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gemeente West Maas tk Waal.

Geachte

vergunningvertening

T 06
I rws. ril

Ona kenmerk
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Sljlase
1

Bijgaand treft u de revislevergunning aan ten behoeve van een gewijzigde
uitvoering van het project Over de Maas.

Ik wijs u hierbij op de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen conform
het gestelde in de watervergunning.

Voor nadere informatie verzoek ik u contact op te nemen met
bereikbaar onder tel.nr. 06—

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 2 mei 2016 een aanvraag
ontvangen van Over de Maas CV, — e Winssen om een wijzigingsvergunning
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

oatum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

De aanvraag betreft:
1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de 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, te weten het realiseren van een tijdelijke verdieping van de
verbindingsgeul en 4 spudpalen binnen het project Over de Maas gelegen op de
percelen kadastraal bekend als:

~ gemeente Dreumel, sectie H, perceelnummers 505, 515 (ged.), 545
(ged.), 547, 557 (ged.), 558, 559, S71 (ged.) en 572;

~ gemeente Dreumel, sectie E, perceelnummers 1365, 1366, 1368,
1369, 1370, 1371, 1375, 1377, 1379, 1380, 1381, 1391, 1393, 1394,
1395, 1397, 1400 (ged.), 1425 (ged.), 1426, 1427 en 1428;

~ gemeente Appeltern, sectie H, perceelnummers 35 en 1004;
~ gemeente Appeltern, sectie G, perceelnummers 12 (ged.), 13 (ged.),

17 (ged.), 38, 39 (ged.), 43, 46, 54 (ged.), 55 (ged.), 56, 57, 59, 60
en 62;

~ gemeente Appeltern, sectie C, perceelnummers 473, 1266 (ged.),
1277, 1342,1388, 1397 (ged.), 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1412, 1414 (ged.), 1459 (ged.), 1460
(ged.), 1514, 1515 (ged.), 1516, 1517, 1524 (ged.), 1527 (ged.),
1530 (ged.), 1532, 1533, 1542 en 1543.

Allen gelegen op de rechteroever van rivier de Maas tussen kmraai 198,8 en 204,6
in de gemeente West Maas (jr Waal. De vermelde perceelnummers zijn als gevolg
van het passeren van de Akte van Toedeling van de ruilverkaveling Land van Maas
en Waal in januari 2013 gewijzigd. De projectlocatie is echter ongewijzigd.

De aanvraag is via het Omgevingsloket (OLO-nr. 2327141) ontvangen op 2 mei
2016 en geregistreerd onder nummer RWSZ2016-00006913.

De aanvraag wordt gezien als verzoek om revisievergunning in het kader van de
Waterwet (Wtw) en bevat voldoende gegevens om op te kunnen beschikken. In
deze revisievergunning zal tevens een tweetal omissies volgend uit de
wijzigingsbeschikkingen RWS-2014/46696 en RWS-2014/29342 hersteld worden.

Bij de aanvraag zijn ontvangen:
~ Brief van Over de Maas BV, kenmerk HvdL/GH/16.034 (Over de Maas BV,

22 april 2016);
~ Aanvraagformulier Omgevingsloket met kenmerk 2327141, (Over de Maas

CV, 02 mei 2016);
e Mail aan Rijkswaterstaat,
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02 juli 2014);
Notitie aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland met kenmerk~JGH/13.060, (Over de Maas CV, 13 december 2013);
Tekening met daarop ingetekend tijdelijke locatie van 4 spudpalen
(herkomst en datum niet aangegeven);
Tekening met daarop aangegeven de alternatieve werkwijze
verbindingsgeul, kenmerk OVEMOl-5 32071 blad 2, (Landschappartners,
22 april 2016).

