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Geachte ~
Op 11 oktober 2017 heb ik uw aanvraag voor een revisievergunning op grond van
de Waterwet ontvangen.

Hierbij zend ik u de vergunning voor de camping.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar
tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen
met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer
RWSZ2017-00015594.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunnlngverlenino Riikswaterstaat Zuid;Nederland,%L~R'
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ç'~~s Rijkswaterstaat
Ministerie pan Infrasnuctuur en Milieu

Watervergunning
VERZONDEN 2 2 DEC 2011

Datum

Nummer

Onderwerp

Rws-2017/47098
RW522017-00015594; Waterwet; Rivier de Maas;
Revisievergunning voor het exploiteren van camping De
Schans, gelegen aan de Nieuwe Schans 2 te Alphen ter
hoogte van km 196,800 aan de rechteroever van de rivier
de Maas ln de gemeente West Maas en Waal

1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 oktober 2017 een
aanvraag ontvangen van Ambi Mosa B.V., te Oss, om een
revlslevergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het
verdchten (waaronder behouden van werken) van handelingen in een
watersysteem.

De aanvraag betreft:
1.1 het gebruik maken van het rljkswaterstaatswerk 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, te weten het maken en behouden c.q. behouden
van werken, te weten de werken die verband houden met de exploitatie van
camping De Schans op de percelen kadastraal bekend gemeente Appeltern,
sectie Q, nummers 647, 648, 655, 660, 662, 663 en 803, gelegen aan de
Nieuwe Schans 2 te Alphen ter hoogte van km 196,800 aan de rechteroever
van de rivier de Maas in de gemeente West Maas en Waal.

1.2 Het gebruik maken van een regionaal waterstaatswerk in beheer bij het
Waterschap Rlvierenland, te weten de primaire waterkering de Maasdijk ter
plaatse van dljkpaal HD383.

De aanvraag is bij mij geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00015594.

De aanvraag ziet op de werken gemoeid met het exploiteren van een camping.
Deze handeling maakt echter deel uit van een samenstel van handelingen van
aanvrager waarvoor ook reeds andere watervergunnlngen van kracht zijn. Zie
paragraaf 4.1.1. Onder verwijzing naar artikel 6.18 van de Waterwet is dan ook
een revisievergunning aangevraagd.
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Daarnaast is het zo dat een groot aantal werken zonder watervergunning
aanwezig is. De oorzaak daarvan is gelegen In de vergroting van het rivierbed in
april 1998 (zie Koninklijk Besluit van 6 maart 1998, Staatsblad nr. 164) met als
gevolg de inwerkingtreding van de vergunningplicht op grond van een voorganger
van artikel 6.5 dub c van de Waterwet en wel artikel 5 van de Rivierenwet op 10
april 1998.

De aanvraag betreft handelingen ten aanzien waarvan meer dan 6en
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 mede betrokken bestuursorgaan is in de
gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de
vergunning voor handelingen in de kern- en beschermingszone van de primaire
waterkering de Maasdijk (Schansedijk) ter plaatse van dijkpaal HD383 in beheer
bij het Waterschap Rivierenland. Bij brief van 6 november 2017, kenmerk
2017063135/2017086104, heeft het Waterschap een positief advies afgegeven.

Op 5 december 2017 heb ik de beslistermijn verlengd met 6 weken. Hiermee is
de beslistermijn verlengd tot uiterlijk 16 januari 2018.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur
Waterschap Rlvierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder
vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als
volgt:

De gevraagde revisievergunning als bedoeld In artikel 6.5, onder c Wtw
aan Ambi Mosa B.V. te Oss te verlenen voor het gebrulkmaken 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, te weten het maken en behouden c.q. behouden van
werken in verband met de exploitatie van camping De 5chans op de
percelen kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie Q, nummers 647,
648, 655, 660, 662, 663 en 803, gelegen aan de Nieuwe Schans 2 te
Alphen ter hoogte van km 196,800 aan de rechteroever van de rivier de
Maas in de gemeente West Maas en Waal.

De gevraagde revisievergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet juncto artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014
aan Ambl Mosa B.V. te Oss te verlenen voor het maken en behouden c.q.
behouden van werken In verband met de exploitatie van camping De
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Schans kern- en beschermingszone van de primaire waterkering de
Maasdijk (Schansedijk) ter plaatse van dijkpaal HD383.

