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gelegen aan de Veense Plassen gelegen ten noorden van
de dorpskern Veen tussen km 238 en km 240 aan de
linkeroever van de afgedamde Maas in de gemeente
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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 januari 2016 via het
Omgevingsloket Online een aanvraag ontvangen van de Exploitatiemaatschappij
Broeksewaard B.V., te Veen, om een vergunning als bedoeld in

hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een
watersysteem. De aanvraag is ingediend door Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf B.V. te Oosterhout als gemachtigde.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de
Afgedamde 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 op de percelen kadastraal bekend gemeente Aalburg,
Sectie E, nummers 3647 en 3808, aan de linkerzijde van de Afgedamde Maas,
tussen km 238 en km 240 in de gemeente Aalburg.

De aanvraag is bij mij geregistreerd onder nummer RWSZ2016-00000495 (OEO

aanvraagnummer 2139737).

Bij brief van 23 februari 2016, kenmerk RWS-2016/8355, is de gemeente Aalburg
om advies gevraagd.

Bij brief van 23 februari 2016, kenmerk RWS-2016/8354, is het waterschap
Rivierenland om advies gevraagd.

Bij brief van 23 februari 2016, kenmerk RWS-2016/8138 is de beslistermijn
verlengd met 8 weken. Bij diezelfde brief zijn aanvullende gegevens gevraagd, in

te dienen binnen 6 weken na verzending.

Op 9 maart 2016 is de aanvraag aangevuld in het OLO met diverse stukken.
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Op 11 maart 2016 heeft op het kantoor van mijn dienst te Den Bosch overleg
plaatsgevonden. Aanleiding van dit overleg waren de gevraagde aanvullende
gegevens. In dat overleg is tevens door aanvrager bevestigd dat in het kader van
het project enkel klasse A materiaal zal worden toegepast.

Op 22 maart 2016 is de aanvraag wederom aangevuld met diverse stukken. Met
deze laatste aanvulling zijn de op 23 februari 2016 gevraagde gegevens geleverd.

Op 12 april 2016 heeft het Waterschap per mail aangegeven dat er geen belangen
van het Waterschap in het geding zijn en daarmee samenloop niet aan de orde is.

Op 15 april 2016 heeft de gemeente Aalburg per mail advies verstrekt op mijn
verzoek van 23 februari 2016. Verwezen wordt naar de verleende
omgevingsvergunning.

Met de eerdergenoemde verlenging van de beslistermijn en de opschorting door
het vragen van aanvullende gegevens is de beslistermijn opgeschort tot uiterlijk
29 mei 2016.

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 Milieu als volgt:

De bij besluit van 8 september 2014 met kenmerk RWS-2014/40375 I aan
de Vereniging de Veense Put verleende vergunning als bedoeld in artikel
6.5, onder c Wtw voor het stabiliseren van delen van de noordelijke zijde
van een landtong, behorende bij een voormalige zandwinput op de locatie
kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie E, diverse nummers, aan de
linkeroever van de Afgedamde Maas, ter hoogte van kilometerraal 239,5,
in te trekken.

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Wtw aan de
Exploitatiemaatschappij Broeksewaard B.V. te Veen te verlenen voor het
gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Afgedamde 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 voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen door het maken
en behouden werken, te weten het stabiliseren van de oevers, het
opvullen van de plas en het tijdelijk maken en behouden van 2
stortpontons op de percelen kadastraal bekend gemeente Aalburg, Sectie
E, nummers 3647 en 3808, aan de llnkerzijde van de Afgedamde Maas,
tussen km 23B en km 240 in de gemeente Aalburg.
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III. De vergunning voor de stortpontons te verlenen voor een periode van 10
jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt

IK Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op
de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

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

3. Voorschriften

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

Artikel I Plaatsbepallng stabilisatie

De stabilisatie mag worden gemaakt en behouden ter plaatse binnen het rode en
groene gebied zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening
Veense Put, Contouren Dieptes, met Projectnummer 686 d.d. 7 maart 2016 met
dien verstande dat met de werkzaamheden een afstand van minimaal 20 meter in
acht wordt gehouden tot de in de bijlage aangeduide gebieden bestaande uit
Areaal Oeverplanten en Areaal Macrofauna.