Datum
21 inni 2016

Nummer
RWS-2016/28109
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2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Beleidsregels grote rivieren, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder
vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Datum
27 juni 2016

Nummar
RW6 -20 1 6/20 1 09

I. De gevraagde revisievergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de
Waterwet te verlenen aan Over de Maas C.V., ~, 6645KA te Winssen,
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, werken te maken of te behouden, dan wel
vaste substanties of voorwerpen te storten, te weten het realiseren van een
tijdelijke verdieping van de verbindingsgeul en 4 spudpalen op de percelen
kadastraal bekend als:

~ gemeente Dreumel, sectie H, perceelnummers 505, 515 (ged.), 545
(ged.), 547, 557 (ged.), 558, 559, 571 (ged.) en 572;

~ gemeente Dreumel, sectie E, perceelnummers 1365, 1366, 1368,
1369, 1370, 1371, 1375, 1377, 1379, 1380, 1381, 1391, 1393, 1394,
1395, 1397, 1400 (ged.), 1425 (ged.), 1426, 1427 en 1428;

~ gemeente Appeltern, sectie H, perceelnummers 35 en 1004;
~ gemeente Appeltern, sectie G, perceelnummers 12 (ged.), 13 (ged.),

17 (ged.), 38, 39 (ged.), 43, 46, 54 (ged.), 55 (ged.), 56, 57, 59, 60
en 62;

~ gemeente Appeltern, sectie C, perceelnummers 473, 1266 (ged.),
1277, 1342,1388, 1397 (ged.), 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1412, 1414 (ged.), 1459 (ged.), 1460
(ged.), 1514, 1515 (ged.), 1516, 1517, 1524 (ged.), 1527 (ged.),
1530 (ged.), 1532, 1533, 1542 en 1543, gelegen op de rechteroever
van rivier de Maas tussen kmraai 198,8 en 204,6 in de gemeente West
Maas lk Waal.

II. Te bepalen dat de volgende bestaande vergunningen ingevolge artikel 6.18,
vierde lid van de Waterwet worden vervangen en komen te vervallen door het
inwerkingtreden, respectievelijk onherroepelijk worden van de
revisievergunning als bedoeld onder I:
a) wijzigingsvergunning ingevolge de Waterwet (Wtw) van 11 september 2013

met kenmerk RWS-2013/46696;
b) vergunning ingevolge de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr) van

12 januari 2009 met kenmerk SAP 8500180290;
c) wijzigingsvergunning ingevolge de Waterwet (Wtw) van 30 juni 2014 met

kenmerk RWS-2014/29342, Wtw 18572.

III. De tijdelijke werken mogen worden gerealiseerd en behouden tot 31
december 2018;

IV. Aan de revisievergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog
op de In artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
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oatnm

Voor een toelichting op de in deze revisievergunning vermelde begrippen wordt
verwezen naar bijlage 1 van deze revislevergunning.

AWS-2016/28109

Paalna 6 van 25



3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk
en/of een bijbehorende beschermingszone

Datum
27 Juni 2016

Nummer
RWS-2016/26109

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gerealiseerd en behouden zoals is aangegeven op de
bij deze beschikking behorende tekeningen:
OVEM01-5 6001A blad 1 van 3 d.d. 13 mei 2013, OVEM01-5 6001A blad 2 van 3
d.d. 13 mei 2013, OVEM01-5 6001A blad 3 van 3 d.d. 13 mei 2013 710-55-
3207Hblad 1 van 3 d.d. 14 april 2008, 710-55-3207H blad 3 van 3
d.d. 27 augustus 2008, OVEM01-5 32071 blad 2 d.d. 22 april 2016 (tijdelijke
verdieping).
De locatie van de tijdelijke spudpalen is weergegeven in bijlage 3 (Westplas).

VoorschriR 2

Ontgraving t.b.v. het project Over de Maas

De ontgraving van het project dient uitgevoerd te worden zoals is aangegeven op
de bij deze beschikking behorende tekeningen met nummers OVEM01-5 6002A
blad 1 van 2 d.d. 13 mei 2013 en OVEM01-5 6002A blad 2 van 2 d.d. 1 mei 2013.
De kadastrale situatie van de ontgronding is vastgelegd op de tekening met num-
mer 710-55-3252H d.d. 14 april 2008 behorende bij deze beschikking.

