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RWS-2018/26824
RWSZ2018-00005798; Waterwet; Rivier de Maas
Wijziging vergunning met kenmerk RWS-2016/28109
voor het realiseren en behouden van tijdelijke werken in
het kader van het project Over de Maas.

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 april 2018 via het
Omgevingsloket Online een verzoek ontvangen van Q ~ 5
6645 KA Winssen, van Over de Maas C.V. om de bestaande watervergunning met
nummer RWS-2016/28109 te wijzigen.

Het verzoek is bij mij geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00005798.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Waterstaat de aan Over de Maas C.V. verleende
watervergunning van 27 juni 2016 met kenmerk RWS-2016/28109 als volgt te
wijzigen:

III. De tijdelijke werken mogen worden gerealiseerd en behouden tot
31 december 2021.

3. Eerder verleende vergunning

De volgende vergunning is ter plaatse vigerend :

A. Bij besluit van 27 juni 2016, nummer RWS-2016/28109 is watervergunning
verleend aan Over de Maas C.V., W Q 6645 KA te Winssen op grond van
artikel 6.5, onder c Wtw voor:

1.1 Voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk 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, permanente
werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of
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voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te
laten staan of liggen door het maken en behouden van werken, te
weten het maken en behouden van het project Over de Maas op
diverse percelen aan de rechteroever van rivier de Maas, ter hoogte
van kilometernummer 198,8 en 204,6 in de gemeente West Maas 5
Waal.

1.2 Het tijdelijk tot uiterlijk 31 december 2018 gebrulkmaken van
rijkswaterstaatswerk 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 door het maken en
behouden werken, te weten tijdelijke werken op diverse percelen
aan de rechteroever van rivier de Maas, ter hoogte van
kilometernummer 198,8 en 204,6 in de gemeente West Maas ik

Waal.

De vergunning genoemd onder A, 1.2 wordt hierbij aangepast. De Minister is
hiertoe bevoegd op grond van artikel 6.22 van de Waterwet.

4. Toetsing van het verzoek aan de doelstellingen van het
waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op
de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een wijziging van de 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.

Onderhavig verzoek ziet op een wijziging van de verlenging van de termijn van
het behouden van tijdelijke werken in het project Over de Maas. Door vertraging
van het project is verlenging van de einddatum van de tijdelijke werken tot 31
december 2021 noodzakelijk. Het te realiseren eindplan blijft ongewijzigd. Door
verlenging van de termijn is geen sprake van verlies van bergend vermogen.
Daarnaast is de ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem van
rivier de Maas met de verlenging van de termijn niet in het geding. Tot slot is met
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een verlenging van de termijn de vervulling van maatschappelijke functies
eveneens niet in het geding.

Het verzoek is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

5. Procedure

5.1 Algemeen

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

6. Conclusie

Op grond van de overwegingen als hierboven aangegeven bestaan geen bezwaren
tegen het wijzigen van de vigerende vergunning.
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7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,
Het hoof4 vaZ de afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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Bijlage 1, 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
betekent7
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?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, 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 bereiken7 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.

Hoe 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, postbus
25 6200 MA Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in leder geval het volgende staan :

uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
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);
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de reden waarom u bezwaar maakt;
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 griffierecht in rekening
brengen.

Znspanningsverplichting
Het hebben van deze gewijzigde 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
gewijzigde vergunning schade lijden.

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige
vergunning, voor de handelingen waarop de 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.

Het hebben van deze gewijzigde 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
gewijzigde vergunning schade lijden.
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