door de Waterbeheerder goedgekeurd
veiligheidsplan. Het veiligheidsplan dient tenminste te voldoen aan de beleidsregel
waterkeringen werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen
(documentnummer 2017-D53150 d.d. 17-07-2017) en dient tenminste vier weken
voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de Waterbeheerder
verstuurd te worden.
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Voorschrift 15
Waterschap, ten aanzien van revisie

Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten
revisietekening worden verstrekt aan de Waterbeheerder en de
Waterkeringbeheerder. 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 de
Waterbeheerder en de Waterkeringbeheerder.

Voorschrift 16
Waterschap, 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 Wanssum, sectie D, nummer 1447, 1481 en
1117.
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4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Exclusief Project B.V. te Venray heeft een watervergunning aangevraagd voor de
uitbreiding van de haven Wanssum en de ophoging van terreinen ten behoeve van
de realisatie van 19,2 hectare watergebonden (natte) industriële kavels, alsmede
het aanpassen van lokale infrastructuur en het omleggen van waterkeringen.

Dit is één van de ontwikkelingen in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum.

Hiervoor is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarin invulling
gegeven wordt aan een duurzame rivierverruiming en deugdelijke waterkeringen
om het beschermingsniveau in het plangebied te garanderen. Hiermee zijn tevens
condities geschapen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het
gebied.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

4.2.1 Rijkswaterstaat

De aanvraag betreft handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de
Waterwet jo. 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 verlengen
van de westelijke insteekhaven Wanssum alsmede de ophoging van terreinen ten
behoeve van de realisatie van 19,2 hectare watergebonden (natte) industriële
kavels, het aanpassen van de lokale infrastructuur en het omleggen van een
waterkering gelegen in het ingevolge de Waterwet vergunningplichtig gebied aan
de linkeroever van de Maas, ter hoogte van kmr 133.2 te Venray.

De activiteit vindt plaats in het rivierbed aan de linkeroever van de rivier de Maas,
ter hoogte van kmr 133.2, in de gemeente Venray waar volgens de Beleidsregels
grote rivieren zowel het bergend en het stroomvoerend regime van kracht is.

De aanvraag omvat:
· het aanbrengen van de nieuwe kadeconstructie;
· het aanleggen nieuwe waterkering, bestaande uit een nieuwe waterkering

hoge grond en een nieuwe harde waterkering;
· het verleggen van de bestaande Geijsterseweg ter plaatse van het nieuwe

havenbassin;
· het graven van een nieuw havenbassin;
· het amoveren van bestaande opstallen;
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· het ophogen van terrein tot nieuw industrieterrein en aanleggen van
voorzieningen ten behoeve van industrieterrein;

· het opbreken van de bestaande Geijsterseweg;
· realisatie van natuur in het kader van het natuurcompensatieplan.

4.2.2 Waterschap Limburg

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.

· 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.

4.2.3 Aanvraag maakt deel uit van deze vergunning

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen
van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.
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5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
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.

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.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

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
2016-2021.
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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
IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het
NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling
naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021een
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 worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-
waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via
de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed
vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief
beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast
worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren
(de beleidsregels). 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 de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

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

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt 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.
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Om overstromingen in het rivierengebied 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 dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op
peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties
voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van
overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze
waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de
Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, 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.

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.

De activiteiten vinden plaats in het rivierbed waarop zowel het stroomvoerend
regime als ook het waterbergend regime van toepassing is, een en ander zoals
aangegeven op de kaarten behorende bij de beleidsregels.

Voor wat betreft de werken voor zover gesitueerd in het bergend gedeelte en voor
een klein gedeelte (ten oosten van de Geijsterseweg) gesitueerd in stroomvoerend
gedeelte van het projectgebied merk ik het volgende op.

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het waterbergend
regime (BGR artikel 4) van toepassing is, wordt, onverminderd algemene
rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend.