VoorschriR 3
Uitvoering en tijdelijke depots

De depots A t/m F mogen worden gemaakt en behouden, zoals is aangegeven op
de bij deze beschikking behorende tekening "Situatieschets tijdelijke gronddepots
A t/m F (situatie T2-opt).
De depots mogen geen grotere Inhoud hebben dan:
A. 120.000 m3;
B. 220.000 m3;
C. 300.000 m3;
D. 100.000 m3;
E. 90.000 m3;
F. 450.000 m3.

Pagina 7 van 25



Voorschrift 4
Gebruik

1. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min moge-
lijk hinder en geen gevaar voor het scheepvaartverkeer ontstaat. De water-
doorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden;

2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaam-
heden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken wa-
ter(staats)belangen. De vergunninghouder volgt de gegeven aanwijzingen ter-
stond op;

3. Afval, bouwafval, ernstig vervuild materiaal en andere bodemvreemde materi-
alen in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaats-
werk alsmede in het water worden achtergelaten en dienen afgevoerd te wor-
den naar een erkend verwerker;

4. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde
aanvullende eisen stellen.

oatum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

Voorschrift 5
Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het
vereiste in deze revisievergunning is gesteld, wijziging nodig is in de
plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de
vergunninghouder zodanige wijzingen conform een door of namens de
waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke wijziging van de in deze
revisievergunning omschreven werken, op verzoek van de
vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe
schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De
aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de nieuwe situatie
en dwarsdoorsnede(n) zijn aangegeven.

3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de vorig genoemde
aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.

Voorschrift 6
Onderhoud van de werken

De vergunninghouder is verplicht op grond van deze vergunning aanwezige
werken in goede staat te onderhouden. Onder een goede staat wordt verstaan een
dusdanige staat dat de werken geen inbreuk maken op het veilig en doelmatig
gebruik van het waterstaatswerk.
Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het onderhoud van
de werken aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken
belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen
terstond worden opgevolgd.
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Voorschrift 7
Hoogwater

Indien de afvoer van rivier de Maas Q&u„j &1000 m'/s overschrijdt, dient het
losse materieel en eventuele tijdelijke depots, binnen 24 uur verwijderd te zijn,
om schade aan en verontreiniging van het waterstaatswerk te voorkomen.

oatum
27 juni 2016

Nummer
RWS.2016/28109

Voorschrift 8
Beeindiging werkzaamheden

Op het moment dat het werk gereed is, meldt de vergunninghouder dit uiterlijk
binnen een week na beeindiging schriftelijk aan de waterbeheerder (afdeling
Handhaving, Cdirws.nl). Daarbij verleent de vergunning-
houder volledige medewerking bij het beoordelen van de naleving van de vergun-
ningsvoorschriften door de waterbeheerder.

Voorschrift 9
Bescheiden

Gedurende het project moet voortdurend een exemplaar van deze
revisievergunning, het logboek, het werkplan, het bedrijfsnoodplan en de gehele
aanvraag, inclusief eventuele wijzigingen, op het werk aanwezig zijn.

Voorschrift 10
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht den of meer personen aan te wijzen die in

het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze
revisievergunning bepaalde of bevolene en waarmee door of namens de wa-
terbeheerder, ook bij spoedgevallen (24 uur per dag), overleg kan worden ge-
voerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen twee weken nadat deze revisie-
vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het
adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of namens hem is (zijn)
aangewezen;

3. Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen den week na
het optreden van de wijziging schriftelijk worden gemeld bij de waterbeheer-
der.