Artikel 2 Uitvoering Stabilisatie

1. De stabilisatie mag worden gemaakt en behouden zoals aangegeven op de
bij deze beschikklng behorende tekeningen Veense Put, Onderdeel
Lengteprofiel, met Projectnummer 686 d.d. 7 maart 2016 en Veense Put,
Stabilisatie landtong DO met projectnummer 686 d.d. 11 januari 2016.

2. De bodem van de plas mag worden opgevuld tot maximaal -8 m NAP.

3. De taluds van de landtong mogen maximaal een helling hebben van 1:10.
4. Met de werkzaamheden moet een afstand van minimaal 20 meter in acht

gehouden worden tot de in de bijlage aangeduide gebieden bestaande uit
Areaal Oeverplanten en Areaal Macrofauna.

Artikel 3 Plaatsbepall ng stortpontons

1. De stortpontons mogen aanwezig zijn binnen de aan de Afgedamde Maas
grenzende Veense Plassen.

2. in elke plas mag maximaal 1 ponton aanwezig zijn.
3. De stortpontons moeten een afstand van minimaal 20 meter in acht

nemen tot de in de bijlage aangeduide gebieden bestaande uit Areaal
Oeverplanten en Areaal Macrofauna.
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Artikel 4 Uitvoering stortpontons

De stortpontons mogen worden gemaakt en behouden met geen grotere
afmetingen dan aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening met
nummer TD 0343-01-001 d.d. 16 maart 2016.

Artikel 5 Plan rekening houdend met aanwezige gebruiksfuncties

Alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd dient vergunninghouder een plan ter
schriftelijke goedkeuring voor te leggen aan de waterbeheerder. Uitvoering dient
plaats te vinden conform het goedgekeurde plan. In het plan dient te worden
aangegeven c.q. aangetoond:

1. Dat waterrecreatie in de Veense Plassen ongehinderd kan plaatsvinden;
2, Dat van de zwemwaterlocatie de Hooge Waard veilig gebruik kan worden

gemaakt;
3. Welke maatregelen vergunninghouder treft ten behoeve van

waterrecreatie. Deze maatregelen kunnen ook bestaan uit het niet
gebruikmaken van de vergunning in bijvoorbeeld hoogseizoen;

4. Of en welke maatregelen getroffen moeten worden ten behoeve van het
in- en uitvaren van de plas na afstemming met de gemeente en de
waterbeheerder. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van
verkeersborden.

Artikel 6 Gebruik

1. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

2. De vergunnlnghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden
door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de
instandhouding van het waterstaatswerk.

4. De werken dienen door de vergunninghouder in goede staat te worden
onderhouden en doelmatig te functioneren zonder de waterkwaliteit
nadelig te beinvloeden.

5. Door de waterbeheerder kunnen bij het onderhoud van de werken nadere
aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat
gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

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

7. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij
het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.

8. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het
opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en
(hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het
afval.
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9. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden
verontreinigd.

10. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle
aanwezige werktuigen terstond op ruimen.

Artikel 7 werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe, per
mail ( l@rws.nl) kennis geven aan de
waterbeheerder t.a.v. de afdeling handhaving.

2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 2 werkdagen per mail

( @rws.nl) gemeld worden aan de
waterbeheerder t.a.v. de afdeling handhaving.

Artikel 8 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen, die
in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van
hetgeen bij deze vergunning Is bepaald of is bevolen. Met die
perso(o)n(en) moet door of namens de waterbeheerder ln spoedgevallen
overleg kunnen worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt uiterlijk vijf werkdagen voordat met de
werkzaamheden is begonnen per mail ( lCwrws.nl)
aan de waterbeheerder t.a.v. de afdeling handhaving mee:
- de naam,
— het adres en
- het telefoonnummer
van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen per mail worden gemeld op de wijze
als eerder in dit artikel aangegeven.

Artikel 9 Ongewone voorvallen

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen
worden verlangd om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en
ongedaan te maken ten aanzien van:
a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam en/of
bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende
functies,
b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.

2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.

3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij
bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
a. de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder

het voorval zich heeft voorgedaan;
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b. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de
gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen
beoordelen;

c. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de
gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan
te maken.