Binnen het stroomvoerend regime zijn in principe enkel riviergebonden activiteiten
toegestaan (BGR artikel 5 beleidsregels, limitatieve opsomming). De
werkzaamheden zijn te classificeren als de vestiging of uitbreiding van
overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover
de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier (artikel 5d Beleidsregels).

In casu is er sprake van het uitbreiden van de haven en het gebruiksklaar maken
van de omliggende haventerreinen in de zin van “realisatie van
overslagfaciliteiten”. Hiervoor zal op later tijdstip een of meerdere separate
watervergunningen moeten worden aangevraagd.
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Daarnaast is sprake van een koppeling van de resultaten van de verruiming met
rode ontwikkelingen in het gebied. Rode ontwikkeling waarvoor, zoals eerder en
hierna aangegeven, pas in een latere fase watervergunning wordt aangevraagd.

Rode ontwikkelingen worden beschouwd als niet-riviergebonden activiteiten in het
kader van de beleidsregels. Niet-riviergebonden activiteiten zijn in het
waterbergend rivierbed enkel toegestaan als wordt voldaan aan de criteria van
artikel 7 van de beleidsregels, waarbij met name de compensatieverplichting in
casu in beeld komt.

Conform artikel 5 dienen de activiteiten te voldoen aan de algemene voorwaarden
als genoemd in artikel 7, eerste en tweede lid van de beleidsregels.

De aanvraag ziet voor wat betreft artikel 5d van de beleidsregels op dit punt
alleen toe op het aanleggen van een “kaal” bedrijfsterrein (te weten; “bouwrijp”
maken). Voor de uiteindelijke inrichting (bijvoorbeeld; overslaginstallaties, kranen,
etc.), en het uiteindelijke gebruik zal door de toekomstige eigenaar/gebruiker één
of meerdere separate watervergunningen moeten worden aangevraagd.

Artikel 7, eerste en tweede lid van de beleidsregels stellen dat toestemming alleen
wordt gegeven, indien tenminste wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat
het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; en

b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteiten; en

c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is; en

d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke
realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Ad a) Situering en uitvoering

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.

Ad b) Feitelijke belemmering

Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor een verdere vergroting van de
afvoercapaciteit in de toekomst.
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Ad c) afname bergend vermogen

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 gewenst 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) is toelaatbaar; er hoeft geen volumecompensatie
plaats te vinden vanwege verlies aan bergend vermogen.

B) Uitbreiding van de insteekhaven heeft tot gevolg dat 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 maaiveldhoogte van NAP+15m. Ophoging
tot NAP +16m zal geen negatieve effecten hebben op de waterstand (EJ). Er
dient echter wel een volumecompensatie plaats te vinden; deze bedraagt 475
m² (oppervlakte) X (16.00 – 15.10) = 425m³.

Op basis van het voorgaande mag de volumewinst van de vergrote insteekhaven
ingezet worden als compensatie voor het volumeverlies, veroorzaakt door het
oostelijk bedrijvengebied.

Er resteert een toename van het bergend volume van 107.166-425=106.741m³.

De rivierkundige winst, zijnde de toename van het bergend vermogen van
106.741m3 zal, conform het gestelde in bijlage 15 van de aanvraag, de brief van
12 juli 2017 van Exclusief Project BV aan de Provincie Limburg, toekomen aan de
Provincie Limburg. Exclusief Project BV hier zich hieraan geconformeerd.

De Provincie Limburg heeft op 19 mei 2015 de Regeling Ontwikkelingsruimte
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vastgesteld. De Staat heeft hier kennis van
genomen. Op basis van deze Regeling zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in
het plangebied van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum mogelijk.
Initiatiefnemers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich wenden tot de
Provincie Limburg.

