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Datum
26 mel 2015

De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan unevengeul
Maasbommeln vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met
het bepaalde in dit projectplan.

1. Projectbeschrljving

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een
beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het
wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen
voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

De nevengeul Maasbommel is in de gemeente West Maas en Waal gelegen
aan de rechteroever van rivier de Maas, tussen kilometerraai 192,5 en
193,5. Het plangebied is ten zuiden van de kern Maasbommel gelegen. De
locatie wordt aan de oostzijde begrensd door de Veerweg, aan de
noordzijde door de tuinen van de dijkwoningen en de waterkering en aan
de zuidzijde door de Maas.

De in dit Projectplan beschreven nevengeul Maasbommel dient twee
doelen:
~ Het verbeteren van de kwaliteit van het watersysteem vanuit de Ka-

derrichtlijn Water (KRW). De huidige toestand van het waterlichaam
voldoet niet aan de gestelde doelstellingen (conform de monitoringsre-
sultaten van 2012 gebaseerd op een periode van 3 jaar). De macro-
fauna scoort matig, macrofyten en vis scoren ontoereikend;

~ Realiseren van een natuurgebied.

Als gevolg van de aanleg van de nevengeul Maasbommel ontstaat tevens
een waterstandsverlaging van 0,6 mm. Deze waterstandsverlaging is geen
doelstelling van het project, maar het voorkomen van
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waterstandsverhoging / het realiseren van waterstandsverlaging is
noodzakelijk om het project uit te voeren.

Al verschillende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van een nevengeul
ten zuiden van Maasbommel. In de loop der jaren hebben verschillende
ontwerpen de revue gepasseerd. Uiteindelijk is in mei 2013 een
inrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp is opgesteld op basis van inzichten
uit nadere onderzoeken en een inhoudelijke evaluatie van de
pianuitwerking.

Datum
26 mei 2015

raummer
Rws-2015/13266

Beschrijving van het project
In het plangebied wordt een geisoleerde, natuurlijk uitziende nevengeul
gerealiseerd met een lengte van circa 650 meter. De breedte van de
nevengeul varieert tussen 50 en 125 meter. Er is geen sprake van een
directe verbinding met de Maas. De nevengeul stroomt slechts mee bij
afvoeren met een lage overschrijdingsfrequentie (circa 1 keer per jaar),
met waterstanden hoger dan 5,6 m +NAP. De verwachting is dat de
nevengeul circa 1 keer per jaar mee zal stromen. De geul wordt gevoed
door kwelwater. In figuur 1 is een impressie van het plangebied in de
eindsituatie weergegeven.

Figuur 1: Impressie van nevengeul Maasbommel in de eindsituatie

De nevengeul wordt getrapt aangelegd waarbij de hoogste delen tegen
het 'eiland'an liggen langs de rivier. Het dwarsprofiel is sterk
asymmetrisch; de buitenbocht heeft een zeer steil talud en de
binnenbocht een breed dubbel getrapt talud met een ondiepe waterzone
en een vlakke moeraszone.

Benedenstrooms van de nevengeul wordt de bestaande oeverbescherming
verwijderd en wordt vrije oevererosie toegestaan. De instroom van de
geul vindt plaats met behulp van een drempelconstructie. De
instroomdrempel is circa 160 meter breed en ligt tussen 5,6 en 5,8 m +
NAP. De uitstroomdrempel, met een breedte van circa 125 meter, ligt
tussen 5,4 en 5,6 m + NAP. Bij normale waterstanden is de Maasoever
toegankelijk; bij hoogwater zal de Maasoever niet goed bereikbaar zijn.
Nabij de rivier wordt een wandelpad gerealiseerd, dit wandelpad is in de
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ontwerptekening in bijlage 2 weergegeven.

De diepte van de geul is gebaseerd op de diepteligging van de
onderliggende zandlaag zodat reliefvolgend wordt ontgrond. In de geul
worden diepe en ondiepe delen gerealiseerd zodat een in breedte en
diepte varierende geul ontstaat. Om de diepte van de geul te bepalen is
een bodemonderzoek uitgevoerd waarbij boringen zijn uitgevoerd. De
maximale diepte van de geul is 4,5 meter onder het huidige
maaiveldniveau. In de geul ontstaat in de ondiepe delen een natte ruigte.
De ruwheid in de diepere delen van de geul is veel lager.

Datum
26 mai 2015

Nummer
Rws-2015/13266

Het plangebied zal bij voorkeur worden begraasd. De drempels zullen als
natuurlijk grasland worden beheerd zodat de ontwikkeling van moeras,
struweel en ruigten op de taluds wordt voorkomen. Rondom het
plangebied wordt een buitenraster gerealiseerd langs de dijkteen en rond
de private percelen. De rasters worden op een dusdanige wijze geplaatst
zodat het vee rond de nevengeul kan lopen.

Het plangebied wordt toegankelijk voor wandelaars via twee klaphekken
in het buitenraster ter plaatse van het veer en ter plaatse van de dijkafrit
nabij de kerk. Uitzondering hierop wordt gevormd door de zone tussen de
nevengeul en de tuinen van de buitendijkse woningen aan de
Raadhuisdijk. In deze zone, die niet toegankelijk is voor wandelaars,
worden (aan weerszijden) dwarsrasters geplaatst. Ook wordt op de
perceelsrand van de private tuinen een meidoornhaag geplaatst.
De plaatsing van de inrichtingselementen komt voor rekening van
Rijkswaterstaat.

Bijdrage aan KRIV-doelstellingen
Het ontwerp van Maasbommel bestaat uit een tweetal componenten: een
maaiveldvergraving en de aanleg van een geisoleerde nevengeul. De ne-
vengeul gaat pas meestromen bij afvoeren met een lage overschrijdings-
frequentie (circa 1 keer per jaar).
Door het nemen van deze set van maatregelen zal de uiterwaard ruimer
worden, wat leidt tot een waterstandsverlaging. De maatregelen zijn ge-
richt op het vergroten van het areaal ondiep water en nevengeul. Dit on-
diep, stagnerend tot zwak stromend water is potentieel leefgebied voor de
kwaliteitselementen vis, macrofauna en macrofyten.

