
Rijkswaterstaat
Ministerie van infrasuuctuu r en Milieu

Watervergunning

Datum

Nummer

Onderwerp

2 april 2015
RWS-2015/13336
ZT2015-00012055; Waterwet; Rivier de Maas
Vergunning voor het ontwikkelen Waterrijk Hanzeland
bestaande uit (semi-) drijvende recreatiewoningen in een
parkachtige omgeving met bijbehorende hoogwaardige
voorzieningen in de Gouden Ham tussen km 191,600 en
192,100 aan de rechteroever van de rivier de Maas in de
gemeente West Maas en Waal.

1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 januari 2015 een aanvraag
ontvangen van de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied te Kerk-Avezaath
om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het
verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is Ingediend door
BWZ Ingenieurs B.V. te Culemborg als gemachtigde.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de
Maas of de daartoe behorende beschermlngszone 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 maken en behouden van bouwwerken,
verhardingen, beplanting, steigers, vlonders, een strand, damwanden,
beschoeiingen, een haven en kabels en leidingen op de percelen kadastraal
bekend gemeente Appeltern, Sectie P, nummers 434, 430 en 428, ter plaatse van
het Hanzeland in de Gouden Ham tussen km 191,600 en 192,100 aan de
rechteroever van de rivier de Maas in de gemeente West Maas en Waal.

De aanvraag is bij mij geregistreerd onder nummer ZT2015-00012055. De
aanvraag is in het Omgevingsloket Online op 27 januari 2015 onder
aanvraagnummer 1618577 ingeboekt.

De aanvraag is op 19 februari 2015 aangevuld met historisch bodemonderzoek.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:
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I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Wtw aan B.V.

Recreatiemaatschappij Rivierengebied te Kerk-Avezaath, te verlenen voor 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, 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 door het maken en behouden van een van bouwwerken, verhardingen,
beplanting, steigers, vlonders, een strand, damwanden, beschoeiingen, een
haven en kabels en leidingen op de percelen kadastraal bekend gemeente
Appeltern, Sectie P, nummers 434, 430 en 428, ter plaatse van het Hanzeland
in de Gouden Ham tussen km 191,600 en 192,100 aan de rechteroever van de
rivier de Maas in de gemeente West Maas en Waal.

oatum
2 april 2D25

II. De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

III. De voorschriften prevaleren boven het gestelde in de aanvraag.

IV. 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.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk
en/of een bijbehorende beschermingszone

Artikel I Plaatsbepaling werken

De werken mogen worden gemaakt c.q. geplant en behouden ter plaatse zoals is

aangegeven op de bij deze beschikking behorende overzlchtstekening Hanzeland
d.d. 26 januari 2015, nummer 098-14-201.

Artikel 2 Uitvoering werken

De werken mogen worden uitgevoerd en behouden zoals aangegeven op de bij

deze beschikking behorende overzichtstekening Hanzeland d.d. 26 januari 2015,
nummer 098-14-201 en in de toelichting bij de aanvraag watervergunning d.d. 26
januari 2015 met dien verstande dat:

1. alvorens tot uitvoering van de (bouw-)werken wordt overgegaan dienen
nadere details ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden voorgelegd.
Zonder goedkeuring mag niet worden gestart. Uitvoering dient conform de
goedkeuring plaats te vinden. Deze details bestaan uit bovenaanzichten en
dwarsdoorsnedes (inclusief terp -voor zover aanwezig), beiden op schaal,
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de verankering van de drijvende woningen en steigers, zijaanzichten c.q.
dwarsprofielen van de aan te leggen haven en daar waar het eiland wordt
afgegraven zijaanzichten c.q. dwarsprofielen van de eindsituatie, relevante
dwarsprofielen van het aan te leggen strand op de oostelijke landtong.

2. alvorens tot uitvoering van de beplanting wordt overgegaan dient een
beplantingsplan ter goedkeuring aan de waterbeheerder te worden
voorgelegd. Zonder goedkeuring mag niet worden gestart. Uitvoering dient
conform de goedkeuring plaats te vinden. Deze details bestaan uit de
soort beplanting en de diameters van de bomen.

3. alvorens tot uitvoering van de kabels en leidingen wordt overgegaan
dient een werkplan inclusief tekening op schaal met de exacte situering
van de leidingen ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden
voorgelegd. Zonder goedkeuring mag niet worden gestart. Uitvoering dient
conform de goedkeuring plaats te vinden.

