
ooder
aas

Afzender

Mooder Maas, Combinatie Dura Vermeer & Ploegam vof

Geüsterseweg 1'lA, 5861 BK Wanssum

Rij kswaterstaat Zuid-Nederland
T.a.v. mr. J.H.G. Metsemakers
Postbus 25
6200 MA Maastricht

BezoekJpostadres

Geijsterseweg 1 1a

5861 BKWanssum

Algemeen e-mailadres
moodermaas@duravermeer. nl

Behandeld door
Sietse Stellinga
06 2706 0884
s.stellinga@duravermeer. nl

Kamer van koophandel nr,

66861 209

Combinatie Dura Vermeer & Ploegam

Datum

08-09-201 7

Referentie

1503332-04762

Bladnummer

1t3

Onderwerp

Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

Geachte heer Metsemakers,

Op 24 augustus 2017 hebben wij van u een verzoek om aanvullende gegevens
ontvangen, gedateerd 21 augustus 2017 , inzake de aanvraag watervergunning. Het
betreft de aanvraag met kenmerk OLO2896911.

Middels deze brief geven wij antwoord op uw vragen. De gehanteerde nummering van
de antwoorden komt overeen met de nummering van de vragen.

De berekeningen voor de lagere afuoeren zijn gebruikt voor de analyse van de
dwarsstroming en morfologie. Dit is beschreven in het rivierkundige rapport.
Ten aanzien van dit punt zijn geen verdere aanvullingen noodzakelijk.
Nieuwe versies van de deelgebied ontwerpen GOW 00-1 en 00-7 zijn
toegevoegd.
Naar aanleiding van het verzoek om aanvullende gegevens heeft Mooder Maas
overleg gehad met de Rivierkundig adviseurvan Rijkswaterstaat, de heer J.
Bremer. Met de heer Bremer is afgesproken dan één overzichtskaart met
daarop alle maatregelen weergegeven niet nodig is. De reeds bij de aanvraag
gevoegde kaarten zijn voldoende.
Voor het kadetraject Koninginnenbrug Well is op dit moment een voorlopig
ontwerp opgesteld. Er heeft nog geen verdere uitwerking richting een definitief
ontwerp plaatsgevonden.
De metainfo voor de maatregel maakt reeds onderdeel uit van de aanvraag. ln
overleg met de Rivierkundig adviseur is de metainfo van de variant niet
noodzakelijk. Ten aanzien van dit punt zijn geen verdere aanvullingen
noodzakelijk.
Deze bestanden zijn per Wetransfer verzonden aan RWS.

Deze bestanden zijn per Wetransfer verzonden aan RWS.
Dit is geen indieningsvereiste, geen verdere aanvullingen noodzakelijk.

10. Deze aanvraag ziet toe op de realisatie van de geulen binnen de weerden
Ooijen en Wanssum en binnen de oude Maasarm. Dit staat ook zo
aangegeven in het aanvraagformulier, de toelichting op de aanvraag in Bijlage
1 en bijlage 3. Middels dit verzoek om aanvullende gegevens verzoeken wij
ook toestemming om de in onderstaande tabel opgenomen watergangen te
definitief te verwijderen en de legger van het Waterschap Limburg hierop aan
te passen.
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Zie tevens de bijgevoegde tekening met daarop aangegeven de te verwijderen
watergangen.

11. Momenteel vindt er overleg plaats met het waterschap over diverse
waterhuishoudkundige voozieningen en de effecten op de waterhuishouding.
Voor het totale waterhuishoudkundige plan zal Mooder Maas separaat
vergunning aanvragen bij hetWaterschap Limburg. Vooruitlopend op deze
aanvraag vragen wij middels deze aanvraag om de hierboven genoemde
watergangen te veruvijderen. Tevens verzoeken wij middels deze aanvraag de
watergang Hoekenveld nabij de Boltweg te verleggen. De gegevens
betreffende deze verlegging sturen wij u 21 september, middels een aparte
aanvulling, toe.