Voor Maasbommel zijn de doelstellingen niet verder uitgewerkt in concrete
streefbeelden, wel is aangegeven dat de vegetatie grazig moet blijven.
Opslag van bomen is ongewenst vanwege het uitzicht naar de Maas vanuit
het dorp, maar ook om de waterstandsverlaging veilig te stellen. Ter
plaatse van de geul zal zich in de ondiepe delen een natte ruigte ontwik-
kelen, terwijl in de diepere delen de geul een veel lagere ruwheid heeft.

Als basis voor het beheer van de oevers langs de Maas en bij Maasbom-
mel is gekozen voor beheertype rivier- en moeraslandschap (N1.03, zie
kader) met een incidentele opslag van houtige vegetatie tot een maxi-
mum van 5% (in oppervlakte bepaling).
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N01.03 Rivier- en Moeraslandschap (N01 Grootschalige dynamische
natuur)

0

Algemene beschrijving
Rivier- en moeraslandschap omvat enerzijds de gebieden langs rivieren waar de
waterdynamiek van de rivieren en successie In combinatie met integrale begrazing
door grote grazers het landschap bepalen en anderzijds veen- en kleigebieden waar
waterstandfluctuaties, hoogteverschlllen, successie en Integrale begrazing het
landschap bepalen. Langs de rivieren gaat het ook om kleine in het
overstromingsbereik van de rivier liggende gebieden die tezamen langs een rivier een
landschappelijke eenheid vormen.
Al naar gelang de ligging van het gebied bestaat het uit een groot scala van andere In

rivier- en veen- en kleigebieden voorkomende beheertypen (zoals rivier, zoete plas,
moeras, droog schraalland, zilt grasland en overstromingsgiasland, rulgteveld, rivier en
beekbegeleidend bos of hoog- en laagveenbos) die echter vanwege het veranderlijke
landschap niet In omvang en ligging apart In het beheer worden vastgelegd.
De overstromingsdynamiek is langs de rivieren een belangrijke factor. Deze Is echter
door allerlei Ingrepen bovenstrooms en door het dieper komen te liggen van de rivier
veranderd van bijna jaarlijkse lage overstromingen tot onvoorspelbare hoge
overstromlngen. Hierdoor hebben concurrentlekrachtlge soorten van storingsmilleus
een groot aandeel gekregen en Is begrazlng belangrijk om ook andere soorten nog
kansen te geven.
ln dit grootschalig voorkomende beheertype zijn ook toppredatoren als zeearend
karakteristiek en daarnaast kan ook de bever invloed hebben op het landschap. Ook
aanwezigheid van grote zoogdieren zoals edelheit In meer natuurlijke dlchtheden zijn
van belang.

Afbakening
~ Rivier- en moeraslandschap Is gelegen in het Rivlerenlandschap of in het
landschapstype Laagveen en zeeklei en omvat in tijd en ruimte wisselende In dit
landschap behorende typen.
~ Het landschap wordt gevormd door natuurlijke processen zoals de werking van water,
wind en/of grote grazers.
~ De tot dit type behorende eenheid is tenminste 500 ha of maakt onderdeel uit van
een groter gebied behorende bij grootschalige dynamische natuur. Voor gebieden
liggend aan de rivier vormt de rivier een verbindende schakel mits de gebieden niet
meer dan 5 km van elkaar af liggen.

Voorbeeldgebleden
Gelderse Poort, Ooslvaardersplassen en Tlengemeten.

htto ://www. Dortaalnatuurenlandschao. nl/snl/overzicht-tvoen/natuurtvoen/n01/

Datum
26 mei 2015

Nummer
RWS-2015/13266
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2. Toetsing Waterwet

Het voornaamste doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit
van het watersysteem vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De
macrofauna scoort thans matig en macrofyten en vis scoren
ontoereikend.

Datum
26 mal 2015

rtummar
RW5.2015/13266

Het project moet in het kader van de vaststelling van dit Projectplan
getoetst worden aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze wet is op
grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op de:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen,

Ad. a. voorkomino en waar nodio beoerkino van overstrominoen. water-
overlast en waterschaarste

Wateroverlast en overstromingen
Er is een rivierkundig (hydraulisch) onderzoek uitgevoerd (d.d. 23 mei
2014) om de effecten van de maatregelen op de Maas te bepalen. Dit is
bijgevoegd in bijlage 3.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat als gevolg van de ingreep een
waterstandsverlaging van 4,6 mm op de Maas bij rkm 192.4 optreedt bij
een afvoer van 4.000 m'/s, Het maximaal waterstandsverhogend effect
op de as van de rivier is 5,5 mm groot en treedt op bij rkm 193.3. Deze is
het directe gevolg van de rivierverruimende werking van de maatregel,
het zogenaamde zaagtandeffect. Er is per saldo dus sprake van een
waterstandsverlaging.

De maximale opstuwing langs de bandijk die ontstaat aan de zijde van
Maasbommel bedraagt 6,6 mm. Aan de overzijde van de rivier treedt een
maximale opstuwing op van 1,4 mm. Dit is 0,4 mm meer dan de norm die
door het rivierkundig beoordelingskader wordt opgelegd. De
waterschappen Aa en Maas en Rivierenland hebben ingestemd met de
waterstandstijgingen langs de dijken.

Door de wijziging van de oever en aanleg van de geul treden wijzigingen
op in de dwarsstroom in de rivier (van belang voor o.a. de scheepvaart).
Ter plaatse van de instroom treedt een grotere dwarsstroom richting de
uiterwaard op en bij de uitstroom is deze groter in de richting van het
zomerbed. Op beide locaties is het verschil bij hogere afvoeren groter,
maar is echter beperkt en valt binnen de norm van 0,3 m/s.