111. Te bepalen dat de volgende bestaande vergunningen Ingevolge artikel
6.18 lid 4 van de Waterwet worden vervangen en komen te vervallen door
het inwerkingtreden respectievelijk onherroepelijk worden van de
revisievergunning als bedoeld onder I:

a. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet
(voorheen artikelen 4 en 5 van de Rivierenwet) van 26 maart 1990,
nummer HID 3434 voor het behouden van ophogingen en een
meergelegenheid.

b. De watervergunning als bedoeld In artikel 6.5 sub c van de Waterwet
(voorheen artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken) met
nummer NM 2007-740 voor het maken en behouden van een
propaantank en tuinhuis.

c. De watervergunning als bedoeld In artikel 6.5 sub c van de Waterwet
van 7 april 2010, nummer RWS/DL8-2010/2567, voor het behouden
van een drijvende inrichting niet voor vervoer bestemd (woonboot
zonder naam) met bijkomende werken.

1K Aan de vergunningen als bedoeld onder I en II 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 2 van deze vergunning.

3. Voorschriften

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

Artikel I Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken mogen worden gemaakt en behouden c.q. behouden zoals aangegeven
op de bij deze beschikking behorende tekening met nummer 18410040 blad 1 van
2 d.d. 17 februari 2017 met dien verstande dat:

De verharding niet hoger dan bestaand maaiveld wordt uitgevoerd c.q.
behouden;
Binnen de grens aanvraag vergunning en daarbinnen op het land
maximaal 45 vaste kampeerobjecten aanwezig mogen zijn waarbij de
gezamenlijke inhoud (inclusief bijgebouwen) nooit meer mag bedragen
dan 7290 m3. Een wijziging in de ligging behoeft goedkeuring van de
waterbeheerder. De waterbeheerder kan ter behartiging van de doelen van
de Waterwet ter zake aanwijzingen geven;
De kampeerobjecten zodanig zijn uitgevoerd dat deze ofwel niet kunnen
wegdrijven bij hoogwater ofwel tijdig uit het rivierbed verwijderd zijn. In
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dat laatste geval dient vergunninghouder een draaiboek ter goedkeuring
aan de waterbeheerder voor te leggen waaruit blijkt dat de
kampeerobjecten tijdig verwijderd zijn. Conform goedgekeurd draaiboek
dient bij hoogwater gehandeld te worden;
Op het terrein ( binnen grens aanvraag vergunning) gelegen buiten de
kern- en bescherrningszone van de primaire waterkering de gebruikelijke
nutsvoorzieningen ten behoeve van de vaste kampeerobjecten onder
bestaand maaiveld mogen worden gemaakt en behouden;
De steigers (inclusief bulspalen) en de woonboot zodanig zijn uitgevoerd
cuh vastgelegd dat deze bestand zijn tegen de ter plaatse optredende
stroomsnelheden en het maatgevend hoogwater van 4000 m3/seconde,
zodat de steigers op hun oorspronkelijke posities worden gehouden;
Losse speeltoestellen op het speelveld mogen worden geplaatst met een
niet grotere omvang dan 5 m3 per toestel.

Artikel 2 Gebruik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden
door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de
instandhouding van het waterstaatswerk de rivier de Maas
De werken dienen door de vergunninghouder in goede staat te worden
onderhouden en doelmatig te functioneren.
Door de waterbeheerder kunnen bij het onderhoud van de werken nadere
aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat
gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
Afval en bouwafval In welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij
het waterstaatswerk de rivier de Maas worden achtergelaten.
Rljksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden
verontreinigd.
Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle
aanwezige werktuigen terstond op ruimen.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een primaire waterkering
en/of een bijbehorende beschermlngszone In beheer bij het
Waterschap Rivierenland

Voorschrift 3 Algemeen

In de periode tussen 15 oktober en 1 april mag u geen werkzaamheden
uitvoeren In de waterkering of in de beschermingszones van de
waterkering.
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2. Bij hoge rivlerwaterstanden kan het nodig zijn dat u uw werkzaamheden
tussentijds moet stilleggen. De waterbeheerder zal u daarvan op de
hoogte stellen. Ook kan hij u voorschrijven extra maatregelen te nemen
om de waterkering te beschermen.

