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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 februari 2019 een
verzoek ontvangen van Ambi Mosa BAA te Oss om de vigerende vergunning als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem te wijzigen.

Het verzoek betreft:
1.1 het gewijzigd gebruik maken 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, 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 gewijzigd gebruik maken van een regionaal waterstaatswerk in beheer bij
het Waterschap Rivierenland, te weten de primaire waterkering de Maasdijk
ter plaatse van dijkpaal HD383.

Datum

0 1 JI!I.I 2019

Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019.00002996

Het verzoek is geregistreerd onder nummer RWSZ2019-00002996.

De te wijzigen vergunning heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan
meer dan een bestuursorgaan bevoegd is. Het mede betrokken bestuursorgaan,
zijnde waterschap Rivierenland, is ook in dit geval in de gelegenheid gesteld om
advies te geven op de aangevraagde wijzigingen. Gebleken is dat de wijzigingen
van dien aard zijn dat ze of buiten de beschermingszone van de waterkering
liggen (nieuwe waterput) of dat er al voorschriften opgenomen zijn die ook voor
deze wijziging van toepassing zijn (eventuele nieuwe spudpalen).

De laatste aanvulling is op 19 juni 2019 per e-mail ontvangen en betreft:
Tekening Inrichting terrein, project Camping De Schans te Alphen,
nummer,1841 005 1, d.d. 14-06-2019.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de
hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat als volgt:
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de aan Ambi Mosa B.V., verleende vergunning op grond van de Waterwet van
22 december 2017, met kenmerk RWS-2017/47098 als volgt te wijzigen:

1. Artikel 1 te vervangen door onderstaand artikel:

Artikel j Plaatsbepaling en uitvoering werken

Datum

0 1 II II I 2019

Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

De werken mogen worden gemaakt en behouden c.q. behouden zoals
aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening met
nummer 1841 005 1 blad 1 van 1, d.d. 14 juni 2019 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 43 vaste kampeerobjecten aanwezig mogen zijn waarbij
de gezamenlijke inhoud (inclusief bijgebouwen) nooit meer mag
bedragen dan 6966 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 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 beschermingszone van de primaire waterkering de
gebruikelijke nutsvoorzieningen ten behoeve van de vaste
kampeerobjecten onder bestaand maaiveld mogen worden gemaakt
en behouden;
De steigers (inclusief buispalen) en de woonboten zodanig zijn
uitgevoerd c.q. 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 m'er toestel.

2. Een nieuw artikel 8 toe te voegen luidend:

Artikel 8 Woonboot Marianne

1. De vergunninghouder moet zorgdragen dat de woonboot onder alle
omstandigheden stabiel is en te allen tijde op de oorspronkelijke positie
wordt gehouden.
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2. De hoogte van de nieuw aan te brengen buispalendient afgestemd te
zijn op de N.A.P. hoogte van het maatgevend hoogwater van 4000
m3/seconden, zijnde 8,35 meter + NAP.

3. De nieuwe woonboot (inclusief buispalen) dient zodanig vastgelegd,
verankerd en gedimensioneerd te zijn dat deze bestand is tegen de ter
plaatse optredende stroomsnelheden en het maatgevend hoogwater
van 4000 m3/seconde, zodat de woonboot op de oorspronkelijke positie
worden gehouden. Dit dient aantoonbaar te zijn met door een derde
externe gecertificeerd partij geverifieerde berekeningen.

Datum

01 ((.i(.) ZOjg
Nummer
RWS-2019/23930

RWSZ2019-00002996

3. In Bijlage 2, Begrippenbepalingen het volgende begrip toe te voegen:

15. Verzoek': het aan deze vergunning ten grondslag liggende verzoek
is op 16 februari 2019, laatst aangevuld d.d. 19 juni 2019,
binnengekomen bij RWS Zuid-Nederland en geregistreerd onder
nummer RWSZ2019-00002996.