Voorschrift 11
Calamiteiten en/of ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een calamiteit en/of ongewoon voorval nadelige gevol-
gen voor het milieu en/of waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ont-
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staan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, tenein-
de een nadelige befnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel
mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;

2. Van een dergelijke calamiteit en/of ongewoon voorval dient de vergunning-
houder onmiddellijk het Meldpunt Water(T: ) in kennis te stellen.
De kennisgeving dient minimaal te bevatten:
a. De oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval

zich heeR voorgedaan;
b. De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigen-

schappen;
c. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen

van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen beoordelen;
d. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen

van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken
3. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na een calamiteit

en/of ongewoon voorval dient de vergunninghouder aan de waterbeheerder
schriRelijk informatie te verstrekken over de maatregelen die worden overwo-
gen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Datum
27 iunl 2016

Nummer
RWS-2016/28109

Voorschrift 12
Monitonng en instandhouding van het project

In het definitieve rapport Waqua berekeningen, Project "Over de Maas" uitgevoerd
door het bureau Svasek Hydraulics zijn de rivierkundige gevolgen vastgelegd van
het uitvoeren van voorkeursaltematief VKA+ (Tl) 30% Open.

De vergunninghouder dient voor aanvang van de werkzaamheden een beheer- en
onderhoudsplan op te stellen waaruit blijkt hoe voldaan kan worden aan het
bovenstaande. Het rapport Waquaberekeningen, Project Over de Maas
(ECOL/07117/1426/E) en het op te stellen beheer- en onderhoudsplan maken dan
ook onderdeel uit van deze beschikking.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een regionaal
waterstaatswerk

De volgende voorschriften gelden voor zover het de werken en werkzaamheden
betreft die plaatsvinden in de kern- en beschermingszones van de primaire
waterkering ter hoogte van de dijkpalen HD423 en HD459 ter plaatse van de
Maasdijk te Dreumel en de Doorbraakdijk te Alphen.

Yoorschr/ft 13
Algemeen

1. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen
te nemen om mogelijke schade aan eigendommen van het waterschap
en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te
voorkomen.

2. In de periode tussen 15 oktober en 1 april mag u geen werkzaamheden
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3.

4.

uitvoeren in de waterkering of in de beschermingszone van de
waterkenng.
Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat u uw werkzaamheden
tussentijds moet stilleggen. De waterbeheerder kan u voorschrijven extra
maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
U mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als
opslagplaats of stallingsplaats.

iaatum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/26109

j/oorschrjft 14
Het maken van aanberming tegen de waterkering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Voordat begonnen wordt met de aanleg van de ophoging moet een
zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet gedaan
worden over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot
25,00m links en rechts van de aanberming.
De nulmeting moet telkens om de 5.00m worden uitgevoerd. De
meetpunten moeten zowel in X-, Y-als 2-coordinaten ten opzichte van NAP
zowel analoog als digitaal met behulp van meetspijkers ter plaatse worden
vastgelegd.
Telkens na elke 1.50m ophoging van de aanberming moet er een
controlemeting worden uitgevoerd. Deze metingen moeten voldoen aan de
NEN6740.
Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens,
inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de
waterbeheerder.
Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen,
moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt. Het waterschap
Rivierenland moet direct van de zetting op de hoogte gebracht worden. De
werkzaamheden mogen alleen worden hervat na toestemming van de
waterbeheerder. Alle voorwaarden die de waterbeheerder rondom de
hervatting voorschrijft, moeten worden gevolgd.
De aanberming tegen de waterkering moet door middel van een
trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal
0.5m hoog en maximaal 0.5m diep zijn.
Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat
verwijderd worden.
Als de aanberming gemaakt wordt met zand, mag er op de inkassing van
het dijkprofiel geen filterdoek aangebracht worden.
De aanberming moet worden afgedekt met minimaal 1.0m klei.

10. De aanbermingen mogen niet groter worden gemaakt dan op de onder
voorschrift nummer 1 van deze revisievergunning vermelde tekeningen is
aangegeven.