Er wordt enige sedimentatie in het zomerbed van de rivier verwacht in
hoogwatersituaties die minder dan eens per jaar optreden als gevolg van
uitvoering van het plan nevengeul Maasbommel. Daarnaast wordt er enige
sedimentatie in de uiterwaard verwacht als gevolg van uitvoering van het
plan nevengeul Maasbommel. De hoogste stroomsnelheden in de geul zelf
treden op ter plaatse van de in- en uitstroomopening en bedragen 0,75
m/s. Hierdoor wordt geen erosie verwacht. De hier aanwezige
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oeverbescherming is voldoende voor deze snelheden.

Waterschaarste
Planrealisatie leidt niet tot het optreden van waterschaarste. Om inzicht te
krijgen in de grondwatereffecten van de realisatie van de nevengeul ten
zuiden van Maasbommel is een grondwatermodel opgesteld. De
grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit zijn een afgeleide van de
waterstanden en de kwaliteit van het Maaswater.

Datum
26 mei 2015

Nummer
Rws-20 1 5/ 13266

Bij extreem hoge waterstanden op de Maas is rondom het veld tussen de
Doctor Buijsstraat en de Bovendijk sprake van wateroverlast. De kwel die
in dit gebied naar boven komt wordt afgevoerd door een sloot die langs de
dijk loopt en vervolgens door een duiker onder de Kerkstraat. De
hoeveelheid kwel mag niet verder toenemen. Als gevolg van het huidige
plan zal de kwel echter licht toenemen.

In het waterstructuurplan van Maasbommel is opgenomen dat als gevolg
van de realisatie van de nevengeul een compensatieopgave van 400m'ntstaat.Deze compensatieopgave is een onderdeel van de totale water-
opgave van Maasbommel die 2.600 m3 bedraagt. Het is mogelijk om de
kwelopgave (van 400m') ten behoeve van de geul binnendijks te realise-
ren.

In het waterstructuurplan wordt geadviseerd om de grondwaterstanden
langs de Raadhuisdijk te monitoren met een grondwatermeetnet. Op deze
manier worden eventuele stijgingen van het grondwater inzichtelijk
gemaakt zodat, indien nodig, maatregelen getroffen kunnen worden.

Op 14 april 2015 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente West
Maas en Waal, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat voor het
oplossen van de kwelproblematiek. In deze overeenkomst is opgenomen
dat de gemeente en het waterschap op kosten van Rijkswaterstaat de
kwelopgave als gevolg van de aanleg van de geul gaat oplossen in
samenhang met de integrale plannen voor de binnendijkse
waterhuishouding.

Eventuele wateroverlast is dan ook niet aan de orde aangezien deze
gecompenseerd wordt.

Ad. b. beschermino en verbeterino van de chemische en ecolooische
kwaliteit van watersvstemen
Voor wateren in beheer bij het Rijk, heeft Rijkswaterstaat een Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld (hierna BPRW).
Om de doelen uit de Waterwet te bereiken en om te onderzoeken of de
geplande ingrepen geen schade opleveren voor de ecologische toestand,
is voor de ontwikkeling van de uiterwaard bij Maasbommel een BPRW-
toets uitgevoerd (zie bijlage 4). De resultaten van dit onderzoek zijn In de
volgende paragrafen weergegeven.

Chemische kwaliteit
Tijdens de ontwikkeling van de nevengeul zal er gegraven worden.
Mogelijk zal voor een deel nat gebaggerd worden. Hierbij zal
bodemmateriaal in het water terechtkomen. Dit leidt tot vertroebeling van
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het water in de nevengeul door zwevend stof,

De af te graven bodem bestaat hoofdzakelijk uit klei. Eventueel aan klei
gebonden verontreinigingen zullen moeizaam vrijkomen in het water. De
bodem van de toekomstige nevengeul bestaat uit zand. De te ontgraven
bodem (klei) bevat verhoogde concentraties aan lood. De toekomstige
waterbodem (zand) is niet verontreinigd.

Datum
26 mei 2015

Nummer
RWS-2015/13266

Bij normale waterstanden in de Maas is er geen uitwisseling mogelijk
tussen de nevengeul en de Maas. De drempels aan weerszijde van de
nevengeul overstromen slechts bij hoog water. De graafwerkzaamheden
vinden alleen plaats bij normale waterstanden en de drempels voor de
verbinding met de Maas worden als laatste op hoogte gebracht. De
nevengeul ligt in de binnenbocht van de Maas. Hier zijn over het
algemeen lagere stroomsnelheden te verwachten. Ook zal de stroming in
de nevengeul zelf relatief laag zijn. Dit leidt tot een netto bezinking van
opgewerveld materiaal ten opzichte van de Maas.

De chemische risico's van de werkzaamheden ten behoeve van het graven
van de nevengeul bij Maasbommel zijn verwaarloosbaar. In de eindfase
zal er een netto sedimentatie zijn in de nevengeul. Hierdoor is er sprake
van een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit.

Ecologische kwaliteit
In de huidige situatie is het plangebied voornamelijk in gebruik als
agrarisch gebied (gras/weide). De natuurwaarden in het gebied zijn
beperkt vanwege het huidige gebruik en zijn daarom niet relevant voor de
KRW. De huidige ecologische toestand van het plangebied draagt dus niet
bij aan een positieve beinvloeding van de KRW beoordeling.

Door de aanleg van de nevengeul zal landoppervlak worden ingeruild voor
wateroppervlak. Deze verandering komt ten goede aan de aquatische
ecologie. Door de gevarieerde inrichting in de toekomstige situatie zullen
er naar verwachting ook gevarieerde levensgemeenschappen ontstaan.
De nevengeul biedt na de inrichting, verschillende habltats voor
doelsoorten uit de KRW. Flora en fauna krijgen kansen om te ontwikkelen
en de nevengeul zelf biedt kansen voor stroomminnende vissen.