12. De uitstroomvoorzieningen maken onderdeel uit van de aanvraag voor het
totale waterhuishoudkundige plan. Hiervoor wordt apart vergunning
aangevraagd.
Dit betreft ook de herinrichting van de uitmonding van de Molenbeek nabij de
Dorpshaven. De herinrichting van deze uitmonding behoort niet tot de

Uitsnede uit tekening bijlage 3

De aanvraag zíet alleen toe op de vergraving rondom de Molenbeek. De
feitelijk rivierloop van de molenbeek wordt gereguleerd in een aparte
procedure.

13. Het stripboek geeft inzage in de uitvoering van het gehele project. Dit betreffen
ook maatregelen die niet middels deze vergunning worden gereguleerd zoals
de herinrichting van de havens in Wanssum en bijvoorbeeld de harde kering
Dorpshaven. Zoals aangegeven ziet de aanvraag toe op het realiseren van de
geulen binnen de weerden Ooijen en Wanssum en binnen de oude Maasarm
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Object Naam watergang Toekomstige functie Lengte Breedte

Hoogwatergeul Wanssum Tiendschuur Vervalt ivm graven HWW L1_00 3

Hoogwatergeul Wanssum Tiendschuur Vervalt ivm graven HWW LL47 2

Hoogwatergeul Wanssum Marschweide Vervalt ivm graven HWW 827 2

Ophogen Bolt Hoekenveld Vervalt ivm ophogen boltweg 675 3

Oude Maas Arm Peschbemden Vervangen door inrichting OMA 357 4
Oude Maas Arm Ooyen Vervalt ivm graven OMA 668 3

Hoogwatergeul Ooijen Rietgraaf Vervalt ivm graven HWO 1257 3

Hoogwatergeul Ooijen Maasbroek Vervalt ivm graven HWO 233 2

Hoogwatergeul Ooijen Ooyen in weert Wanssum Vervalt ivm graven HWO 336 3

Hoogwatergeul Ooijen Kasteel Ooyen Vervalt ivm graven HWO 985 3

Hoogwatergeul Ooijen Dorp Vervalt ivm graven HWO 364 3
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en de watergangen zoals hierboven beschreven. lndien nodig worden voor de
andere activiteiten de benodigde vergunningen aangevraagd.

14. Zie punt 13.
15. Vanwege de planning hebben wijtwee aanvragen om Watervergunning

aangevraagd. De eerste aanvraag betreft een aanvraag voor de eerste
(tijdelijke) werkzaamheden zoals beschreven in fase 1. De tweede
(onderliggende) aanvraag betreft een aanvraag voor het complete werk. Dit
betreft dus zowel fase 1 als fase 2.

16. Op basis van de voorlopige ontwerpen van de waterkering en de te graven
geulen heeft een toetsing plaatsgevonden (memo 01268). Uit deze memo volgt
dat er voldoende robuustheid zit in totale systeem om in de verdere
uitwerkingen van de voorlopige ontwerpen van de geulen en de waterkering te
voorkomen dat de stabiliteit van de waterkering in gevaar komt. ln het
ontwerpproces van de waterkering van VO naar DO wordt dit verder uitgewerkt
en worden de interventielijnen bepaald. Dit proces is onderdeel van de
dijkenstrategie waarin het Waterschap Limburg wordt betrokken. Aangezien de
interventielijnen onderdeel uitmaken van de dijkenstrategie en de daarvoor
benodigde juridische procedures verzoeken wij u de interventielijnen geen
onderdeelte laten uitmaken van deze aanvraag.

17 . Zie de bovenstaande tabel voor de te vergraven waterlopen. Daarnaast wordt
de watergang Hoekenveld nabij de Boltweg verlegd. Hiervoor wordt nog een
ontwerp aangeleverd.

18. Zie punt 10.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groeten,

r Maas

J.J.J.P a
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Morfolog ische analyse.

Tekening met de te veruvijderen watergangen
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