
~ ~
~ ~ 0 ~

~ OzgOVer de MaaS~y~ OJ

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Afdeling vergunningverlening
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT

Plaal5

Winssen
Datum

5 april 2018
Ons kenmerk

HvdL/GH/18.021
Adres

Uw kenmerk RWS- 20 1 6/28 1 09
project Over de Maas
Archiefcode/nummer : ODM 4.5
Betreft verzoek wijziging vergunning

6645 KA Winssen

Telefoon

(OZ4) 679 OZ ZZ

Geacht heer/mevrouw,
Internet

www.averdemees.com

Op 27 juni 2016 werd door de Minister van Infrastructuur en Milieu een
revisievergunning in het kader van de Waterwet afgegeven voor het zandwin-
en natuurontwikkelingsproject Over de Maas. Met het onherroepelijk worden
van deze revisievergunning zijn alle eerder afgegeven vergunningen definitief
komen te vervallen. In deze revisievergunning met nummer 2016-28109 staat
in overweging IV een tijdsbepaling inzake het realiseren en behouden van
tijdelijke werken namelijk tot 31 december 2018.

Genoemde termijn van 31 december 2018 is echter niet haalbaar. Dit is het
directe gevolg van de economische crisis die met name de bouw heeft
getroffen en derhalve ook grote invloed heeft gehad op de vraag naar zand en
klei in de periode dat het project Over de Maas volop in productie had moeten
zijn. De vraag naar bouwgrondstoffen is tijdens genoemde crisis fors
afgenomen (tot wel -40'/o). Gelet op de nog te winnen voorraad in het project
Over de Maas per 31 december 2017 wordt verwacht dat de winning en
productie van industriezand en afvoer van klei nog doorloopt tot medio 2020.
Aansluitend zal in een deel van het project (oostelijke deel Westplas) nog
aanvulling en herinrichting en nawinning van ophoogzand moeten
plaatsvinden zodat de uiteindelijke einddoelen namelijk het realiseren van een
substantieel deel van de Ecologische Hoofdstructuur en het genereren van een
aanzienlijke waterstandsdaling ook daadwerkelijk kunnen worden bereikt.
Het resterende deel van het project is thans reeds ingericht conform eind plan
en wordt al als zodanig beheerd.
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Gelet op het voorgaande verzoeken wij u om de vergunning zodanig te
wijzigen dat het realiseren en behouden van de tijdelijke werken wordt
toegestaan tot uiterlijk 31 december 2021.

Hoogachtend,
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