Het negatieve effect van de vergraving in de vorm van sliblozing heeft
tijdelijk effect op doorzicht en zwevend stofgehalte in de nieuwe
nevengeul. Gedurende de werkzaamheden zal er geen verbinding zijn met
de Maas. De aquatische ecologie in de nevengeul zal geen hinder
ondervinden omdat deze nog niet tot ontwikkeling is gekomen in de
uitvoeringsfase. Omdat de effecten verwaarloosbaar zijn, is compensatie
of mitigatie niet aan de orde. Er zullen weinig tot geen slibgevoelige
organismen in het gebied aanwezig zijn.

Door de graafwerkzaamheden verdwijnt er landareaal (weiland) met
natuurwaarden die gelden voor landarealen. Hiervoor komen verschillende
levensgemeenschappen terug die invloed hebben op de ecologische
waarden van een natte omgeving. Het gebied komt er anders uit te zien
met een meer gevarieerde inrichting en waterareaal. Dit biedt kansen aan
meer verschillende levensgemeenschappen die afhankelijk zijn van een
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watermilieu. Vanuit de KRW gezien is dit een positief effect.

Ad. c. vervulllno van de maatschaooelilke functies van het watersvsteem
In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) maakt het
plangebied deel uit van het waterlichaam rivier de Maas. De basisfuncties
voor het gehele watersysteem zijn veiligheid, voldoende schoon en
gezond water, scheepvaart (vlot, betrouwbaar, veilig) en overige
gebruiksfuncties (drinkwater, recreatie, visserij, zwemwater). Voor de
rivieren worden waterveiligheid en ecologisch herstel als kernpunten van
het beheer benoemd. Onderstaand is getoetst voor zover deze functies op
deze locatie aan de orde zijn. Voor de functie waterveiligheld wordt
hiervoor verwezen naar het hydraulisch onderzoek (paragraaf 2a
hierboven), voor de waterkwaliteit naar de BPRW-toets (paragraaf 2b
hierboven),

Datum
26 mei 2015

Nummer
Rws-2015/13266

Scheepvaart: In het BPRW speelt scheepvaart een belangrijke rol. De
Maas is een belangrijke scheepvaartcorridor die belangrijke economische
en recreatieve centra verbindt. De werkzaamheden hebben in beperkte
mate effect op de scheepvaart over de Maas gedurende de
uitvoeringsperiode. In ieder geval 800/0 van het vrijkomende materiaal
wordt per schip afgevoerd. In de eindsituatie is geen sprake van een
negatieve invloed op de scheepvaart.

Recreatie: het plangebied krijgt in de eindsituatie een natuurlijke functie.
Daarnaast wordt een natuurpad gerealiseerd zodat vanuit de kern
Maasbommel om de nevengeul heen gewandeld kan worden. Het plan
heeft dan ook een positief effect op de recreatieve mogelijkheden van het
plangebied.

Conclusie toetsino doelstellinoen Waterwet
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen
van de Waterwet.

3. Wijze van uitvoering
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9
van de Waterregeling.

In de uitvoeringsfase gelden voorts de volgende uitgangspunten:
~ Het vrije doorstroomprofiel van Maas blijft gehandhaafd;
~ De oevers en nevengeulen blijven het water in de Bedijkte Maas op

een veilige manier geleiden. Het functionele gebruik van het waterli-
chaam en het achterland wordt in stand gehouden;

~ De netto opstuwing in de Maas blijft beperkt tot hetgeen in het hydrau-
lisch onderzoek is beschreven;

~ De herinrichting wordt zodanig uitgevoerd dat scheepvaartbewegingen
op de Maas vlot en veilig kunnen plaatsvinden;

~ De herinrichting van de uiterwaard dient hinder door aanzanding op de
vaarweg te beperken;
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~ De oevers en uiterwaarden maken het behalen van de voor het water-
lichaam Bedijkte Maas gespecificeerde KRW-doelstellingen (GEP) en de
bijbehorende beleidsdoelstellingen voor het jaar 2015 mogelijk;

~ De uiterwaard is voor recreanten, beheerders en materieel en vee dat
voor beheer van de oevers/uiterwaard wordt gebruikt veilig toeganke-
lijk;

~ Vanaf het moment dat er fysieke werkzaamheden aan de uiterwaard
plaats vindt tot het moment van oplevering is de aannemer verant-
woordelijk voor het beheer en onderhoud van de oever. De aannemer
dient beheer uit te voeren op basis van het vigerende projectplan Wa-
terwet en het vigerende beheervoorstel. Dit houdt onder andere in dat
de aannemer verantwoordelijk is voor het tijdelijk uitrasteren van oe-
vers, Dit dient te gebeuren in overleg met de terreinbeheerder;

~ Minimaal 80% van het vrijkomend materiaal uit de oevers wordt afge-
voerd over water;

~ De stabiliteit van waterkeringen blijft in stand;
~ Bakenbomen worden behouden, tenzij specifiek anders vermeld; be-

schadiging van bakenbomen dient voorkomen te worden;
~ De functionaliteit van wegen op de oevers van de Maas blijven in

stand,

Datum
26 mei 2015

Nummer
RWS-2015/13266

Procedure
Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of
ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire
waterkeringen en rivierdijken (categorie D3.2) geldt conform het Besluit
milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordelingsplicht. De ontwikkeling van
de nevengeul Maasbommel is dan ook m.e.r.-beoordelingsplichtig,
aangezien het project het waterstaatswerk rivier de Maas wijzigt. Het
vaststellen van het Projectplan Waterwet is het m.e.r.-
beoordelingsplichtige besluit op grond van artikel 3.2 van het Besluit
milieueffectrapportage.