11. De aanberming moet aan de parallel aan de waterkering gelegen taluds
een minimale helling hebben van 1:10.

12. Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
~ De klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1

klei zijn met een lutumgehalte tussen 25%-37%;
~ Het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type

Dl, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
13. De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van

de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of de taludbescherming op
15 oktober nog niet hersteld is, moet het dijkprofiel van de dijk tegen
hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktalud moet
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worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze
doek/mat moet reiken tot minimaal 5,0m links en rechts van het nog niet
herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet het doek/mat reiken tot
minstens 4,0m uit de buitenteen van de dijk. Het doek/mat moet tot 01
april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

14. Vergunninghouder is verplicht om de aanberming te onderhouden. Bij een
grastalud moet het talud minimaal twee maal per jaar gemaaid worden.
De eerste keer in de tweede helR van juni en de tweede keer in de eerste
helft van september. De waterbeheerder kan hierover andere aanwijzingen
geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

oatum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28209

Voorschrift 15
Aanbrengen afrastering binnen de kernzone van de waterkering

1. De plaats van de afrastering moet worden bepaald in overleg met de
waterbeheerder.

2. De afrastering moet worden geplaatst op minimaal 1,0m (horizontaal
gemeten) uit de kant van de verharding.

3. De afrastering moet worden gemaakt van geeigend materiaal en moet
voldoende en duurzaam veekerend zijn.

4. De palen mogen maximaal 1,0m boven maaiveld komen en mogen
maximaal 0,6m verticaal en grondverdringend worden aangebracht,

5. Het gaas moet worden aangebracht aan de zijde van de palen waar het
vee wordt gehouden.

6. Het is niet toegestaan de afrastering te voorzien van (loop)hekken op de
kruin en het talud van de waterkering.

7. De afrastering moet in goede staat worden onderhouden. Dit betekent dat
beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld, al dan
niet op het aanzeggen van de waterbeheerder. Hierbij moet vooraf contact
worden opgenomen met de waterbeheerder. Zijn aanwijzingen moeten
direct worden opgevolgd.
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4. Aanvraag

4.1 Algemeen

De locatie 'Over de Maas'igt tussen kilometer 198.9 en 204.7 op de rechteroever
van de Maas. Ter plaatse vindt een verlaging van het winterbed (weerdverlaging)
plaats, worden delfstoffen gewonnen en vindt in een deel natuurontwikkeling
(droge en natte natuur) plaats.
De aanwezige dekgrond In den droge wordt opzij gezet waarna de feitelijke
zandwinning en -afvoer zal gebeuren met drijvende wininstallaties. Bij het
verwerkingsproces blijft een fijne fractie over die achterblijft in de plas. Dit
materiaal inclusief een deel van de opgezette dekgrond wordt hergebruikt bij de
herinrichting tot natuurgebied. Voor de herinrichting kan tevens materiaal van
elders aangevoerd worden. Naast zandwinning kan een gedeelte van de dekgrond,
de vermarktbare klei, indien de markt erom vraagt, afgevoerd worden.

Datum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

De onderliggende aanvraag betreft een verzoek om een revisievergunning
ingevolge de Waterwet waarin alle relevante watergerelateerde aspecten worden
meegenomen voor het totale project 'Over de Maas'.

Revisievergunning
Door Over de Maas CV wordt een revisievergunning aangevraagd. Ik maak
gebruik van mijn in artikel 6.19 van de Waterwet vastgelegde recht om een
integrale revisievergunning te verlenen, waarin zowel de bestaande werken
worden vergund evenals de aangevraagde wijziging van de verbindingsgeul en
rectificatie van onduidelijkheden volgend uit een tweetal eerder afgegeven
wijzigingsbeschikkingen. Ik beschik daarmee op de aanvraag, zodat straks sprake
is van een integrale watervergunning, waarin alle relevante wateraspecten ten
aanzien van het gehele project staan vermeld.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Over de Maas CV vraagt om een revisievergunning voor de volgende handelingen:
a. het wijzigen van de methodiek bij de realisatie van de verbindingsgeul tussen

de Westplas en de Veerweg binnen het project conform tekeningnummer
OVEM01-5 3207I (blad 2);;

b. het verplaatsen van de 4 spudpalen naar de nieuwe locatie in de Westplas
conform bijlage 3 van deze revisievergunning.

Daarnaast wordt een aantal onduidelijkheden in de plaatsbepaling hersteld.

