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Betreft wijziging watervergunning
Behandeld door

Geachte

Hierbij verzoeken wij u om wijziging van de op 12 januari 2009 afgegeven
beschikking in het kader van de Waterwet met kenmerk SAP 8500180290 ten
behoeve van het zandwin- en natuurontwikkelingsproject "Over de Maas". In
die vergunning is sprake van vergunning van een tijdelijke situatie
(Ontgrondingsplan) en een eindsituatie (Reconstructieplan).
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Internet

www.overdemaas.com
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NL34ABNAoss.z4.zz.gts

Handelsregister

09186305

De gevraagde wijziging betreft in hoofdzaak een kleine aanpassing van het
thans vergunde (tijdelijke) Ontgrondingsplan ter plaatse van een deel van de
verbindingsgeul tussen de Westplas en de Veerweg. Over de Maas CV streeft
ernaar om het project zo efficient mogelijk uit te voeren en waar mogelijk
overlast als gevolg van het ontgraven en vervoeren van vrijkomende
grondstromen te voorkomen.
Concreet betekent deze vergunningswijziging dat een oppervlakte van ca. 5 ha
van deze verbindingsgeul gerealiseerd wordt door middel van alternatieve inzet
van hydraulisch grondverzet tot een tijdelijke diepte van maximaal NAP-15,0m.
De tijdelijke en lokale overdiepte die ontstaat ten opzichte van het vergunde
Reconstructieplan wordt weer geheel aangevuld met toutvenant uit de rest van
de verbindingsgeul door middel van schuiven met een bulldozer, een kleine
profielzuiger in het diepste deel van de geul (zowel westelijk als oostelijk van
de Veerweg) en overloopzand vanuit de primaire zandwinplas.
Deze werkmethodiek heeft als voordelen dat:

de hoeveelheid droog grondverzet (ontgraven en vervoeren per as)
aanzienlijk kan worden beperkt;
de overlast voor omwonenden navenant kan worden beperkt;
het Reconstructieplan ongewijzigd blijft, zodat er geen verschil in
eindbeeld zal ontstaan.

BTW-nummer

Nl. 8598.45.E55.8.05

Gelet op het feit dat het een tijdelijke verdieoina betreft ten opzichte van het
reeds vergunde en ongewijzigde Reconstructieplan zijn er geen negatieve
rivierkundige effecten te verwachten en is het maken van een nieuwe WAQUA-
berekening van deze tijdelijke en kortdurende situatie niet noodzakelijk.
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Genoemde wijziging is verwerkt in een nieuwe versie van het Ontgrondingsplan,
waarbij alleen blad 2 van dit plan plaatselijk wijzigt. De betreffende
vergunningstekening met nummer OVEM01-5 3207I (blad 2) d.d. 22 april 2016
treft u bijgaand aan als pdf. Zoals hiervoor reeds werd aangegeven behoeven
de tekeningen van het vergunde Reconstructieplan geen wijziging. Conform uw
verzoek zijn ook de niet-gewijzigde bladen 1 (d.d, 14-4-2008) en 3 (d.d. 27-8-
2008) van het Ontgrondingsplan en de niet-gewijzigde bladen 1 t/m 3 (d.d. 13-
5-2013) van het Reconstructieplan met bijbehorende dwarsprofielen blad 1 en 2
(d.d. 13-5-2013) als pdf bijgevoegd .

Voor de volledigheid kunnen wij u nog melden dat parallel aan onderhavig
verzoek tot wijziging van de Watervergunning een aanvraag tot wijziging van
de vigerende Ontgrondingsvergunning (eveneens voor wat betreft de tijdelijke
situatie) is ingediend bij de provincie Gelderland. Ook heeft reeds overleg
plaatsgevonden met de gemeente West Maas en Waal en met de
Bewonersvereniging.

Correctie vooroaande verounninoen
Op 11 september 2013 is een eerdere vergunningswijziging doorgevoerd
(kenmerk RWS-2014/46696). Helaas is in die vergunning een omissie geslopen
waarop wij u per brief d.d. 13 december 2013 hebben geattendeerd (zie
bijlage). Betreffende omissie is tot op heden nog niet gecorrigeerd. Ook is op 30
juni 2014 een separate vergunning verleend voor het aanbrengen van 4
tijdelijke spudpalen (kenmerk RWS-2014/29342). Ook in die vergunning zitten
enkele foutjes (zie bijgevoegd emailbericht van 2 juli 2014). Correctie daarvan
heeft echter niet veel zin meer omdat de betreffende spudpalen over ca. een
half jaar worden verplaatst naar de Westplas van het project Over de Maas.
Wij willen u derhalve voorstellen om de omissie uit de vergunning van 2013 en
de nieuwe locatie van de spudpalen thans mee te nemen bij onderhavige
vergunningswijziging. Op die manier is er dan weer sprake van een
Watervergunning die helemaal up-to-date is.

Mocht u nog vragen hebben inzake deze aanvraag tot wijziging van de
Watervergunning dan kunt u contact opnemen met onderaetekende telefonisch
bereikbaar op 024- of 064 = g of per mail

(Rnederzand.nh

Wij zien uw beslissing met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Bi ilaoenr

Ligging projectgebled
OVEM01-5 32071 (blad 2)
710-55-3207H (blad 1 en 3)
OVEM01-5-6001A (blad 1 t/m 3)
OVEM01-5-6002A (blad 1 en 2)
Gewijzigde locatie spudpalen (Westplas)
Afschrift brief 13 december 2013
Afschrift emailbericht 2juli 2014.
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