4. De in bijlage 3 'Tekeningen, documenten'nder a opgenomen tekening
'Tekenlngnummer 18410040 d.d. 17 februari 2017'e vervangen door de
volgende tekening 'Tekeningnummer 1841 005 1 d.d. 14 juni 2019'n
deze als bijlage aan de vergunning te verbinden.

3. Verzoek

3.1 Aanleiding

Bij besluit van 22 december 2017 is aan Ambi Mosa B.V. vergunning verleend 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 in

de gemeente West Maas en Waal.

Op de locatie liggen 3 woonboten:
1. Elisabeth ter vervanging bestaande (Ark 2)
2. Woonboot zonder naam in 'zijkanaal'.

Nieuwe woonboot (Marianne)

Gebleken is dat woonboot 1 niet conform vergunning lag (andere afmetingen) en
dat woonboot 3 zonder vergunning lag.
Tevens zijn de bij besluit van 22 december 2017 vergunde steigers anders
gerealiseerd. Twee steigers (totaal 56 m') met ieder zes vingerpieren (totaal 54
m') ter hoogte van de botenhelling zijn niet gerealiseerd, terwijl de hoofdsteiger is
verlengd met 19 meter (1,75 m breed) plus 2 vingerpieren van 10 meter (0,5 m
breed).
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Daarnaast is sprake van ontwikkelingen op de locatie waardoor 10 'vaste'ampeerobjectenworden verplaatst. Datum

Ambi Mosa B.V. heeft daarom verzocht om de bestaande vergunning van 22
december 2017, kenmerk RWS-2017/47098 te wijzigen.

3.1.1 Eerder verleende vergunningen

Onder meer de volgende vergunningen zijn ter plaatse vigerend:

4,.!),I)i z()j~
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

1. Bij besluit van 22 december 2017, met kenmerk RWS-2017/47098, is aan
Ambi Mosa B.V. vergunning verleend op grond van de Waterwet 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 in de gemeente West Maas en Waal.

2. Bij besluit van 27 februari 2015, nummer RWS-2015/7915, heeft de
Minister van Infrastructuur en Milieu aan 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 coardinaten X:162370, Y:427430, in de gemeente West Maas en
Waal.

3.2 Handelingen waarvoor verzoek tot wijziging is ingediend

Gebruik waterstaatswerk rivier de Maas
Het verzoek bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet
juncto a*ikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gewijzigd
gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn
beschermingszone door daarin werken te behouden, te weten het gewijzigd
behouden van een jachthaven. Deze handelingen behoeven een wijziging van de
watervergunning.

Overige aspecten ingevolge de Waterwet
De Waterwet kent een aantal uitvoeringsregelingen, waaronder het
Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Indien deze regelingen van toepassing zijn op een
handeling, dan is een vergunning voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam niet nodig. Indien sprake zou zijn van aanleg, dan is een
melding in het kader van ofwel het Activiteitenbesluit milieubeheer dan wel het
lozingenbesluit buiten inrichtingen nodig.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas.
Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.
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Het verzoek om wijziging heeft 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 gewijzigd behouden en maken en behouden van werken in het kader van de
exploitatie van een camping.

Oatum

0 1 Jl.lLI 2019
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019.00002996

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

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.

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-waterlichaam.

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 oppervlaktewateriichaam de rivier de Maas.
Een oppervlaktewaterlichaam Is tevens rijkswaterstaatswerk.