Samenloop
Een aantal handelingen valt binnen het bevoegdhedengebied van het waterschap
Rivierenland. Er is aldus sprake van samenloop. Het waterschap heeft in deze
geadviseerd middels de in deze revisievergunning opgenomen voorschriften 13
t/m 15 en haar belangen zijn in deze revisievergunning geborgd.

Eerder verleende vergunningen

Bij beschikking van B januari 2009 is ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb)
met kenmerk RWS/DLB-2009/142 is beschikking verleend voor alle graafhandelin-
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gen binnen een ernstig geval van verontreiniging (rivier de Maas). Deze beschik-
king is van rechtswege komen te vervallen.

Bij beschikking van 12 januari 2009 is ingevolge de Wet beheer Rijkswaterstaats-
werken (Wbr) met kenmerk SAP 8500180290 vergunning verleend voor het ma-
ken en behouden van het werk (project 'Over de Maas'.

Datum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/20109

Bij beschikking van 11 september 2013 is met kenmerk RWS-2013/46696 een
wijzigingsvergunning ingevolge de Waterwet (Wtw) verleend voor het realiseren
van een tweetal hoogwatervluchtplaatsen, verflauwing van taluds, realiseren van
een ooibos op een andere locatie en het aanpassen van een parkeervoorziening.

Bij beschikking van 30 juni 2014 is wederom een wijzigingsvergunning met ken-
merk RWS-2014/29342, Wtw 18572 verleend ingevolge de Wtw voor de tijdelijke
realisatie van vier spudpalen.

De meldingen In het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) die door
Rijkswaterstaat zijn getoetst, vallen buiten de werkingssfeer van deze
revisie vergunning.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De activiteiten vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas,
tussen kilometerraai 198,8-204,6 in de gemeente West Maas 81 Waal.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon,
dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege
voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren
varieren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar
sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het
belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonie. Bij Eijsden stroomt de
Maas ons land binnen.
De door aanvrager beoogde handelingen vinden plaats in het stroomvoerend
rivierbed/de uiterwaarden van het bedijkte deel van de rivier de Maas. De
uiterwaarden van de rivier de Maas maken onderdeel uit van het waterstaatswerk
rivier de Maas. Een waterstaatswerk is tevens oppervlaktewaterlichaam als
bedoeld in de Waterwet. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor
de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van
de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge
afvoeren).

4.4 Beschrijving van de primaire waterkering in beheer bij het Water
schap Rivierenland

De waterkering ter plaatse van dijkpalen HD423 en HD459 zijn opgenomen op de
legger van waterkeringen van Waterschap Rivierenland. Het betreft een primaire
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waterkering tussen Dreumel en Alphen. De functie van de waterkering is het
beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen
van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatergangen.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Datum
27 Juni 2016

Nummer
RWS-20 16/28109

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het
toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Waterwet 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 (revisie-)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.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in

aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rljkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgevlng en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening
moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-

waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-
2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie
op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.
Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswater-
staatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn
Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader Ijsselmeergebied.
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De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoor-
deeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote
Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels Grote Rivieren. Doelstelling van de
beleidslijn en de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van
het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot
rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmo-
gelijk maken. De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waar-
onder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Maas.

Datum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het Ijsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte
en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,
waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt
binnen het waterveiligheidsbeleid.

Vastgesteld dient te worden of de activiteit in strijd is met het toetsingskader van
de Waterwet als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en met name de
Beleidsregels Grote Rivieren.

De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in

het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten:
1. Activiteiten waarop artikel 3 van de beleidsregels van toepassing zijn;
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het bergend regime van
toepassing is, en
3. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend
regime van toepassing is.

De gerealiseerde werken zijn gelegen in het gebied waar artikel 4 (bergend
regime) en artikel 5 (realisatie van natuur) van de beleidsregels van toepassing
zijn. Deze werken kunnen worden toegestaan, mits voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden (artikel 7, eerste lid, van de BGR):

1. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het
veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
2, er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit;
3. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk
Is.
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Ad. I: Situering en uitvoering m.b.t. veiligheid functioneren van
waterstaatswerken :

Ten aanzien van de situering en uitvoering m.b.t. het veilig functioneren van
waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen.