3. U mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als
opslagplaats of stallingsplaats.

Voorschrift 4 Het maken van een aanberming (= geen afrit)tegen
de waterkering

1. De aanberming mag niet hoger dan 1 meter worden gemaakt en niet
groter zijn dan noodzakelijk.

2. De aanberming tegen de waterkering moet in overleg met de
waterbeheerder goed op de waterkering worden aangesloten door middel
van een trapsgewijze inkassing of door het frezen van de bovenlaag.

3. Wanneer een inkassing moet worden gemaakt, moet de bovenliggende
grasmat worden verwijderd.

4. Als een aanberming gemaakt wordt met zand, mag er op de inkassing van
het dijkprqfiel geen filterdoek worden aangebracht.

5. De aanberming moet worden afgedekt met minimaal 1,0 meter klei.
6. Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:

~ de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn,
met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
~ het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type Dl, in
een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

7. De aanberming en/of de verharding die op de aanberming wordt gemaakt,
mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.

8. De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van
de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbeschermlng op 15
oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater
worden beschermd, Het nog niet herstelde dijktalud moet worden voorzien
van een winterkrammat of een PEBO kunststofdoek. Deze doek/mat moet
reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde
gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0
meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het
daaropvolgende jaar blijven liggen.

9. Vergunninghouder is verplicht om de aanberming te onderhouden. Bij een
grastalud moet het talud minimaal twee maal per jaar worden gemaaid.
De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste
helft van september. De waterbeheerder kan hierover andere aanwijzingen
geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.
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Voorschrift 5 Het plaatsen van speeltoestellen in de
beschermingszone van de waterkering

1. De speeltoestellen inclusief fundering moeten op het bestaande maaiveld
worden geplaatst. Voor het plaatsen van de speeftoestellen mag dus geen
grond worden ontgraven of worden losgemaakt.

2. De speeltoestellen mogen niet op het talud van de waterkering worden
aangebracht.

3. De speeltoestellen moeten zodanig worden geplaatst dat de bekleding van
het talud niet wordt aangetast door bijvoorbeeld schaduwwerking.

4. Als het nodig is voor de uitvoering van de dijkverbetering of andere
werkzaamheden aan de dijk, moet de vergunninghouder voor eigen
rekening voor het verplaatsen of verwijderen van de speeltoestellen en
alles wat erbij hoort te zorgen.

5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de
waterbeheerder de speeltoestellen zodanig te veranderen dat het
moeilijker wordt om het te verplaatsen.

6. De vergunninghouder moet de speeltoestellen in goede staat
onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen
aan en/of verzakkingen van de speeltoestellen met bijbehorende werken
die leiden tot beschadigingen van de waterkering direct moeten worden
hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de waterbeheerder.
Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

7. Als de speeltoestellen naar het oordeel van de waterbeheerder geen
functie meer vervullen, dan moeten de speeltoestellen worden verwijderd.
Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid.
Vooraf moet contact worden opgenomen met de waterbeheerder. Zijn
aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Voorschrift 6 Het plaatsen van een steiger in de beschermingszone
van de primaire waterkering

1. De locatie van de steiger moet worden uitgevoerd zoals staat aangegeven
op de genoemde tekening(en).

2. De uitzetting van de spudpalen moet worden goedgekeurd door de
waterbeheerder.

3. Voor het aanbrengen van spudpalen mag geen grond worden ontgraven.
4. Voor de spudpalen mogen alleen gladde palen zonder uitstekende voet,

palen met teruggewonnen mantel of boorpalen worden gebruikt.
5. Als op 15 oktober de werkzaamheden zover klaar zijn dat ze geen invloed

meer hebben op de veiligheid en de stabiliteit van de dijk, kunnen de
werkzaamheden om de bouw te voltooien, na overleg met en goedkeuring
van de waterbeheerder, worden voortgezet.
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Voorschrif? 7 Het uitvoeren van nulsvoorzieningen in de
beschermingszone van de primaire waterkering

Er mogen in de primaire waterkering met bijbehorende beschermlngszone geen
nutsvoorzienlngen worden aangelegd behoudens de uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

Aanvrager exploiteert een camping aan de Schansedijk te Appeltern. Aanvrager
heelt de camping overgenomen van Winruimte Watergoed C.V. te Beuningen. De
aanwezige werken stemmen enerzijds niet overeen met de afgegeven
vergunningen. Anderzijds zijn reeds drie vergunningen verstrekt aan bvee
verschillende natuurlijke personen en een rechtspersoon. Dit alles is aanleiding
geweest om een revisievergunning te vragen.