Ad d) Creatie bergend vermogen

Gelet op het hierboven onder Ad c) gestelde wordt voldaan aan het criterium dat
de resterende waterstandseffecten en afname van het bergend vermogen wordt
gecompenseerd aangezien de aangevraagde ingreep hoofdzakelijk tot gevolg heeft
dat er bergend vermogen wordt gecreëerd.
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Indien de rode ontwikkelingen worden aangevraagd (zie hierboven) zal dit –indien
ook aan de doelstellingen van de Waterwet inclusief relevante belangen van
derden wordt voldaan- ter zake een voorschrift verbonden aan een te verlenen
vergunning. In dat verband is het wel noodzakelijk om aan de nu voorliggende
vergunning een voorschrift te verbinden dat de creatie van bergend vermogen van
106.741m3, als onderdeel van deze aanvraag, met de resultaatsverplichting moet
worden uitgevoerd en duurzaam moet worden onderhouden met een koppeling
van de profielen van de verruiming.

Effecten op stroomsnelheden en morfologie; de stroomsnelheden (absoluut en
richting) zullen niet veranderen. Ongewenste effecten zullen daarom niet ontstaan.
Morfologische effecten zijn er niet.

5.1.3 Bestuursovereenkomst en Regeling ontwikkelingsruimte

Ten aanzien van de hierboven genoemde `Regeling Ontwikkelingsruimte
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’, mede in relatie tot de al eerder genoemde
rode ontwikkelingen, merk ik nog het volgende op: in de Bestuursovereenkomst
waterveiligheid Maas van 10 november 2011 is tussen de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, de Provincie Limburg en het Waterschap Peel en
Maasvallei onder andere afgesproken dat het uitgangspunt bij de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een integrale aanpak is die uitgaat van de
riviereffecten van het hele project en niet van de afzonderlijke onderdelen.

Onderdeel van het project is dat behaalde overruimte (centimeters
waterstanddaling boven de in artikel 4.8 van die overeenkomst genoemde 35 cm
en toename bergend vermogen) door de Provincie ingezet kan worden om
ruimtelijke initiatieven in het plangebied mogelijk te maken. Daarvoor is een
afwegingskader ontwikkeld om deze overruimte gedurende de looptijd van de
gebiedsontwikkeling op zorgvuldige wijze aan initiatieven toe te kunnen wijzen.

De activiteiten die met dit besluit worden vergund vormen een onderdeel van het
Maatregelenpakket voor de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zoals
opgenomen in bijlage 2 van de Bestuursovereenkomst realisatiefase
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van 12 oktober 2016.

Voor de overige in die Bestuursovereenkomst genoemde maatregelen zullen
separaat nog aanvragen om vergunning worden ingediend. Ook deze aanvragen
zullen worden afgehandeld met inachtneming van het gestelde in de
Bestuursovereenkomst van 10 november 2011.

Zoals al aangegeven zal de rivierkundige winst, zijnde de toename van het
bergend vermogen van 106.741m3 zal, mede conform het gestelde in bijlage 15
van de aanvraag, de brief van 12 juli 2017 van Exclusief Project BV aan de
Provincie Limburg, toekomen aan de Provincie Limburg.
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De Provincie Limburg heeft op 19 mei 2015 de Regeling Ontwikkelingsruimte
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vastgesteld. Op basis van deze Regeling
zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied van de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum mogelijk. Initiatiefnemers die hiervan
gebruik willen maken kunnen zich wenden tot de Provincie Limburg.

5.1.4 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 zullen
daarom niet ontstaan. Er treden geen ongewenste waterstandseffecten op en er
ontstaat per saldo een toename van het bergend vermogen van de rivier.

5.1.5 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze
vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het
kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit
gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische
doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het
‘Toetsingskader Waterkwaliteit’ uit het Bprw 2016-2021 (bijlage 5). Deze
doelstellingen zijn niet in het geding.

5.1.6 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 gebruiksfuncties waterveiligheid, voldoende water,
schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn.

Zoals eerder aangegeven 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. De overige gebruiksfuncties worden niet
negatief beïnvloed. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van
bovengenoemde gebruiksfuncties.
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5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een regionaal
waterstaatswerk, Waterschap Limburg

5.2.1 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.

5.2.2 Normering primaire waterkeringen

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.