3.4 Beschrijving van de primaire waterkering in beheer bij het
Waterschap Rivierenland

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
de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van
rivieren, kanalen en andere hoofdwatergangen.
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4. Toetsing aan de doelstellingen van het waterbeheer

4.1 Algemeen

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

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

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

c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

oatum

0 ) .IL!) I 2019

Nummer
i2WS-2019/23530

itWSZ2019-00002996

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 het verzoek tot wijziging van de
vergunning rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de
volgende paragrafen de toetsing van het verzoek aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

4.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het
waterstaatswerk de rivier de Maas

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij
rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden
voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP),
planperiode 2016-2021. 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 17sselmeergebied.
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Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt
het NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een
onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw
2016-2021een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij
het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van
waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen
getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het Bprw
2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Datum

0 3 JL(Ll 201g

Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019.00002996

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 het
behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote
rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden -ter uitwerking
van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het
rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden
Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot
rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst
feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde
randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdragen riviergebonden
functies mogelijk te maken (uitgewerkt ln een 'ja, mits'-methodiek). Overige
ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de
bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij'.

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder
wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

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

Bij de behandeling van voorliggend verzoek is 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.

Datum

0& Sue'a~e
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van
functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de
rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil
houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen
erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de
Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen
is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader
fjsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het I)sselmeer 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 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 in de uitvoering en aantal woonboten
alsmede op de nieuwe werken (terras bij de Marianne en de waterput).

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in

het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten :

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige
activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de
Beleidsregels) ;

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel
4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
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3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime
van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene
rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:
a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande

bebouwing;
b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b,

van de Waterregeling; en
d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten

van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de
Waterregeling.

Datum

0 1 II.(I.l 20jg
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

Het vervangen van de bestaande woonboot (ark 2 door woonboot Elisabeth) en het
toevoegen van een woonboot (Marianne) resulteert in toename van in totaal 330
m'. De woonboten en vaste kampeerobjecten zijn qua functie vergelijkbaar, te
weten functie recreatiewoning. Deze toename in m'an daarom in minder worden
gebracht op het aantal vaste kampeerobjecten en op de gezamenlijke inhoud. Het
aantal vaste kampeerobjecten wordt daarmee dan aangepast van 45 naar 43 met
een aangepaste gezamenlijke inhoud van 6.966 m'. Aangezien sprake is van uitruil
van m'ordt deze wijziging beschouwd als overige activiteiten van rivierkundig
ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 3 sub d van de Beleidsregels.
Dit geldt eveneens voor de gewijzigde uitvoering van de steigers. Twee steigers met
totaal 12 vingerpieren zij niet gerealiseerd (totale oppervlakte van 110 m'). De
uitbreiding van de hoofdsteiger (van 19 m en een breedte van 1,75 m) plus 2

vingerpieren (van ieder 10 m bij 0,5 m) komt in totaal op 43 m'. Ook hier is sprake
van uitruil.

Verder worden het terras en de waterput gezien als overige activiteiten van
rivierkundig ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 3 sub d van de
Beleidsregels.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is

altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten
minste voldoen aan de voorwaarde dat:
a) er 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 en
c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

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

Gelet op de uitvoering, situering en aard van de activiteit voldoen voornoemde
wijzigingen aan de voorwaarden a en c. Er is geen sprake van een feitelijke
belemmering (b).
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Teneinde te voorkomen dat de nieuwe woonboot op drift raakt en zo kunstwerken
zoals sluizen en stuwen van de waterbeheerder beschadigen is een voorschrift
opgenomen omtrent de vastlegging van deze woonboot.

Genoemde wijzigingen zijn niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels
en deze kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

Datum

o& sucizom
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

4.2.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Voor zover het verzoek gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze
vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het
kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwafiteit.

In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de
ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik
gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit'it het Bprw 2016-2021 (bijlage
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.

Het verzoek heeft geen gevolgen voor de ecologische kwaliteit van
watersystemen.

4.2.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Voor de rivier de Maas gelden de volgende functies:

Natuur
Drinkwater
Zwemwater
Koelwater
Energie
Scheepvaart
Watersport en oeverrecreatie
Beroeps- en sportvisserij
Oppervlaktedelfstoffen
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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 lk

gezond water op orde zijn. De te behouden werken beinvloeden de genoemde
functies niet negatief.