4.1.1 Eerder verleende vergunningen

Onder meer de volgende vergunningen zijn ter plaatse vigerend:
1. Bij besluit van 26 maart 1990, nummer HID 3434, heeft de Hoofdingenieur-

directeur van de Rijkswaterstaat in de directie (Imburg aan~ te A/phen vergunning verleend als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van
de Rivlerenwet voor behouden van ophogingen op het perceel kadastraal
bekend gemeente Appeltern, Sectie F, nummer 33, alsmede voor het
behouden van een meergelegenheid op het perceel kadastraal bekend
gemeente Appeltern, Sectie F, nummer 30, gelegen in het zomer- en
winterbed aan de rechteroever van de rivier de Maas, nabij kilometer
196,600.

2. Bij besluit van 27 februari 2015, nummer RWS-2015/7915, heeft de
Minister van Infrastructuur en Milieu aan Q ~ g te Alphen
vergunning verleend als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet voor
het behouden van een woonark aan de rechteroevervan de rivier de Maas
op de cohrdinaten Xr162370, Y:427430, in de gemeente West Maas en
Waal.

3. Bij besluit van 7 april 2010, nummer 2010/2567 (WTW465), heeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat aan De Brink /achting te Kerkdriel
vergunning verleend als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet voor
het behouden van een drijvende inrichting niet voor vervoer bestemd
(woonboot zonder naam) met bijkomende werken, In het rivierbed van de
rivier de Maas aan de rechteroever ter hoogte van kilometer 196,500 in de
gemeente West Maas en Waal.

4. Bij besluit met nummer NM 2007-740 heelt de Minister c.q. de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan Q ~~ te Wemel
vergunning verleend op grond van artikel 2 van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken voor het behouden c.q. maken ne behouden van een
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propaantank en tuinhuis, in het rivierbed van de rivier de Maas aan de
rechteroever ter hoogte van kilometer 196,500 in de gemeente West Maas
en Waal.

De ophogingen als bedoeld in het onder punt 1 opgesomde besluit zijn tot op heden
niet uitgevoerd. Aanvrager is rechtsopvolger in privaatrechtelijke zin van de werken
opgesomd in bovenstaande vergunningen genoemd onder de punten 1, 3 en 4.
Deze vergunningen worden dan ook In de revisie meegenomen. Het verzoek om
revisievergunning wordt in chronologie gezien als een melding als bedoeld In artikel
6.24 van de Waterwet en daarna als een aanvraag revlsievergunning.

De vergunning als bedoeld onder punt 1 is conform overgangsrecht van de
Waterwet c.a. een watervergunning als bedoeld In artikel 6.5 sub c van de
Waterwet.

De vergunning als bedoeld onder punt 2 kan in stand blijven.

Op 20 januari 2014 is door Winruirnte Watergoed C.V. een melding gebruik
rljkswaterstaatswerken ingediend voor het behouden van een aanbouw van het
kantinegebouw (overkapping) op de camping (WTW17145/OLO1145967).

Op 27 maart 2017 is door Wlnruimte Watergoed C.V. een melding gebruik
rijkswaterstaatswerken ingediend voor het maken en behouden van
nutsvoorzieningen en een verharde toegang op de camping (RWSZ2017-
00005025/OLO2883921).

4.2 Handelingen waarvoor revisievergunning wordt aangevraagd

Het waterstaatswerk de rivier de Maas Is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij
het Rijk.

De aanvraag revislevergunning heelt betrekking op het behouden van werken die
handelingen zijn 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. Het betreft het
behouden van werken in het kader van de exploitatie van een camping.

Daarnaast is het op grond van artikel 3.2 van de Keur waterschap Rivierenland 2014
verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of
bijbehorende beschermingszones door daarin werken c.q. werkzaamheden uit te
voeren. Een waterkering valt onder de definitie waterstaatswerk. De
werkzaamheden zullen gedeeltelijk plaatsvinden in de kern- en beschermingszone
van de Maasdijk (Schansedijk), zijnde een primaire waterkering.
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Aanleiding voor de aanvraag is:
de vastlegging van het aantal kampeerplaatsen zoals deze sinds jaar en dag
met regelmaat aanwezig zijn geweest en op grond van de ontheffing in het
kader van de Wet openluchtrecreatie beslissende op het verzoek van 10
september 1996 en het bestemmingsplan (qua bestemming) ook mogelijk.
De uitvoering van hagen
De realisatie van een poort
Het aanleggen van verharding en halfverharding
Wijzigingen in de uitvoeding van de steigers en in aantal
Speeltoestellen