4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de
maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig
voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

De Exploitatiemaatschappij Broeksewaard B.V. Is voornemens de landtong in de
voormalige zandwinput in het dorp Veen te stabiliseren, Uit onderzoek is gebleken
dat de stabiliteit van de landtong, behorende bij de put niet aan de vigerende
veiligheidseisen voldoet. De te steile taludhellingen kunnen door faalmechanismen
zoals verwekingsvloeiing, bresvloeiing, microstabiliteit en macrostabiliteit onderuit
gaan en een inscharing tot in de oever veroorzaken waardoor bebouwing gevaar
loopt. Tussen september 2014 en juli 2015 zijn verschillende plekken in zowel de
noordelijke als de zuidelijke plas gestabiliseerd door het toepassen van zand. Om de
reeds aangebrachte stabilisatie in oorspronkelijke staat te houden dient een verdere
stabilisatie plaats te vinden. Hierbij wordt tevens de plas verondiept.

De uitvoering duurt minimaal 5 en maximaal 10 jaar en bestaat uit de toepassing
van materiaal van in totaal 2.500.000 m3: 1.200.000 m3 in de zuidelijke plas,
1.300.000 m3 in de noordelijke plas.

4.1.1 Eerder verleende vergunningen

De volgende vergunning is ter plaatse vigerend:

Bij besluit van 8 september 2014, kenmerk RWS-2014/40375 I, heeft de minister
van Infrastructuur en Milieu aan de Vereniging de Veense Put een vergunning als
bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet verleend voor het gebruikmaken van
het rijkswaterstaatswerk de Afgedamde Maas 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 uitsluitend stabiliseren van delen van de noordelijke zijde van
een landtong, behorende bij een voormalige zandwinput op de locatie kadastraal
bekend als gemeente Aalburg, sectie E, diverse nummers, aan de linkeroever van
de Afgedamde Maas, ter hoogte van kilometerraai 239,5.
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De nu gevraagde vergunning komt in de plaats van de hierboven genoemde en
wordt hiermee ingetrokken. De tenaamstelling is weliswaar anders, maar de
Vereniging de Veense Put is enig aandeelhouder van de huidige aanvrager, de B.V.

Exploitatiemaatschappij Broeksewaard. Gemachtigde heeft op 23 mei 2016
telefonisch verzocht om intrekking.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet
juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het
waterstaatswerk de Afgedamde Maas en/of zijn beschermingszone door daarin
werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden. Deze
handelingen behoeven een watervergunning. De aanvraag om wateivergunning
bevat de volgende werken:

1. Stabiliseren van de landtong door het verflauwen van de taluds van de
landtong en het verondiepen van de plassen (ophogingen)

2, Tijdelijk voor een periode van maximaal 10 jaar aanwezig hebben van
maximaal 2 stortpontons in de Veense Plassen.

Overige aspecten ingevolge de Waterwet
De Waterwet kent een aantal uitvoeringsregelingen, waaronder het Besluit lozen
buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Indien deze
regelingen van toepassing zijn op een handeling, dan is een vergunning voor het
brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam niet nodig. In het kader van
dan wel als gevolg van onderhavig project vinden handelingen plaats die vallen
onder voornoemde regelingen. Denk hierbij onder andere aan:

1. Het toepassen van grond en bouwstoffen en grond in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hierbij treedt het Besluit lozen buiten
inrichtingen terug. Toepassing van grond en bouwstoffen dienen vooraf
gemeld te worden.

2. Het verwijderen en terugplaatsen van vaste objecten, zoals steigers. Deze
werkzaamheden vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De
werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de aanvraag, maar zijn daar
wel een direct gevolg van. Naast het gegeven dat eigenaren hiervoor een
melding moeten doen in het kader van het Blbl, dient het werk in

overeenstemming te zijn met de regels conform het gestelde in artikel 6.5
onder c van de Waterwet en wel ruim voor uitvoering van dat werk.

Aan deze vergunning is het onmogelijk lozingseisen te verbinden. De
werkzaamheden die een lozing tot gevolg hebben zijn vrijgesteld van het vereiste
van vergunning op grond van het Bbk. De vertroebeling die de toepassing van
materiaal op de Afgedamde Maas veroorzaakt is gereguleerd op grond van de
zorgplicht van het Besluit bodemkwaliteit, en wel artikel 7. Aanvrager heeft
aangegeven zich te committeren aan de normen die Dunea stelt aan de mate van
vertroebeling. Met deze norm wordt in ieder geval aan de zorgplicht voldaan.
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4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de Afgedamde
Maas. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Afgedamde Maas is een oude tak van de rivier de Maas tussen Noord-
Brabant en Gelderland. De Afgedamde maas ligt centraal in het Nederlandse
rivierengebied en vormt een verbinding tussen de Waal en de Bergsche Maas.
De hoofdgeul van de Afgedamde Maas wordt door de beroepsvaart gebruikt.