Daarom is voor voorliggende ontwikkeling een m.e.r.-beoordelingsnotitie
opgesteld. Hiervoor is een apart besluit genomen. De conclusie van de
m.e.r.-beoordeling is dat het project nevengeul Maasbommel niet leidt tot
belangrijke nadelige milieugevolgen. Het project heeft geen significant
nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Vanuit grondwater treedt
een negatief effect op wanneer geen maatregelen worden getroffen. Mid-
dels een overeenkomst is bepaald dat mitigerende maatregelen getroffen
moeten worden om de kwelproblematiek op te lossen. Ook vanuit grond-
water zijn dan ook geen effecten te verwachten.

De uitkomst van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is dat voor de activiteiten
in dit projectplan geen milieueffectrapportage nodig is.

Planologische inpassing

Bestemmingsplan
Op 27 juni 2013 heeR de gemeenteraad van de gemeente West Maas en
Waal het bestemmingsplan 'Buitengebied West Maas en Waal'astgesteld.
Het plangebied waar de nevengeul is voorzien, heeft binnen dit vigerende
bestemmingsplan de bestemming 'Agrarisch met waarden — Uiterwaard',
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dit is weergegeven in figuur 2. Ook heeft het plangebied de
dubbelbestemming 'Waterstaat — Stroomvoerend rivierbed'. Het
planvoornemen betreft de ontwikkeling van natuur, dit is binnen de
bestemming 'Agrarisch met waarden — Uiterwaard'iet mogelijk.

Het initiatief kan niet binnen het vigerende bestemmingsplan worden
gerealiseerd. In overleg met de gemeente West Maas en Waal is een
omgevingsvergunning aangevraagd, voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing. Met deze vergunning wordt afgeweken van het vigerende
bestemmingsplan. De vergunningaanvraag is in procedure bij de
gemeente West Maas en Waal.

Datum
26 mel 2015

Nummer
RWS-2015/13266

Figuur 2: Uitsnede vigerend bestemmingsplan

iiaasbommei

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is voor
Rijksvaarwegen een vrljwaringszone bepaald. Deze vrijwaringszone
voorkomt dat nieuwe ontwikkelingen langs Rijksrivieren de doorgang van
het scheepvaartverkeer belemmeren, de zichtlijnen voor het
scheepvaartverkeer en de bedienings- en begeleidingsobjecten hinderen
en de Rijksrivieren minder toegankelijk maken voor hulpdiensten. In
figuur 3 is een uitsnede van de kaart 'Grote rivieren'pgenomen. Uit deze
kaart blijkt dat het volledige plangebied onderdeel uitmaakt van het
rivierbed en van het stroomvoerende deel van het rivierbed. Planrealisatie
vormt geen belemmering voor het scheepvaartverkeer en de bestaande
functie van de uiterwaard zal ten dienste blijven staan voor de rivier de
Maas door realisatie van een nevengeul. Door planrealisatie zal de
uiterwaard ruimer worden, wat leidt tot een waterstandsverlaging.

Het plangebied ligt daarnaast gedeeltelijk binnen de vrijwaringszone (zone
met een breedte van 25 m vanaf de begrenzingslijn van de Maas) op ba-
sis van artikel 2.1.2 van het Barro.
Op grond van artikel 2.1.3. van het Barro moet bij de vaststelling van een
bestemmingsplan in dat geval rekening worden gehouden met het voor-
komen van belemmeringen voor onder andere de toegankelijkheid van de
Rljksvaarweg voor hulpdiensten. Daarnaast moet rekening worden gehou-
den met het voorkomen van belemmeringen voor de doorvaart van de
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scheepvaart, zichtlijnen voor navigatie, contact van scheepvaart met be-
dienings- en begeleidingsobjecten en het uitvoeren van beheer/onderhoud
van de Rijksvaarweg. Planrealisatie vormt geen belemmering voor het
scheepvaartverkeer. Vanuit het Barro is dan ook geen sprake van belem-
meringen voor realisatie van de nevengeul Maasbommel.

Datum
26 mei 2015

Nummer
ltws-20 1 5/ 13266

Figuur 3: Uitsnede Barro

llaasbommel

vooll111 6. 66

[Q) arie*ed

~ utroomvoerand deel overeed

teg,;

Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante besluiten of
meldingsplichtige handelingen
Naast dit projectplan zijn andere besluiten en vergunningen noodzakelijk
en moeten op grond van algemene regels meldingen worden gedaan.
Deze zullen/zijn afzonderlijk bij de betreffende bevoegde gezagen
(worden) aangevraagd.
De besluiten en vergunningen met een lange doorlooptijd (zoals het
projectplan) zijn door Rijkswaterstaat aangevraagd, deze vergunningen
zijn in tabel 1 weergegeven (met uitzondering van voorliggend
projectplan). Vergunningen met een korte doorlooptijd zullen tijdens de
uitvoeringsperiode door de aannemer worden aangevraagd, deze zijn niet
in de tabel opgenomen.

Vergunning
Natuur-
beschermingswet

Tabel 12 Overzicht relevante vergunningen en ontheffingen
Vergunningen/ Bevoegd Voor Stand van zaken
ontheffingen gezag werkzaamhede

n
Omgevingsvergun Gemeente West Afwijken van In procedure.
ning (afwijken van Maas en Waal vigerend
bestemmingsplan) bestemmingsplan
Ontgrondingenwet Provincie Graven Vergunning verleend

Gelderland op 5 december 2014.
Ministerie van Verstoring Natura Aanvraag is ingediend
Economische 2000-gebieden en is in behandeling
Zaken bij het bevoegd
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I gezag.

In het plangebied is geen sprake van eerder vergunde objecten waarmee
bij de uitvoering rekening moet worden gehouden.

Planning
De nevengeul Maasbommel dient uiterlijk eind 2015 gerealiseerd te zijn.
De uitvoering van het project zal enkele maanden in beslag nemen
gedurende het jaar 2015.