Aangezien sprake is van een aanvraag om revisievergunning moet stil worden
gestaan bij de overige handelingen die voor revisie in aanmerking komen. Die
handelingen betreffen- naast bovenstaande werken - het behouden van:

2 woonarken
De overige werken zoals aangegeven op de tekening bij deze beschikking

Van deze bestaande werken is een gedeelte met vergunning aanwezig en een
gedeelte dat geacht wordt een vergunning te hebben. Op grond van het Koninklijk
besluit van 6 maait 1998, houdende wijziging van het Besluit van de 24ae februari
1916 tot toepassing van de Rivierenwet (Staatsblad 1998, nummer 164), ontstaat
de vergunningplicht pas op 10 april 2000 voor die werken die voor inwerkingtreding
van het Kb aanwezig waren (of aangevangen). In het onderhavige geval geldt dat
voor alle werken op het land.

Nu ook sprake Is van handelingen van aanvrager waarvoor ook reeds andere
watervergunningen van kracht zijn, is een revisievergunning aangevraagd. Hierbij
geldt dat bestaande rechten worden gerespecteerd, tenzij de handelingen niet meer
verenigbaar zijn met de doelstellingen van artikel 2.1 van de Waterwet. In het
onderhavige geval is van dat laatste geen sprake, behoudens dat aan de steigers en
de woonboot de voorschriften moeten worden verbonden omtrent de verankering
c.q. vastlegging.

Vanwege het Waterschap
Opgemerkt dient te worden dat vanwege het Waterschap enkel watervergunnlng op
grond van de Keur nodig is voor het behouden c.q. maken en behouden van werken
in de kern en/of beschermingszones van de aldaar aanwezige primaire waterkering.
Zie bijlage bij deze beschikking. Het speelveld incl. speeltoestellen met aanberming
valt daar eveneens onder.

Vanwege de Minister
Onderdelen van in deze paragraaf aangegeven handelingen zijn in beginsel aan te
merken als handelingen waarvoor op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Waterwet
juncto artikel 6.11 van de Waterregeling een vergunning achterwege kan blijven.
Vanwege de onlosmakelijke samenhang tussen de diverse handelingen is echter
voor het geheel een watervergunning benodigd.
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In de overwegingen in hoofdstuk 5 worden de nieuwe werken en de wijzigingen
beoordeeld (hagen, poort, steigers, speelveld ind. speeltoestellen en aanberming,
verharding, halfverhardlng), zoals hierboven aangegeven, tenzij specifiek anders
vermeld.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterllchaam de rivier de Maas
waarin de handelingen plaatsvinden die In beheer bij het Rijk is

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt (deels) plaats in het KRW-waterlichaam de Bedijkte Maas. Dit
KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren (langzaam stromende rivier
op zand/klei) en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterllchaam.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas zijn in de nabijheid van de
aangevraagde handelingen geen beschermde gebieden aangewezen, behoudens
de aanwijzing van camping het Zonnestrand als zwemwaterlocatie. Ter plaatse is
wel een gebied aangeduid als ecologisch relevant areaal (vis, oeverplanten en
macrofauna).

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas.
Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rljkswaterstaatswerk.

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

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 varigren
mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk
verschillen. De Maas heeR zijn bronnen In noordoost Frankrijk. Het belangrijkste
voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonie. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land
binnen.

De door aanvrager beoogde handelingen vinden plaats in de uiterwaarden van de
rivier de Maas. De uiterwaarden van de rivier de Maas maken onderdeel uit van
het waterstaatswerk de rivier de Maas. Een waterstaatswerk is tevens
oppervlaktewaterllchaam als bedoeld In de Waterwet. Als waterstaatswerk draagt
de rivier de Maas 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).

4.2.2 Beschrijving van de primaire waterkering in beheer bij het
Waterschap Rivlerenland

De waterkering ter plaatse van dijkpaal HD383 is opgenomen op de legger van
waterkeringen van Waterschap Rivierenland. Het betreft een primaire waterkering
als bedoeld in de Waterwet. De functie van de waterkering is het beschermen van
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de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van
rivieren, kanalen en andere hoofdwatergangen.
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
volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleld 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. 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
ljsselmeergebied,
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Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst 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 Waterbeslult.