De handelingen vinden tevens plaats in het KRW-waterlichaam de Beneden
Maas. De Afgedamde Maas maakt onderdeel uit van dit KRW-waterlichaam. Dit
waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een
zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei (RB) en heeft de status sterk
veranderd.

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

5.1 Algemeen

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 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 uitwerklng 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.
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Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt In de
volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

5.1.1 Regelgeving 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
2016-2021. 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 rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt
in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleldslijn Kust en het Beleidskader
Usselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin Is

vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-

waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via
de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed
vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief
beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast
worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren
(de beleidsregels). 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 onmogelijk maken. De
beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging
van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Afgedamde Maas. De

beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.
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$ .2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het
waterstaatswerk de rivier de Afgedamde Maas

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

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen
uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en
Dntwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende
documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en
(ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste:

Dm overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs

via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn
en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met
zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen
van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van
deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader Ijsselmeergebied.

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, waterteko*, droogte
en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,
waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt
binnen het waterveiligheidsbeleld

De werken zijn geprojecteerd in het rivierbed van de Afgedamde Maas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren dient
beoordeeld te worden aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidsregels grote rivieren (BGR), zoals gepubliceerd in de Staatscourant van
12 juli 2006, nummer 133, zoals gewijzigd. 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 onmogelijk maken. De

beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging

van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Afgedamde Maas. De

beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rlvierkundige 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. Kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten als bedoeld in

artikel 3 van de beleidsregels, en
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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 werken zijn geprojecteerd in het bergend rivierbed van de Afgedamde Maas.

Conform de beleidsregels wordt voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed
waarop het bergend rivierbed van toepassing is, onverminderd het bepaalde in

artikel 7, eerste en tweede lid, toestemming gegeven.

Dat betekent dat er sprake moet zijn:
a) van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig

functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteiten;

c) 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;

d) de afname van het bergend vermogen van de Afgedamde Maas duurzaam wordt
gecompenseerd.

Gelet op de uitvoering, situering en aard van de activiteit voldoen de beoogde
werken aan de voorwaarden a, b en c. Het bergend vermogen wordt eveneens niet
aangetast, aangezien de aanvullingen met materiaal ten behoeve van de stabilisatie
ruim onder het niveau van de normale dagelijkse waterstand plaatsvinden.

Het tijdelijke stoitponton voldoet eveneens aan de voorwaarden

Daarmee is de activiteit in overeenstemming met de beleidsregels.

Daarnaast hebben de werkzaamheden geen ongewenste morfologische effecten.

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

Voor wat betreft de chemische kwaliteit wordt opgemerkt dat algemene regels hieri l

voorzien. In het Besluit Bodemkwaliteit zijn namelijk regels gesteld aan een aantal
van de werken, in casu het aanvullen van de plas met grond middels stortkokers.

In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische
doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de
"Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW

2016-2021 (bijlage 5).
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De ingreep heelt geen negatief effect op de omvang of uitvoering van een reeds
geplande of uitgevoerde KRW-maatregel.

De aanvraag heeft geen gevolgen voor de ecologische kwaliteit van
watersystemen, sterker nog de ecologische situatie verbetert door de uitvoering
van het project. Er is wel een aandachtspunt. In het projectgebied is relevant
areaal aanwezig voor macrofauna, vis en oeverplanten. Aangezien aanvrager
minimaal 20 meter met de werkzaamheden verwijderd blijft van voornoemd
areaal, is dit areaal niet in het geding.

Op dit punt wordt een voorschrift aan de vergunning verbonden.

5.2.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies 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
de Rijkswateren (BPRW). Voor het oppervlaktewaterlichaam de Afgedamde Maas

gelden de volgende functies:
~ Natuur
~ Drinkwater
~ Zwemwater
~ Koelwater
~ Energie
~ Scheepvaart
~ Watersport en oeverrecreatie
~ Beroeps- en sportvisserij
~ Oppervlaktedelfstoffen
~ Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon lk

gezond water op orde zijn.