5.2.3 Afbakening aanvraag

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.
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5.2.4 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.

· 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.

5.2.5 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.
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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.

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

Beleid

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.
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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.

· 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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6. Procedure

6.1 Algemeen

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij
wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Wanneer de
wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat er dus
op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan. De
volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan voor
de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:

· Belanghebbenden zijn niet bekend
· Activiteit ligt gevoelig
· Activiteit is ingrijpend
· Activiteit is complex

De argumenten om in dit geval voor een uitgebreide procedure volgens afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te kiezen zijn:

· Belanghebbenden zijn niet bekend
· Activiteit is ingrijpend
· Activiteit is complex

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een handeling of een samenstel van
handelingen ten aanzien waarvan zowel de minister van Infrastructuur en
Waterstaat als ook het Waterschap Limburg bevoegd zijn. Het medebetrokken
bestuursorgaan is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag en de de op de
aanvraag te nemen (ontwerp-)beschikking.

Het advies is ontvangen op 13 december 2017, kenmerk: 2017-Z7242.

Het advies is zorgvuldig te stand gekomen, de afwegingen zijn zorgvuldig gemaakt
en het advies is concludent. Het advies is derhalve door mij onverkort
overgenomen.

Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot het gebruik van een
waterkering aan de vergunning verbonden.
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6.3 Ontwerpbesluit ter inzage

PM

6.4 Ontvangen zienswijzen

PM

6.5 Behandeling van zienswijzen

PM

6.6 Afweging naar aanleiding van zienswijzen

PM

6.7 Aanpassingen in de definitieve vergunning

PM

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

PM
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9.  Mededelingen

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de
bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te
bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel
belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van
een beroepschrift:
- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u

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

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw
beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet
zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u
het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en
zo mogelijk een kopie van het besluit;

- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in
rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep 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.

U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u
woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. 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.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
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Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het
beroepschrift de beroepsgronden moeten staan en dat na afloop van de
beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

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.
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden.

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. ’Aanvraag’: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 2

augustus 2017 binnengekomen bij de minister van Infrastructuur en
Waterstaat en is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00011564 (OLO
3108497), aangevuld bij brief d.d. 6 september 2017;

2. ‘Afdeling handhaving: de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te 6221 KV
Maastricht;

3. Bprw 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-
2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden
van www.rijkswaterstaat.nl)

4. ‘Bevoegd gezag’: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te 6221 KV Maastricht);

5. `Grondwaterlichaam’: samenhangende grondwatermassa,
6. ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’ of `ILenT’: de Inspectie Leefomgeving

en Transport, Handhaving Water en Bodem, Domein Water, Producten en
Stoffen, Westelijke Parallelweg 4 te 3331 EW Zwijndrecht (postadres: postbus
16191 te 2500 BD Den Haag);

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

8. 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;

9. ‘Ongewoon voorval’: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;

10. ‘Ontvangstdatum aanvraag’: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij
een bestuursorgaan.

11. `Oppervlaktewaterlichaam’: 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 Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

12. ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht;

13. ‘Voorzienbare bijzondere bedrijfsomstandigheden’: andere dan de reguliere
bedrijfsomstandigheden, niet zijnde een ongewoon voorval, zoals onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden, storingen, korte stilleggingen en het opstarten of
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het definitief buiten bedrijf stellen van een proces- of afvalwaterzuiverings-
installatie of onderdelen hiervan;

14. ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue
Ceramique 125 te 6221 KV Maastricht, telefoon 0800-0543;

15. `Waterkeringbeheerder’: het Waterschap Limburg;
16. `Waterschap’ of `Waterschap Limburg’: het Waterschap Limburg, Maria

Theresialaan 99 te 6043 CX Roermond (postadres: postbus 2207 te 6040 CC
Roermond);

17. ‘Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele
toepassing van een bouwstof;

18. ‘Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.
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Bijlage 2, Bijlagen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden;