Datum
26 mel 2015

Nummer
PWS-2015/13266

Overige uitvoeringsaspecten

1) Bodem

Grondverwerving
Alle gronden zijn in eigendom van de Staat, waterschap Rivierenland en
Natuurmonumenten. Alle eigenaren werken mee aan de realisatie van de
nevengeul, grondverwerving is dan ook niet aan de orde.

yyaterbodemonderzoek
Uit uitgevoerd bodemonderzoek (2009) blijkt dat er geen
puntverontreiniglngen zijn aangetroffen in het plangebied. Wel gelden er
hergebruiksbeperkingen voor de vrijkomende grond.

In 2013 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. De
doelstelling van het waterbodemonderzoek was inzicht te verkrijgen in de
milieuhygienische kwaliteit van de waterbodem in relatie tot de geplande
ingrepen (KRW-maatregelen). De hierdoor verkregen
onderzoeksresultaten fungeren als erkend bewijsmiddel (voldoende
bewijslast) voor handelingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit
(Bbk), het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Waterwet. Meldingen op
grond van die wet- en regelgeving zullen t.z.t. door de aannemer worden
ingediend bij het ter zake bevoegde gezag, te weten de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT).

Milieuhygienische kwaliteit
De deklaag van 0-0,5 m-mv heeft een wisselende kwaliteit, ter plaatse
van zone 1 en 3 voldoet deze grotendeels aan klasse A. Uitzondering
hierop vormt de deklaag ter plaatse van boringen B44, B45 en B46. Hier
is Klasse B materiaal aanwezig van 0-0,5 m-mv. De deklaag ter plaatse
van zone 2 betreft van 0-0,3 m-mv eveneens klasse B materiaal.
Hieronder wordt van 0,3 tot 0,5 m-mv materiaal dat voldoet aan de
kwaliteit Achtergrondwaarde aangetroffen.
Het overige te ontgraven materiaal huidig maaiveld tot ontgravingsdiepte)
bestaat uit klei, zand en grond. Deze laag is als een geheel getoetst
omdat er geen kwalitatief afwijkende deelpartij is aangetroffen. De
toekomstige waterbodem voldoet in alle zones aan de Achtergrondwaarde.

Door een deel van de bodem te vergraven en het materiaal naar elders af
te voeren zal de bodemkwaliteit in het plangebied niet wijzigen. De
werkzaamheden betreffen voornamelijk grondverzet om een nevengeul te
realiseren. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk en veroorzaken geen
significante risico's op bodemverontreiniging.
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Conclusie
Middels het verrichte waterbodemonderzoek is de kwaliteit van de
verschillende bodemlagen voldoende onderzocht. Op basis van het
onderzoek kunnen de financiele en ecologische risico's voldoende worden
ingeschat. Al het vrijkomend materiaal (klasse A, B en AW) is
herbruikbaar in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Datum
26 mei 2015

Nummer
RWS-20 1 5/13266

Op de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en
geen van de onderzochte lagen valt binnen de kwaliteitsklasse "Niet
Toepasbaar".

Grondbalans
Planrealisatie wordt niet met een gesloten grondbalans uitgevoerd. Het
vrijkomende materiaal binnen het plangebied zal worden afgevoerd naar
een locatie buiten het plangebied. Deze locatie zal door de geselecteerde
aannemer worden bepaald. Indien de kwaliteit van het vrijkomende
materiaal dit toelaat, mag hergebruik of toepassing van baggerspecie na
het doen van een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit
plaatsvinden. De ILT is bevoegd gezag om dergelijke meldingen te
beoordelen. Onderstaand is de grondbalans van de nevengeul
Maasbommel opgenomen.

Grondbalans nevengeui
Maasbomm el
Af te graven oeverbestorting
Overige ontgravingen
Totaal m'xcl. stortsteen
Totaal m3 incl. stortsteen

Hoeveelheid in
m

0
141.170
141.170
141.170

Door de uitvoerende aannemer zullen te zijner tijd meldingen in het kader
van het Besluit lozen buiten inrichtingen en/of het Besluit bodemkwaliteit
worden ingediend bij het ter zake bevoegde gezag, de ILT.

2j Niet oesoronoen exolosieven

In 2010 is voor het plangebied een vooronderzoek uitgevoerd naar de
aanwezigheid van Conventionele Explosieven. In het kader van dit
onderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd. Uit het vooronderzoek blijkt
dat er geen informatie is achterhaald die erop duidt dat het plangebied in
het verleden is betrokken bij oorlogshandelingen. Er is dan ook geen
sprake van een feitelijk aantoonbaar verhoogd risico op het aantreffen van
achtergebleven conventionele explosieven. Nader onderzoek naar het
opsporen van explosieven is dan ook niet noodzakelijk. Mochten
gedurende de werkzaamheden toch munitieverdachte objecten worden
aangetroffen dan wordt aangeraden om uitvoerend personeel te
instrueren deze objecten niet te beroeren en de werkzaamheden ter
plaatse direct te stoppen. Ook dient de plaatselijke politie op de hoogte te
worden gebracht van de vondst.

Naast het vooronderzoek is in 2013 een second opinion uitgevoerd. Uit
deze second opinion blijkt dat er geen meldingen zijn gevonden die
betrekking hebben op het plangebied.
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3) Archeolooie

Om inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied is
een bureauonderzoek uitgevoerd. Onderstaand zijn de belangrijkste
resultaten uit het onderzoek weergegeven. Op de IKAW heeft het
plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. Binnen het
plangebied zijn geen bekende archeologische waarden aanwezig. Wel is
sprake van waarnemingen en uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid
van het plangebied. Voor een deel overlappen deze onderzoeken het
plangebied. Nabij het plangebied zijn twee AMK-terreinen aanwezig.

era rum

26 mei 2015

Nummer
Rws-2015/13266

Uit de bureaustudie blijkt dat de archeologische waarden zich
concentreren op de oude stroomgordels in de ondergrond, dit zijn de oude
woongronden. Op de IKAW hebben deze stroomgordels een middelhoge
tot hoge archeologische verwachtingswaarde. De vermoedelijke ligging
van de Molenblok, de oudste meandergordel, is gelegen in het westelijke
deel van het plangebied. Wanneer deze oude meandergordel intact
aanwezig is in de ondergrond kunnen zich hier voormiddeleeuwse resten
in de ondergrond bevinden. Wanneer in dit deel van het plangebied een
nevengeul wordt gerealiseerd kunnen archeologische waarden worden
verstoord.