Specifiek ten aanzien van de primaire waterkering In beheer bij het Waterschap
wordt opgemerkt dat de doelstellingen tevens zijn uitgewerkt in de Keur
Waterschap Rivierenland 2014 en daarop betrekking hebbende beleidsregels.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken vsn het
waterstaatswerk de rivier de Maas

5.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromlngen,
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:

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs
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via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn
en op peil houden van het zandvolume van het kustiundament 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 Beleldslljn Grote Rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleldskader jjsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het Ijsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is 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 stroomvoerend 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
Beleidsregels grote rivieren (BGR), zoals gepubliceerd in de Staatscourant van
12 juli 2006, nummer 133, zoals gewijzigd. Doelstelling van de beieidslijn en de
beleidsregels is de beschikbare afvoer- en berglngscapaciteit van het rivierbed te
behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheld tot rlvierverrulmlng
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 beleidsregels
berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

Zoals aangegeven zijn de Beleidsregels van toepassing op alle nieuwe activiteiten.
De activiteiten die op grond van het Koninklijk besluit van 6 maart 1998 aanwezig
zijn, behorende niet tot die activiteiten. Dat geldt ook voor de kampeerplaatsen. De
beleidsregels zijn wel van toepassing op de wijzigingen ln de uitvoering en aantal
van de steigers, de apeeltoestellen, de hagen, de poort, de verharding en de
halfverharding.

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 systemabsche aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afweglngskaders, te weten:
1. Kleine, tijdelijke of voor het rlvierbeheer 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 rivlerbed, waarop het stroomvoerend regime

van toepassing is.
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De poort, haag, speeltoestellen, verharding en halfverharding worden gezien
als overige activiteiten van rlvierkundig ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 3
sub d van de Beleidsregels.

Voor activiteiten op grond van artikel 3 kan toestemming gegeven worden onder de
voorwaarden dat:
a) sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig

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

afvoercapaciteiten;
c) er sprake is van een zodanige sltuerlng en uitvoering van de activiteit dat de

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

Gelet op de uitvoering, situerlng en aard van de activiteit voldoen voornoemde
werken aan de voorwaarden a en c. Er is geen sprake van een feitelijke
belemmering (b).

De wijziging in de uitvoering en aantal van de steigers worden beschouwd als
rlvlergebonden activiteiten als bedoeld in artikel 5 sub h van de Beleidsregels, te
weten de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie
zijn verbonden.

Conform de beleidsregels wordt voor riviergebonden activiteiten, onverminderd het
bepaalde In artikel 7, eerste en tweede lid, toestemming gegeven.

Dat betekent dat er sprake moet zijn:
a) van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig

functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijlt;
b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteiten;
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;

d) de resterende waterstandselfecten duurzaam worden gecompenseerd.

Gelet op de uitvoering, situering en aard van de steigers c.q. de drijvende uitvoering
voldoen de beoogde werken aan de voorwaarden a en c. Er is geen sprake van een
feitelijke belemmering (b), Er is geen sprake van een resterend waterstand
verhogend effect (d).

Daarmee zijn de activiteiten in overeenstemming met de beleidsregels.
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5.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Voor wat betreft de chemische kwaliteit wordt opgemerkt dat algemene regels hierin
voorzien. In het Besfult Bodemkwallteit en In het Besluit lozen bulten Inrichtingen
c.q. het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn namelijk regels gesteld aan een aantal
van de werken.

ln dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische
doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de
"Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor Individuele besluiten uit het BPRW
2016-2021 (bijlage B3.5).

De werken hebben geen negatief effect op de omvang of uitvoering van een reeds
geplande of uitgevoerde KRW-maatregel.

De werken zijn gepositioneerd nabij ecologisch relevant areaal, maar schaden deze
niet c.q. de camping is al jaar en dag in exploitatie.

De aanvraag heeR geen gevolgen voor de ecologische kwaliteit van
watersystemen.

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

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
rljkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Voor het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas
gelden de volgende functies:
~ Natuur
~ Drinkwater
~ 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 basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon &
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gezond water op orde zijn. De beoogde werken beinvloeden de functies niet
negatief,

Het is wel noodzakelijk om eisen aan de steigers en kampeerobjecten te verbinden,
ook al zijn deze deels bestaand, teneinde te voorkomen dat deze bij hogere
waterstanden wegdrijven en kunstwerken zoals stuwen in beheer bij het Rijk
beschadigen. Ter zake wordt een voorschrift opgenomen.