1. Aanvraagformulier OLO “uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum”
(Exclusief Project B.V., d.d. 21 juli 2017)

2. Begeleidende brief watervergunning “Aanvraag Waterwetvergunning
Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, d.d. 21 juli 2017”

3. Kaart met locatie
4. Objectenboom uitbreiding insteekhaven Wanssum
5. Overzichtstekening dwarsprofiel definitieve versie d.d. 7 juli 2017
6. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Milieu-effectrapport, deelrapport

rivierkunde, d.d. 15 mei 2015
7. Notitie “werkplan uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum d.d. 18 juli

2017
8. Productspecificatie “uitbreiding insteekhaven Wanssum, d.d. 22 mei 2017
9. Tekening damwand d.d. 23 december 2016
10. Notitie “Wanssum Bodembescherming uitbreiding insteekhaven Wanssum”

d.d. 15 mei 2017
11. Notitie Quickscan nieuwe harde waterkering uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2016 d.d. 22 mei 2017
12. Notitie Quickscan nieuwe harde waterkering uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2017 d.d. 22 mei 2017
13. Notitie Quickscan nieuwe waterkering hoge grond uitbreiding westelijke

insteekhaven Wanssum o.b.v. toetspeil 2016
14. Notitie Quickscan nieuwe waterkering hoge grond toetspeil 2017 d.d. 22 mei

2017
15. Overzicht natuurcompensatie uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum

d.d. 7 juli 2017
16. Vastellingbesluit ex artikel 45 jo. 35 Bbk, gebiedSspecifiek beleid Project

Ooijen Wanssum in de gemeente Venray en Horst aan de Maas, d.d. 11 april
2016

17. Notitie BPRW-toets uitbreiding westelijke insteekhaven d.d. 22 mei 2017
18. Notitie plan van aanpak archeologie d.d. 4 mei 2017
19. Activiteitenplan Haven Wanssum, toelichting aanvraag ontheffing Wet

natuurbescherming d.d. 22 mei 2017
20. Brief Exclusief Project BV aan Provincie betreffende overdracht

waterbergend gebied d.d. 12 juli 2017
21. Brief Mooder Maas aan Exclusief Project B.V. betreffende samenwerking etc.

d.d. 27 maart 2017
22. Overzichtstekening d.d. 17 mei 2017
23. Overzicht eigendomssituatie d.d. 7 juli 2017
24. Overzicht gebruikssituatie gronden eindsituatie d.d. 7 juli 2017
25. Overzicht bouwplaatsinrichting d.d. 7 juli 2017
26. Materieellijst juli 2017 Maessen Grondverzet
27. Kadastrale kaart d.d. 20 juli 2017
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28. Brief Exclusief Project aan RWS met nadere informatie over bergend
vermogen d.d. 6 september 2017

29. Brief van Exclusief Project BV d.d. 6 september 2017
30. Tekening “Variant 2 ophogen haven terrein naar 15.00m”, 9Y3672-D04-

N018 d.d. 11-02-2015
31. Integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, vraagspecificatie eisen, 1.0

definitief, d.d. 8 juni 2015
32. Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Definitief Ontwerp,

tekeningnr. 16107 O-A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-2017;
33. Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 1 C en

D, tekeningnr. 16107 DWb1-A1-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;
34. Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen Basis 2 A, B,

E1 en E2, tekeningnr. 16107 DWb2-A0-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;
35. Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Dwarsprofielen H1 t/m H5,

tekeningnr. 16107 DWH1H5-A2-50, Definitief versie 4.0 07-07-2017;
36. Uitbreiding westelijke insteekhaven Wanssum, Gebruiksituatie Gronden

Eindsituatie, tekeningnr. 16107 O-A0-1000, Definitief versie 4.0 07-07-
2017;

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

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

39. Brief Exclusief project BV, watervergunning aanvraagnummer 2995163, d.d.
19-06-2017;

40. Brief Waterschap Limburg 2017-D53414, uitbreiding Westelijke
Insteekhaven Wanssum, d.d. 31-07-2017