Aanbevolen wordt dan ook om het plangebied nader te onderzoeken met
behulp van boringen. Op deze manier kan worden bepaald of sprake is
van oude kronkelwaardafzettingen. Indien in de ondergrond recente
kronkelwaardafzettingen aanwezig zijn is er een lage trefkans op
archeologische waarden.

4) Kabels en leidinoen

Voor het plangebied is een orientatiemelding kabels en leidingen
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied geen kabels en
leidingen zijn gelegen die een belemmering vormen voor de planrealisatie.
Effecten op kabels en leidingen kunnen dan ook worden uitgesloten.

5) Beheer

Voor de ontwikkeling van de nevengeul Maasbommel is een
beheervoorstel opgesteld (zie bijlage 5). Dit beheervoorstel geeft een
aanzet voor hoe in de toekomst beheer, onderhoud en monltoring worden
vormgegeven in Maasbommel. In de realisatiefase zal dit beheervoorstel
verder worden uitgewerkt tot een beheer-, onderhouds- en
monitoringsplan, dat wordt afgestemd met de toekomstig beheerders.

De ontwikkeling van meer natuur langs de Maas resulteert in een andere,
meer specifieke benadering van het beheer en onderhoud van de
uiterwaard. Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten het in toom
houden van de hydraulische ruwheid waarmee men kan blijven voldoen
aan de veiligheidsnormen, een gevarieerde natuur en recreatief
medegebruik.

De hydraulische berekeningen die behoren bij het voorliggende
projectplan stellen de randvoorwaarden voor het beheer (figuur 4). Op
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basis van deze berekeningen is een beheerkaart gemaakt. De min of meer
spontane natuurontwikkeling in het gebied onder Invloed van
rivierdynamiek en natuurlijke begrazing kan niet ongebreideld
plaatsvinden, maar mag zich maximaal ontwikkelen tot de
vegetatieklassen, zoals opgenomen op de beheerkaart. Dit betekent dat
indien deze vegetatie dreigt te worden overschreden, aanvullende
beheermaatregelen benodigd zijn.

Oatum
26 mal 2015

Nummer
NWS-2015/23266

Figuur 4: Beheerkaart voor plangebied Maasbommel
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Voor het plangebied zijn de doelstellingen niet verder uitgewerkt in
concrete streefbeelden, wel is bepaald dat de vegetatie grazig moet
blijven. Ter plaatse van de geul zal zich in de ondiepe delen een natte
ruigte ontwikkelen, terwijl in de diepere delen de geul een veel lagere
ruwheid heeft. Als basis voor het beheer is gekozen voor beheertype
rivier- en moeraslandschap (N1.03) met een incidentele opslag van
houtige vegetatie tot een maximum van 5% (in oppervlakte bepaling).
Het vegetatiebeheer zal bestaan uit integrale begrazing, of een
soortgelijke maatregel. Waar nodig zullen aanvullende beheermaatregelen
worden ingezet om te zorgen dat de vergunde vegetatie (beheerkaart)
niet wordt overschreden.

De aanwezige bakenbomen op de oever van de Maas blijven gehandhaafd,
maar zullen conform de richtlijn van Rijkswaterstaat, niet meer vervangen
worden door nieuwe aanplant. Ook zullen de waterpartijen niet
toegankelijk worden voor de pleziervaart.

Na de inrichting van het plangebied zal dit worden beheerd door een
terreinbeherende organisatie. Op dit moment wordt overleg gevoerd om
hierover overeenkomsten af te sluiten. Het rivierbeheer is de
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

6\ Calamiteiten of onoewoon voorval

De opdrachtnemer stelt Rijkswaterstaat gedurende de realisatiefase
onmiddellijk op de hoogte van eventuele calamiteiten/ongewone
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7

voorvallen en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige
gevolgen daarvan te beperken (Meldpunt Water, tel. 0800-0341). De
opdrachtnemer houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en
calamiteiten en getroffen maatregelen ter beperking van de nadelige
gevolgen daarvan.

Oatum
26 mei 2015

Nummer
RWS-2015/13266

4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken
of beperken van de nadelige gevolgen

Artikel 5.4 tweede lid van de Waterwet geeft aan dat het projectplan in
moet gaan op voorzieningen die worden getroffen en die gericht zijn op
het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de
uitvoering van de werkzaamheden. Het moet hier gaan om nadelige
gevolgen waarvoor de waterbeheerder ook bevoegd is om eventuele
maatregelen te treffen, met andere woorden gevolgen die betrekking
hebben op de doelstellingen van de Waterwet zoals omschreven in artikel
2. 1.

De nadelige gevolgen van de realisatie van de nevengeul bij Maasbommel
kunnen zijn:
~ Aantasting van natuurwaarden;
~ Hinder voor gebruikers van de omgeving;
~ Gevolgen voor beheer en onderhoud van de waterstaatswerken;
~ Nadeelcompensatle.

1) Aantastino van natuurwaarden

Om een beeld te krijgen van de binnen het plangebied aanwezige
beschermde plant- en diersoorten, zijn in 2012 twee veldbezoeken aan
het plangebied gebracht. Uit deze veldbezoeken blijkt dat in het
plangebied geen beschermde plantensoorten aanwezig zijn.

In de Maas komen rivlerdonderpadden (tabel 2-soort) voor. Het is
aannemelijk dat deze soort ook langs de oever van het plangebied voor
komt. Het planvoornemen leidt echter niet tot ingrepen aan de Maasoever,
negatieve gevolgen op de gunstige staat van instandhouding van deze
soort zijn dan ook uitgesloten. Ook kleine modderkruiper en bittervoorn
komen in het algemeen voor in het rivierengebied. In het plangebied is
echter geen sprake van water waarin deze soorten voor kunnen komen.
Andere beschermde vissoorten worden niet verwacht.