Datum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28 109

Ad. 2: Feitelijke belemmering:
De werken vormen geen feitelijke belemmering bij een eventueel in de toekomst
te realiseren rivlerverruiming, want deze zijn van tijdelijke aard.

Ad. 3: Situering en uitvoering m.b.t. waterstandverhoging en bergings- capaciteit
en resterende watereffecten :

Als gevolg van de veranderde werkwijze ontstaat een tijdelijke en lokale
overdiepte. Dit maakt het niet waarschijnlijk dat er negatieve waterstandeffecten
ontstaan in de as van de rivier. In het winterbed bestaat in de directe omgeving
van de wijziging een kleine kans op
een gering effect op de waterstanden (marge -2/+2 mm). Bij derden en tegen de
winterdijk zijn geen negatieve waterstandeffecten te verwachten.
Conclusie:
De veiligheid van waterstaatswerken is niet in het geding. De werkzaamheden
vormen geen feitelijke belemmering. Een toename van het risico op hinder of
schade voor derden ontstaat niet.

Het bovenstaande houdt in dat er vanuit rivierkundig oogpunt geen bezwaar is
tegen de uitvoering van de activiteiten.

5.1.3. Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Het realiseren van project 'Over de Maas'n de rivier de Maas heeft geen effect op
de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Voor wat betreft de
chemische kwaliteit wordt opgemerkt dat algemene regels hierin voorzien. In het
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn
namelijk regels gesteld aan het realiseren van de verbindingsgeul en de
hoogwatervluchtplaatsen, alsmede de aanleg van de parkeervoorziening en het
plaatsen van de 4 spudpalen en de uitvoering van graafwerkzaamheden in

waterbodem. Ten aanzien van de ecologische kwaliteit wordt nog opgemerkt dat
het project gestart is vo6r inwerkingtreding van het BPRW. Er is derhalve geen
ecologische toets doorlopen. Ten tijde van de start van de werkzaamheden was er
geen sprake van een aquatisch milieu ter plaatse van de graafhandelingen. Voor
wat betreft de verbindingsgeul en de 4 spudpalen is geen negatieve effect op de
ecologische kwaliteit van het watersysteem te verwachten.

5.1.4 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functlevervulllng door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
Rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
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de Rijkswateren (BPRW) 2016-20121. Voor de rivier de Maas gelden de volgende
functies:

~ Natuur
~ Drinkwater
~ Zwemwater
~ Koelwater
~ Energie
~ Scheepvaart
~ Watersport en oeverrecreatie
~ Beroeps- en sportvisserlj
~ Oppervlaktedelfstoffen
~ Archeologie, cultuurhistorie en landschap.

Datum
27 juni 2016

Nummer
RWS-20 1 6/28 109

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de
gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende
water en schoon Ik gezond water op orde zijn. De realisatie van het project Over
de Maas beinvloedt de functies niet negatief.
Gelet op de strekking van de aanvraag en op de overwegingen ten aanzien van
veiligheid en waterkwantiteit en waterkwaliteit hierboven, is geen sprake van een
werk in strijd met de maatschappelijke functievervulling van rivier de Maas.

De aanvraag is niet in strijd met de maatschappelijke functievervulling van het
waterstaatswerk, gelet op de functies die aan het waterstaatswerk worden
toegekend.

5.2 Overwegingen i.v.m. het uitvoeren van handelingen in een
watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van
het Waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het
stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het
waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en
grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen
nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het
watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale
omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van
handelingen in een beschermingszone getoetst aan:
~ artikel 3.1 van de Keur van het Waterschap Rivierenland (2009) en;
~ de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap

Rivierenland (2009) en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
~ artikelen 5.18 en 5.21 van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsjngscriterja en
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vergunbaar is op grond van de Keur.