4. alvorens graafwerkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd dient
in navolging van het historisch onderzoek een verkennend
waterbodemonderzoek te worden uitgevoerd conform NEN 5720. Dit
waterbodemonderzoek behoeft de goedkeuring van de waterbeheerder.
Zonder goedkeuring mag niet worden gestart. Naar aanleiding van de
resultaten van het onderzoek kan de waterbeheerder nadere eisen stellen
aan de uitvoering van de graafwerkzaamheden en/of de achterblijvende
bodem. Deze eisen dienen terstond te worden opgevolgd.

Datum
2 april 2015

Artikel 3 Realisatie en onderhoud nevengeul

1. Met de bouw van de werken mag pas worden gestart nadat
vergunninghouder de nevengeul Maasbommel heeft aangelegd conform de
bij deze beschikking behorende tekeningen met nummers
LBAN201365721 001, 002, 003 en 004. d.d. 18 december 2013.

2. Vergunninghouder dient de nevengeul als bedoeld in lid 1 zodanig te
onderhouden dat deze een waterstanddaling van 0,4 cm In de as van de
rivier conform de daarbij behorende zaagtand heeft ter plaatse van km
192,5 zoals beschreven in het bij deze beschikking behorende hydraulisch
rapport KRW3 uiterwaardvergraving Maasbommel d.d. 23 mei 2014.

I/oorschri/t 4 Gebruik

1. 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.

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

3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de
Instandhouding van het waterstaatswerk.

4. De werken dienen door de vergunninghouder in goede staat te worden
onder houden en doelmatig te functioneren.
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5.

6.

7.

8.

9.

Door de waterbeheerder kunnen bij het onderhoud van de werken nadere
aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat
gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen
tijde aanvullende eisen stellen.
Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij
het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het
opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en
(hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het
afval.
Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden
verontreinigd.

Datum
2 april 2015

10. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle
aanwezige werktuigen terstond op ruimen,

Artikel 5 Uitvoering werken

1.

2.

3.

Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe,
schriftelijk kennis geven aan de waterbeheerder t.a.v. de afdeling
handhaving.
Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
betrokken belangen. De vergunnlnghouder zorgt ervoor dat de gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 2 werkdagen
schriftelijk gemeld worden aan de waterbeheerder t.a.v. de afdeling
handhaving. Hierbij moet vergunninghouder volledige medewerking
verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door de
waterbeheerder (de oplevering).

Artikel 6 Contactpersoon

1.

2.

3.

De vergunninghouder is verplicht t)en of meer personen aan te wijzen, die
in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van
hetgeen bij deze vergunning is bepaald of Is bevolen. Met die
perso(o)n(en) moet door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen
overleg kunnen worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt uiterlijk vijf werkdagen voordat met de
werkzaamheden is begonnen schriftelijk aan de waterbeheerder t.a.v. de
afdeling handhaving mee:
- de naam,
- het adres en
- het telefoonnummer
van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld op de
wijze als eerder in dit artikel aangegeven.
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4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

Datum
2 april 2015

In 2005 heeft het Rijk vijftien locaties in het rivierbed van de grote rivieren
aangewezen, waar geexperimenteerd kan worden met technische, aan het water
aangepaste bouwvormen (EMAB-locaties). Het gaat hierbij om locaties die in het
rivierbed liggen en waar door de Beleldslijn ruimte voor de rivier uit 1997 ruimtelijke
en economische ontwikkelingen in de knel zijn gekomen. Door op aangewezen
locaties en onder voorwaarden een project te ontwikkelen, waarbij
geexperimenteerd kan worden met aangepaste bouwvormen, is het mogelijk om
een gebied weer een kwaliteitsimpuls te geven. Een van de voorwaarden betreft het
tegelijkertijd realiseren van meer ruimte voor de rivier. Het beleidsvoornemen om
EMAB-locaties aan te wijzen, staat verwoord in deel 3 van de Nota Ruimte. Een

werkgroep heeft vervolgens de criteria en de locaties vastgesteld. De Gouden Ham
is een van deze locaties.

De ontwikkeling van de sector recreatie en toerisme vormt voor de gemeente West
Maas en Waal een belangrijk speerpunt binnen haar sociaal-economisch en
ruimtelijk beleid. De Gouden Ham vormt het zwaartepunt van de toeristisch-
recreatieve bedrijvigheid in de gemeente West Maas en Waal. In 2005 heelt de
gemeente dan ook aangegeven dat zij de experimentele beleidsregels van de
Rijksoverheid dan ook graag wil ondersteunen en er invulling aan wil geven onder
voorwaarde dat de initiatieven van marktpartljen passen binnen de gemeentelijke
visie en het provinciaal beleid.

