
Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

3589533

Wijziging Watervergunning project Over de Maas

ODM 4.5

Ingediend op

Soort procedure

05-04-2018

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Voor het project Over de Maas is op 27 juni 2016 een
revisievergunning afgegeven met nummer 2016-28109.
In deze vergunning is sprake van een einddatum van 31
december 2018 voor het realiseren en in stand houden
van tijdelijke werken. Door vertraging van het project is
verlenging van deze einddatum tot 31 december 2021
noodzakelijk.

Aanvraag betreft feitelijk alleen het aanpassen van de
einddatum van de bestaande vergunning door deze te
verlengen tot 31 december 2021. Het te realiseren eindplan
blijft ongewijzigd.

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Ja

geen

geen

Bevoegd gezag

Naam:

Bezoekadres:

Postadres;

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Website:

Contactpersoon:

Bereikbaar op:

Rijkswaterstaat

6221 KV Maastricht

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142
6202 PA Maastricht

088-7974300

omgevingsloket@rws.nl

www. rijkswaterstaat. nl

Service centre vergunningen

ma - vr: 9:00 - 16:30 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam (waaronder

uiterwaarden) uitvoeren

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

09166305

000019130740

Over de Maas CV

Over de Maas

2 Contactpersoon

Geslacht P~ Man

Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats Winssen

4 Corrsspondentieadres

Adres

6645KA Winssen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

06-

@nederzand.nl
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formuljert/ersje
2018.01 Locatie

1 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

6621KE

23

Maasdijk

Dreumel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Specificatie locatie

Ja
Nee

Op het adres Maasdijk 23a te Dreumel staat de projectkeet.
Het project zelf is 275 ha groot en bestaat uit een groot
aantal kadastrale percelen. Een situatiekaart van het
projectgebied is bijgevoegd als bijlage.

2 Eigendomasituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coordinatenstelsel RD

ETRS89/ WGS84

~~ Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

~~ Maas

202

Zijde Noorden (N)
Zuiden (Z)
Oosten (0)
Westen (W)
Links (Li)

Rechts (Re)

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het projectgebied strekt zich uit van kilometerraai 199.0 tot
204.5 op de rechteroever van de Maas en is geheel gelegen
in het winterbed (uiterwaard).
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Formuljert/ersje
2018.01

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken
Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in

een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden)
uitvoeren

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

Ja
Nee

Wat is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning?

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend?

Door wie is de bestaande
vergunning verleend?

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

RWS-2016/28109

27-06-2016

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

01-01-2010

Het betreft een lopend project dat sinds begin 2010 in

uitvoering is.

31-12-2021

Onderhavig verzoek tot wijziging van de vergunning behelst
het verlegen van de einddatum voor het realiseren en
instandhouden van tijdelijke werken.

Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief d.d. 5 april 2018 met
kenmerk HvdUGH/16.021.

Het langer in stand houden van tijdelijke werken is
noodzakelijk vanwege het feit dat er door vertraging van
de werkzaamheden meer tijd (tot eind 2021) nodig is
voor het volledig kunnen afronden en realiseren van het
vergunde eindplan en de daaraan gekoppelde doelen
(natuurontwikkeling en rivierverruiming).
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage

18021 dd 54-2018~of

Bestandsnaam

18021 (l(l
5-4-2018. pdf

Type

Anders

Datum
ingediend

201 8-04-05

Status
document

In

behandeling

OVEM01 fl-5001A Behe-
erzonering A3~f

OVEM01-6-5001A
Beheerzonenng
A3.pdf

Situatietekening, kaart of 2018-04415
foto

In
behandeling
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