6. Procedure

6.1. Algemeen

Datum
27 iunl 2016

Nummer
RWS-2016/26109

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

6.2 Rechtsgevolgen eerder verleende vergunningen

De rechtsgevolgen van deze revisievergunning voor de bestaande, eerder
verleende vergunningen zijn in de Waterwet vastgelegd. Artikel 6.18, vierde lid

Waterwet bepaalt dat:
~ De eerdere vergunningen worden vervangen met ingang van het tijdstip
waarop de revisievergunning in werking treedt.
~ De eerdere vergunningen vervallen op het tijdstip waarop de
revislevergunning onherroepelijk wordt.
Deze rechtsgevolgen gelden in dit geval voor de volgende vergunningen:
a) Bij beschikking van 12 januari 2009 is ingevolge de Wet beheer Rijkswater-
staatswerken (Wbr) met kenmerk SAP 8500180290 vergunning verleend voor het
maken en behouden van het werk (project 'Over de Maas'.
b) Bij beschikking van 11 september 2013 is met kenmerk RWS-2013/46696 een
wijzigingsvergunning ingevolge de Waterwet (Wtw) verleend voor het realiseren
van een tweetal hoogwatervluchtplaatsen, verflauwing van taluds, realiseren van
een ooibos op een andere locatie en het aanpassen van een parkeervoorziening.
c) Bij beschikking van 30 juni 2014 is een wijzigingsvergunning met kenmerk
RWS-2014/29342, Wtw 18572 verleend ingevolge de Wtw voor de tijdelijke reali-
satie van vier spudpalen.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning.
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8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd van de afdeling vergunningverlening
Dlll nrumrnnr,7mrt Nnrlnrlnnrlr

Datum
2)14 ltr 4014

Nummar
RWS-2016/28109
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9. 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.

Datum
22 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

Bent u het niet eens met dit besluit7
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 be-
zwaar:
~ Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent7
~ Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? 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 be-
zwaarschrift 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 mogelijkhe-
den 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 Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat
Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 6200 MA te Maas-
tricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
~ uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
~ een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door
een kopie mee te sturen);
~ de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
~ 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 de Indiener van het beroepschrift geen
woonplaats In Nederland heeft, is de rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied
waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.
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Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorzie-
ning 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.

Oaaum
27 juni 2016

Nummer
RWS-2016/28109

Overige mededelingen
~ Het hebben van deze 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 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.
~ Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de
rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunning-
houder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden,
daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.

Pagina 22 van 25



s

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nummer RWS-2016/28109.

Datum
27 iunl 2016

Nummer
RWS-2016/28109

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag'. Oe aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 2

mei 2016 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Milieu en
geregistreerd onder nummer RWSZ2016-00006913;

2. 'Bevoegd gezag'. de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, postbus 25, 6200 MA te Maastricht);

3. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht of laat verrichten;

4. 'Waterbeheerder'. de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 25,
6200 MA te Maastricht;

5. 'BPRW'. het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (te
downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);

6. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

7. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

8. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;

9. 'Oppervlaktewaterlichaam'. samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
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Bijlage 2 Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nummer RWS-2016/28109.

Tekening OVEM01-5 6001A blad 1 van 3 d.d. 13 mei 2013;
Tekening OVEM01-5 6001A blad 2 van 3 d,d. 13 mei 2013;
Tekening OVEM01-5 6001A blad 3 van 3 d.d. 13 mei 2013;
710-55-3207H blad 1 van 3 d.d. 14 april 2008;
710-55-3207H blad 3 van 3 d.d. 27 augustus 2008;
OVEM01-5 3207I blad 2 d.d. 22 april 2016;
OVEM01-5 6002A blad 1 van 2 d.d. 13 mei 2013;
OVEM01-5 6002A blad 2 van 2 d.d. 1 mei 2013;
710-55-3252H d.d. 14 april 2008.

Datum
27 lunl 2016

ttummar
RWS-2016/20 109
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Bijlage 3 locatie tijdelijke apudpalen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nummer RWS-2016/28109.

Datum
27 Juni 2016

Nummat
RWS-2016/28109

Pagina 25 van 25



8) (.~ z