Een aantal ondernemers in het gebied (later) vertegenwoordigd in de
Projectengroep EMAB Gouden Ham heeft verklaard bereid en gedreven te zijn
deze handschoen op te pakken. Dit heeft geresulteerd in het Masterplan "Als een
paal boven water" met daarin een elftal concrete plannen. Zie hiervoor de
geactualiseerde versie van het Masterplan uit februari 2009. N.a.v. dit Masterplan is

nadien door de gemeenteraad op 23 april 2009 het koersbesluit genomen. In dit
Koersbesluit geeft de raad aan dat hij kan instemmen met de plannen van de
ondernemers inclusief de door Rijkswaterstaat destijds opgelegde rlviercompensatie.
In 2014 zijn van deze ondernemers nog de volgende over die in het kader van EMAB

willen deelnemen:
1. Groene Eiland B.V.

2. jachthaven Maasbommel B.V.

3.
4. B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied

De B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied wenst Waterrijk Hanzeland te
realiseren.

De gemeente wenst bovengenoemde initiatieven te koppelen aan de
rlvierverruiming die de nevengeul Maasbommel oplevert.
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4.1.1 Eerder verleende vergunningen

De volgende vergunning is o.m. ter plaatse vigerend:
Datum
2 april 2016

Bij besluit van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat d.d. 13 februari 1984 met
kenmerk 07151 is aan het Recreatieschap Nederrijn-Lek-Waal te Tiel op grond van
de Rivierenwet een vergunning verleend voor onder meer het maken en behouden
van ophogingen/terpen, werken, beplantingen, bouwwerken, getimmerten, alsmede
afheiningen die tussen 1 december en 15 maart mogen blijven staan, in het
rivierbed aan de rechteroever van de rivier de Maas tussen km 190 en km 192,500.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze beschikking vanwege de
inwerkingtreding destijds van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier maar nu ook
vanwege de Beleidsregels Grote Rivieren niet ten volle gebruikt kan worden. Dat
gegeven brengt met zich mee dat op termijn een revisievergunning als bedoeld in

artikel 6.18 of 6.19 van de Waterwet moet worden voorbereid.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het waterstaatswerk de rivier de Maas is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij

het Rijk.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet
juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het
waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin
werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden. Deze
handelingen behoeven een watervergunning.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Kaderrichtlijn Water
De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam de Bedijkte Maas. Dit
waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een
langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei en heeft de status sterk
veranderd.

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de
Maas. Een oppervlaktewaterlichaam Is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon,
dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege
voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse
Maasafvoeren varieren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en
kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in
noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebled van de rivier ligt in
Wallonig. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.
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De door aanvrager beoogde handelingen vinden plaats aan de met de rivier de
Maas in open verbinding staande plas (Gouden Ham). Deze locatie maakt
onderdeel uit van het waterstaatswerk de rivier de Maas. De rivier de Maas
draagt zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen
van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme
omstandigheden (hoge afvoeren).

Datum
2 april 2015

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op
de aanvraag. In dit artikel 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
paragrafen 5.2 en 5.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

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
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2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de
realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota
Wateiveiligheid. Specifiek 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
1)sselmeergebied.

Datum
2 april2015

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2009-2015 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 worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het BPRW 2009-2015 gelden voor KRW-

waterlichamen.

Om overstromingen in het rlvierengebied 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 beleidslljn 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 2010-2015 (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 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

Pagina 8 van 17



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.

Datum
2 april 2015

Voldoende water, niet te veel tin 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 werken zijn geprojecteerd in het rivierbed van de rivier de Maas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren dient
beoordeeld te worden aan de hand van het afwegingskader dat Is opgenomen in de
Beleidsregeis grote rivieren (BGR), zoals gepubliceerd in de Staatscourant van
12 juli 2006, nummer 133, zoals gewijzigd. 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 rivier de Maas. De beleldsregels
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. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten:
1. Kleine, tijdelijke of voor het rivlerbeheer noodzakelijke activiteiten als bedoeld in

artikel 3 van de beleidsregels, en
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het bergend regime van

toepassing is, en
3. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime

van toepassing is.