5.3 beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van de primaire
waterkering ter hoogte van dijkpaal LA061 in beheer bij het Waterschap
Rivierenland

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

Getoetst is aan de Waterwet c.a. juncto artikel 3.2 van de Keur Waterschap
Rivierenland 2014.

De werkzaamheden zullen gedeeltelijk plaatsvinden in de kern- en
beschermingszone van de Maasdijk (Schansedijk), zijnde een primaire
waterkering, Het overgrote deel van de aanvraag betreft werken die geacht
worden met vergunning aanwezig te zijn.

De aanvraag is gedaan om het geheel te legaliseren, toestemming te verkrijgen
voor werken die nog wel een legalisatietoets moeten doorlopen en/of werken die
nog niet zijn aangebracht. De werken waarvoor nog een besluit moet worden
genomen betreffen:

~ een nieuw speelterrein parallel aan de waterkering (gelegen tussen de
Schansdijk/Veerweg en de aanwezige bungalows/caravans waarvoor ook
een kleine aanbermlng Is aangelegd en speeltoestellen zijn geplaatst.

~ nieuw aan te brengen steigers (met spudpalen) aan de zijde van de
Oijenseveerweg.

De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels
behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan
waterhuishoudkundige uitgangspunten en aan beleidsregel 5.21: 'Wegen,
parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen (op- en afritten, trappen en
aanbermingen) binnen de waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'.

De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18a: 'Bouwwerken in en op een
primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone'. Het betreft in dit
specifieke geval speeltoestellen met een eenvoudige lichte fundering. Daarom is
de aanvraag getoetst aan de criteria onder E van bovengenoemde beleidsregel.

Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteiia. Het is wel
nodig gelet op het belang van de waterkering om voorschriften aan de vergunning
te verbinden.
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5.3.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwalitelt)

n.v.t.

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

n.v.t.

6. Procedure

6.1 Algemeen

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

Op 13 oktober 2017 is advies gevraagd aan het Waterschap Rivlerenland. Bij brief
van 6 november 2017, kenmerk 2017063135/2017086104, heeft het Waterschap
een positief advies afgegeven. Het advies Is onverkort overgenomen.

Op 16 oktober 2017 is de gemeente West Maas en Waal gevraagd te reageren op
onderhavige aanvraag. Een reactie is niet ontvangen.

7. Conclusie

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

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
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Bijlage 1, Mededelingen

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden,
gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen
deze vergunning een bezwaarschrift Indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Hoofdingenieur-directeur van de Zuid-Nederland van
Rijkswaterstaat; postbus 25 te 6200 MA Maastricht.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien Ik met een
dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het
bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingesteld via de site
htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

11. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16
van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt
aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de Indiener zijn woonplaats
heeft. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een
griffierecht verschuldigd. Dit verzoek kan ook digitaal worden Ingesteld via de
site htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige
vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heelt, tevens
een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van
andere wet- of regelgeving.

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 Waterstaat van
heden:

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag zoals
op 11 oktober 2017 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en
geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00015594;
'Afdeling handhaving". de Afdeling handhaving van Rijkswaterstaat dienst
Zuid Nederland, per adres~ ~ Postbus 25, 6200 MA
Maastricht (mail : Qrws.nl).
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) ;
'Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a.
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
Kaderrichtlijn Water (KRW) : richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid;
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;
'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het

oppervlaktewaterllchaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
'Ontvangstdatum aanvraag". eerste datum dat de aanvraag ontvangen is

bij een bestuursorgaan;
'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;
'ontvangstdatum vergunningaanvraag': eerste datum dat de
vergunningaanvraag is ontvangen bij de minister van Infrastructuur en
Waterstaat;
'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;
'waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres
de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (adres:~ Postbus 25, 6200 MA Maastricht);
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13. 'werken'. de werken ten behoeve van de exploitatie van een camping
zoals vermeld op de bij deze beschikking behorende tekening;

14. 'werkzaamheden". het maken, behouden en onderhouden van de op grond
van deze beschikking vergunde werken.
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Bijlage 0, Tekeningen, documenten

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

a. Tekenlngnummer 18410040 d.d. 17 februari 2017
b. tekening met zonerlng Waterschap Rlvlerenland
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