I51 JULI 2D19

Nummer
RWS 2019/23530

RWSZ2019.00002996

Het is wel noodzakelijk om eisen aan de steigers, nieuwe woonboot 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. Procedure

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

6. Conclusie

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

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

ening,
Nederland,
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8. Mededelingen

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

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

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u

betekent'?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte
aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Datum

01 JLlLI 2019
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019-00002996

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u

contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u

van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u

met een bezwaar uw doel kunt bereiken'? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

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

ffoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is

bekendgemaakt, een bezwaarschrift Indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, afdeling
Werkpakket, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
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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 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 het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor grifflerecht in rekening
brengen.

Datum

a1 jj!i& zon
Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019.00002996

Inspanningsverplichting
Het hebben van deze (wijziglngs-)vergunning ontslaat de houder niet van de
verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te
voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de
vergunning schade lijden.

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige
(wijzigings-)vergunning, voor de handelingen waarop de (wijzigings-)vergunning
betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht
vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen en/of andere
overheden.

Overige mededelingen
Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog
toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u er op dat het
Rljksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere
voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme)
gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is
overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt
van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:
Gemeente West Maas en Waal;
Waterschap Rivierenland ;

Rijksvastgoedbedrijf.
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Bijlage 3 Tekeningen

Behorende bij de beschikking van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, met nummer RWS-2019/23530

'Tekeningnummer 1841 005 1 d.d. 14 juni 2019'.

Datum

0 I IIII.I 2019

Nummer
RWS-2019/23530

RWSZ2019.00002996

Pasma 16 vaa 16



LEGE»GA

W*$5IRIE I 4»KE4

I
«stal»D

MIENS INVIIIIG VfRGIIIPIIIG

TOPO (0«

(M

I.
/

(Q
~ la ~

wa ~

«*0*5rlalf 6(Kfvfrb tlua !lal

attat«

sta«as E va«aas(~

vla»aRMNK

I
HAIFVEIIIIARMHS

I'4«0 STR ~ »0

Gaaf»STRGKf» WNE ~ (H SiRutrtl»

~ I A

Mbb

Ka«», sourarar GHH»

aut c» ao»a oau a oct

v(sta»rbo

IH

4HW(lt N(ttt EIIK

II(aa»Is»«

FOTOIOCATK KN KIIKRICNTING

H I

N EUH

G VAITE ItAMPEEII OSIICIEN
t»HOUD 161 1(hf h ft I

NA46 I Mt !

aooat, M a(sta«o Htbrtai

OPIMHG M VERHARDING

HALfvf4IIA40I»6

PDDIT IH
~ ~

STWIRS f» Vr»afRPltltf»

k~va +fjy "G,

FOTOLO(HHI I fOIOLIHITIE I FOTDIDCITR I

SITUATIE
SDIAIL I 5III

I \ '\ I

4

FOTOLOCATE I

MMW W ~«4 I

M» OW WW

Vr«Mr* IH I ~ I

Waart ~

N It

V * ~ ~
bwt aw
IHH I I \
I

i Hbl
0
W I IM
4 ll
Op Na AA I

Ola ll
IMH

b hli tab

Daf 'I
nr

II

SM

Mlt

a
Mo

II~

Wl
latl

I I I

~I

llo
a

IM
W
~\

Ml
lia

ML 10

Iwa
Ouht

I la CO

14 Co

taal

TW

~I
115

la
~M
Wl

11$

~LW
~HIW

16 50

56 50
ra
~ 10

GW
M,a
a'M

11. 50
ia»
ELCO

Wf 'I lt
Mala
lala

~bl

~ I 'I Nl 'I

la

LSC 1.50
LIOI,CO

MMI LIG

LMI LMI
LIO L54
~ 40 I,OD

610 LSD
GMI $.40

~,50 150
La LW
IIM

H i

~

Habaaui HW

KAMPEER ObfCMH

OPMERKINGEN

B.V

)W~ Meetbv