De werken zijn geprojecteerd in het stroomvoerend rivierbed van de rivier
de Maas.

De werken zijn niet-riviergebonden activiteiten als bedoeld In artikel 6 van de
beleidsregels. Niet-riviergebonden activiteiten zijn niet toegestaan, tenzij -zoals in

dit geval- sprake is van een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier
oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie, zoals beschreven in artikel
6 sub d van de beleidsregefs. In de brief d.d. 15 november 2013, kenmerk
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IENM/BSK-2013/239499, en de bijgevoegde notitie "Regie op ruimte in het
rivierbed" heeft de Minister een nadere toelichting c.q. uitwerking gegeven op c.q.
van artikel 6d.

Datum
2 april 2015

Per saldo meer ruimte voor de rivier

De bouw van de werken brengt met zich mee dat 0,23 cm aan ruimte voor de divier

moet worden gerealiseerd in de vorm van een duurzame en robuuste
rivierverruimende maatregel. Deze wateropgave is bepaald aan de hand van een
formule die in de notitie "Regie op ruimte in het rivierbed" is opgenomen.

Aanvrager dient voor eigen rekening een dergelijke maatregel aan te leggen en te
onderhouden. Aanvrager en andere initiatiefnemers vertegenwoordigd in de
Projectengroep EMAB Gouden Ham -die leder hun eigen wateropgave hebben-
hebben zich in 2005 samengepakt om een rivierverruimende maatregel te
ontwerpen en uiteindelijk aan te leggen. Echter de tijd heeft het project ingehaald in

die zin dat de aanleg van een nevengeul te Maasbommel opgenomen is in het
Beheerplan voor de rijkswateren 2009 als maatregel in het kader van de
Kaderrichtlijn Water als verplichting voor het Rijk. Vanaf dat moment is ervoor
gekozen om werk met werk te maken, dat wil zeggen en een maatregel die voldoet
aan de KRW doelstellingen bn een maatregel die de voor initiatiefnemers benodigde
waterstandverlaging oplevert. Het Rijk werd daarmee opdrachtnemer voor de uit te
voeren waterstandsdaling en realiseert daarmee tevens haar KRW doelstelling.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het ontwerp van een nevengeul die 0,4 cm aan
waterstandsverlaging oplevert.

Gebiedsplan

Conform de notitie "Regie op ruimte in het rivierbed" bepaalt de gemeente de
ruimtelijke inlichting van een gebied. Hiertoe dient de gemeente een gebiedsplan op
te stellen dat de grondslag biedt voor de planologisch relevante besluiten. In dit
geval is dat het Masterplan EMAB Gouden Ham "Als een paal boven water" in

combinatie met het Koersbesluit van de Gemeenteraad uit 2009. Dit plan behoeft
actualisatie en komt ter sprake in de eerstvolgende raadsvergadering waarbij de
evaluatie van EMAB staat geagendeerd (zie ook het raadsvoorstel van het college
van Burgemeester en wethouders met nummer 15 int113).

Voorwaarden

Op grond van artikel 6 sub d zijn de werken als activiteit toegestaan. Dan resteert
een toets aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7 lid 1, 2 en 3 van de
beleidsregels, te weten:
a) er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het

veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

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

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

d) de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de
financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Datum
2 april 2015

Ad a) Hieraan wordt voldaan.
Ad b) Er is geen sprake van een feitelijke belemmering.
Ad c) Gelet op de grootte en de locatie wordt hieraan voldaan. De activiteiten zelf

hebben geen waterstandverhogend effect.
Ad d) In dit geval is aanvrager met andere initiatiefnemers (zie eerder)

opdrachtgever voor de aanleg en het onderhoud van een nevengeul als
rivierverruimende maatregel. Het Rijk is opdrachtnemer. Aanvrager betaalt
het Rijk. Hiertoe heeft initiatiefnemer een overeenkomst gesloten. Deze
betaling is gekoppeld aan de start van de uitvoering van de in de aanvraag
genoemde werken. De aanleg van de nevengeul vindt plaats voorafgaand
aan de uitvoering van de in de aanvraag genoemde werken. De gelden
hiervoor zijn door het Rijk reeds gereserveerd. De voorafgaande uitvoering
van de nevengeul is opgenomen in een voorschrift. Hiermee is de
financiering en tijdige realisering zeker gesteld.