In het plangebied zijn geen beschermde zoogdieren, ongewervelde dieren,
amfibieen en reptielen aangetroffen. Deze worden ook niet in het
plangebied verwacht. Mogelijk trekken wel meervleermuizen over de Maas
heen, deze soort heeft echter geen binding met het plangebied.

Er zijn geen gevallen bekend van broedvogels met een jaarrond
beschermd nest (tabel 3-soorten). Deze komen waarschijnlijk wel in het
plangebied voor. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het
broedseizoen (maart t/m augustus) uit te voeren zodat broedende vogels
niet worden verstoord.
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2l Hinder voor aebruikers van de omoevino

De werkzaamheden worden uitgevoerd met materieel dat geluid
produceert. Deze bronnen zullen zich gedurende de werkzaamheden door
het gebied verplaatsen en dus niet lang op een locatie aanwezig zijn.
Mede gezien de afstand tot de woonbebouwing en het feit dat de
bebouwing aan de andere kant van de winterdijk ligt, wordt geen
significante hinder voor omwonenden verwacht. De uitstoot van de
machines is zo beperkt en de luchtkwaliteit in het gebied ligt zo ver onder
de daarvoor geldende normen, dat de werkzaamheden niet zullen leiden
tot overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.

Datum
26 mei 2015

Nummer
ews-2015/13266

Er wordt niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. De toegankelijkheid van het
gebied zal gedurende de werkzaamheden worden beperkt, ter voorkoming
van risico's voor derden. Daarnaast zijn er geen bijzondere risico'.

3) Gevoloen voor beheer en onderhoud van de waterstaatswerken

In bijlage 5 is een beheervoorstel opgenomen (zie paragraaf Overige
uitvoeringsaspecten), waarin het beheer op hoofdlijnen is weergegeven.
In het beheervoorstel zijn randvoorwaarden voor het beheer van het
gebied opgenomen, Hierin is onder andere gewaarborgd dat de vegetatie
in de uiterwaarden van Maasbommel (binnen het plangebied) te allen
tijde moet voldoen aan de bijgevoegde beheerkaart. In dat geval vindt er
geen verslechtering van de hoogwaterveiligheid plaats als gevolg van de
werkzaamheden (bijlage 5).

4) Nadeelcomoensatie

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van
de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een
verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de
Waterwet, Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de
rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het
waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken
bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.
Het verzoek tot vergoeding van de schade dient een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding te
bevatten.
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5. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in
de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is
genoemd in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de
bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop
van toepassing zijn.

Datum
26 mei 2015

Nummer
Rws-2015/13266

Bij de totstandkoming van het ontwerp voor de nevengeul Maasbommel
zijn een aantal bestuursorganen betrokken. Het betreft de gemeente West
Maas en Waal, Natuurmonumenten (beheerder) en het waterschap
Rivierenland. Tevens zijn omwonenden betrokken bij de voorbereidingen.
Dok heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Gelderland in het
kader van de ontgrondingsvergunning.

Ten behoeve van het plan zijn twee gebiedssessies gevoerd waarin het
ontwerp voor de nevengeul centraal stond. Deze gebiedssessies hebben
plaatsgevonden in de tweede helft van 2012. Bij deze sessies was een
deel van de hiervoor genoemde partijen aanwezig, namelijk de gemeente
West Maas en Waal, Natuurmonumenten en omwonenden.

Dit besluit (projectplan) staat niet op zichzelf maar wordt voorbereid met
een tweetal ander besluiten, namelijk de omgevingsvergunning en de
natuurbeschermingswetvergunning. Er vindt evenwel geen inhoudelijke of
procedurele coordinatie plaats tussen deze besluiten.

De gemeente West Maas en Waal ontvangt een afschrift van dit
projectplan.

Contactoersoon uitvoerino werken
Coordinator voor Rijkswaterstaat:
De heer
Bezoekadres: 6221 KV Maastricht
Postadres: Postbus 25, 6200 MA Maastricht
E-mail: '@rws.nl
Telefoon: 06—

6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
hoofd Verqunningverleninq
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7. Mededelingen

Bezwaarclausule

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

0aanm
26 mei 2015

Nummer
RWS-201$/13266

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. U bent
belanghebbende als uw belangen rechtstreeks bij het besluit zijn
betrokken.

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

Hoe maakt u bezwaar7
Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, de op schrift gestelde bezwaargronden te
sturen naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 6200
MA te Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:
uw naam en adres en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te
vermelden of door een kopie mee te sturen);
de reden of redenen waarom u bezwaar maakt (motivering);
de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat
betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in
behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het
besluit onherstelbare gevolgen heeft voor uw belangen, 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 het besluit te schorsen. De rechtbank zal u daarvoor wel
griffierecht in rekening brengen.
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8. Bijlagen projectplan

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van voorliggend projectplan:

1. Overzichtskaart projectgebied:
Topografische ondergrond. Projectplan Waterwet KRW3. Locatie:
Maasbommel d.d. 09-03-2015.

2. Tekening referentieontwerp:
Referentieontwerp Uiterwaarden Maasbommel. Grontmij.
LBAN201365721 001. D6.2. (I.d. 27-03-2014.

3. Hydraulisch onderzoek:
KRW3 Uiterwaardvergraving Maasbommel, rivierkundige bereke-
ningen. Rivierkundig Advies / AHA, d.d. 23 mei
2014.

4. BPRW-toets Maasbommel. GM-0136212. Grontmij Nederland B.V.,
d.d. 20 juni 2014.

5. Beheervoorstel t.b,v. beheer, onderhoud en monitoring Maas-
bommel d.d. 21-10-2014.

Datum
26 mei 2015

Nummer
Rws-2015/13266

Pagina 20 van 20


