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Geachte

De op 11 september 2013 door u afgegeven vergunning In het kader van de
Waterwet ten behoeve van het zandwln- en natuurontwikkelingsproject "Over de
Maas" blijkt tot verschil van Interpretatie te kunnen leiden met uw afdeling
handhaving hetgeen niet wenselijk is.
Ondanks het feit dat aanvrager slechts expliciet heeft verzocht tot wijziging van
het herinrichtinasolan en daarbij heeft verzocht om enkele specifiek genoemde
tekeningen van dit herlnrichtingsplan te vervangen door nieuwe actuele
exemplaren, zijn de handhavers van mening dat met het nemen van het besluit
van 11 september jl, ook het ontarondinasolan (de tijdelijke situatie tijdens
zandwlnnlng) Is komen te vervallen. Dat dit uiteraard geenszins de bedoeling is
mag duidelijk zijn op basis van de aanvraag.

Om een einde aan de onduidelijkheid en de daarmee gepaard gaande discussie te
maken verzoeken wij u om de tekst van het besluit van 11 september 2013 met
kenmerk RWS-2013/46696 te rectificeren en de tekst op pagina 4 als volgt te
wijzigen (het onderstreepte deel vormt de toe te voegen resp. te wijzigen tekst) :
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Voorschrift 1 als volgt te wjizigen;

Plaatsaanduiding + Technisch Voorschrift

Het project mag worden gemaakt en behouden ter plaatse en uitgevoerd worden
zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

6001 blad 1 van 3 d.d. 13 mei 2013, 6001 blad 2 van 3 d.d. 13 mei 2013,
6001 blad 3 van 3 d.d. 13 mei 2013
710-55-3207H blad 1 van 3 d.d. 14 aaril 2008. 710-55-3207H blad 2 van 3 d.d.
14 aoril 2008. 710-55-3207H blad 3 van 3 d.d. 27 auaustus 2008.
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Voorschrift 5 Ontgraving t b v. het project "Over de Maas"als volgt te wjizigen;

De ontgraving van het project dient te worden uitgevoerd zoals is aangegeven
op de bij deze beschlkklng behorende tekeningen met nummers 6002 blad 1
van 2 d.d. 13 mei 2013 en 6002 blad 2 van 2 d.d. 1 mei 2013, De kadastrale
situatie van de ontgronding is vastgelegd op de tekening met nummer 710-55-
3252H d.d. 14 aoril 2008 behorende bij deze beschlkklng,

Daarnaast verdient het aanbeveling om de tekeningen 710-55-3207H blad 1 t/m 3
toe te voegen aan de opsomming van bijlage 2 bij de te rectificeren beschikklng.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het voorgaande, dan kunt u
contact opnemen met ondergetekende bereikbaar op 024- of 06-

f per e-mail

Hoogachtend,
Over de Maas BV
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