EMAB
De ontwikkeling van EMAB-locaties betreft een traject dat naast dat van de
Beleldslijn grote rivieren en dat van de planologische kernbeslissing Ruimte voor de
Rivier loopt. De Beleidslijn grote rivieren vormt wel het afwegingskader voor deze
experimenten. Daarnaast zijn speciale afspraken gemaakt in het kader van EMAB.

De projecten worden bij de beoordeling aanvullend getoetst aan deze EMAB-

randvoorwaarden. In dit verband resteert enkel nog de aanpassing aan het water.
Aangezien de detaillering van de beide bouwwerken nog ontbreekt, is hierover niets
te zeggen, behoudens de tekst in de aanvraag dat het (semi-) drijvende
bouwwerken betreft. In de nadere uitwerking dient dit tot uitdrukking te komen.

Daarmee is de activiteit in overeenstemming met de beleidsregels (en EMAB).

Aangezien de nadere uitwerking van de werken nog moet plaatsvinden, zal aan de
vergunning de voorwaarde worden verbonden dat deze detaillering ter
goedkeuring aan de waterbeheerder moet worden voorgelegd.

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

De aanvraag heeft geen gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen. In dat verband is gekeken naar de achterblijvende bodem. Op
grond van historisch onderzoek is niet de verwachting dat de achterblijvende
bodem na ontgraving een slechtere kwaliteit heeft dan reeds aanwezig voor
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ontgraving. Er is een voorschrift aan de vergunning verbonden tot het uitvoeren
van nader onderzoek om de resultaten van het historisch onderzoek te bevestigen.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Datum
2 apnl 2015

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies 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). Voor de rivier de Maas gelden de volgende functies:

~ Natuur
~ Drinkwater
a Zwemwater
~ Koelwater
~ Energie
~ Scheepvaart
~ Watersport en oeverrecreatie
~ Beroeps- en sportvisserij
~ Oppervlaktedelfstoffen
~ Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de baslsfuncties veiligheid, voldoende water en schoon 5
gezond water op orde zijn. De werken dragen onder meer bij aan de functie
watersport en oeverrecreatie en beinvloeden de andere functies niet negatief.

6. Procedure

6.1 Algemeen

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

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

Datum
2 april 2015

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
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Bijlage 1, Mededelingen

oatum
2 apail 2015

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u
betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte
aan een toelichting7
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

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 bereiken7 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 bereiken7 Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeR 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 de hoofdingenieur-
directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zuid Nederland, postbus 25 6200 MA

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);

Pagina 14 van 17



de reden waarom u bezwaar maakt;
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. 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.

Datum
2 apnl 2015

Inspannlngsverplichting
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 en/of andere overheden.

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 2, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden:

Datum
2 apnl 2015

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'aanvraag". de aanvraag om watervergunning van de B.V.

Recreatiemaatschappij Rivierengebied voor het uitvoeren van Waterrijk
Hanzeland zoals door mij ontvangen op 27 januari 2015 en geregistreerd
onder nummer ZT2015-00012055, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 februari
2015;

2. 'waterbeheerder'. de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (adres:~

125, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);
3. 'ontvangstdatum vergunningaanvraag". eerste datum dat de

vergunningaanvraag is ontvangen bij de minister van Infrastructuur en
Milieu;

4. 'vergunninghouder'. degene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht, zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Wtw zijn opgenomen
en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;

5. 'werken': de bouwwerken, verhardingen, beplanting, steigers, vlonders, een
strand, damwanden, beschoeiingen, een haven en kabels en leidingen, zoals
aangegeven op de bij de bij deze aanvraag behorende overzichtstekening
Hanzeland d.d.26 januari 2015, nummer 098-14-201, en kabels en leidingen
binnen het plangebied;

6. 'werkzaamheden': het maken, behouden, onderhouden en opruimen van het
op grond van deze beschikking vergunde werk;

7. 'Afdeling handhaving': de Afdeling handhaving van Rijkswaterstaat dienst
Zuid Nederland, per adres , Postbus 25, 6200 MA

Maastricht.
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Bijlage 3, Tekeningen, documenten

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden:

Datum
2 april 201S

~ De overzichtstekening Hanzeland d.d.26 januari 2015, nummer 098-14-
201

~ De toelichting bij de aanvraag watervergunning d.d. 26 januari 2015
~ De tekeningen met nummers LBAN201365721 001, 002, 003 en 004 d.d.

18 december 2013
~ Het hydraulisch rapport KRW3 uiterwaardvergraving Maasbommel d.d. 23

mei 2014
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