Specifiek behoeft nadere uitwerking de functie drinkwater. Het Rijk wijst voor de
functie drinkwater in het Nationaal Waterplan de innamepunten aan voor de
onttrekking van drinkwater uit oppervlaktewater en kent daarmee de functie
drinkwater toe aan de oppervlaktewaterlichamen waarin deze innamepunten zijn

gelegen. In de Afgedamde Maas is het waterinnamepunt Brakel te Poederoijen
aangewezen. Het belang van de drinkwaterwinning moge met deze aanwijzing
duidelijk zijn. De handeling die in dit verband van belang is, is het toepassen van

grond in de Veense Put en de daaraan verbonden vertroebeling van het
oppervlaktewater. Deze handeling is op grond van het Besluit bodemkwaliteit
uitgezonderd van de eis van vergunning als bedoeld in artikel 6.2 lid I van de

Pagina 11 van 18



Waterwet, te weten het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam en is
aldus geen onderdeel van onderhavig besluit.

Bij de ingang van de zuidelijke plas is de zwemwaterlocatie De Hooge Waard,
Camping Badstrand gelegen. Deze locaties is expliciet in het BPRW als
zwemwaterlocatie aangewezen. Waterrecreatie in het algemeen is aangewezen in

het BPRW als gebruiksfunctie. Waterrecreatie is een verzamelbegrip voor
recreatieve activiteiten in, op en rond het water. Scheepvaart op de hoofdvaarweg
is ook als functie aangewezen. In de plassen verbonden met die hoofdvaarweg is

het Rijk geen nautisch beheerder en kan dan ook niet op grond van
Scheepvaartregelgeving optreden. De Veense Plassen zijn feitelijk in gebruik ten
behoeve van waterrecreatie zoals zwemmen en varen.

Gelet op de in het BPRW aangewezen functies is het noodzakelijk voorschriften te
verbinden aan de watervergunning ter veiligheid van de waterrecreatie in eerste
instantie en in tweede instantie ter borging dat waterrecreatie kan plaatsvinden.
Tijdelijk zal in ieder geval sprake zijn van een beperking van de waterrecreatie ter
plaatse. Aanvrager zal een plan dienen op te stellen waarin is aangegeven hoe hij
omgaat met voornoemde gebruiksfuncties, zodanig dat de veiligheid gegarandeerd
is en voor zover deze veiligheid dat toelaat, dient hij daarin aan te geven hoe
waterrecreatie kan plaatsvinden. Gelet op het belang van de stabilisatie acht ik dat
belang hoger dan de beperkingen die deze werkzaamheden opleveren voor de
waterrecreatie.

De handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet belnvloeden de
andere functies niet negatief.

6. Procedure

6.1 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.

Op 23 februari 2016 is advies gevraagd aan het Waterschap Rivierenland. In de
reactie van 12 april 2016 heeft het Waterschap positief geadviseerd zonder nadere
voorwaarden. Er is geen sprake van samenloop als bedoeld in akikel 6.17 van de
Waterwet.

Op 23 februari 2016 is advies gevraagd aan de gemeente Aalburg. Op 15 april
2016 heeft de gemeente Aalburg gereageerd. Waar mogelijk is rekening gehouden
met de reactie van de gemeente. Het toetsingskader van het Rijk wordt gevormd
door de Waterwet en is in die zin beperkt. Specifiek wordt opgemerkt dat het Rijk
de stabiliteit van de landtong in relatie tot de zich daarop bevindende bouwwerken
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niet toetst. De verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag in het kader van de
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

De beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en een dagblad c.q. huis-
aan huis blad.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning onder intrekking van de in 2014 verleende
watervergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
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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
betekent?
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 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
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 Milieu, ter attentie van de hoofdingenieur-
directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zuid Nederland, postbus 25 6200 MA

Maastricht.

In het bezwaarschriR 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
(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.

Inspanningsverplichting
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 en/of andere overheden.

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.
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Bijlage 2, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden:

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'aterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de

hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (adres: Avenue
Ceramique 125, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);

2. 'anvraag". de aanvraag van 12 januari 2016 zoals ingediend in het
Omgevingsloket Online met aanvraagnummer 2139737 en zoals aangevuld
op 9 en 22 maart 2016;

3. 'vergunninghouder'. degene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht, zoals deze in artikel 6.5 van de Wtw is opgenomen en in staat is
naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;

4. 'werken': het verflauwen van taluds en opvullen van plassen tot een
maximum van 2.500.000 m3, 2 tijdelijke stortpontons;

5. 'erkzaamheden'. het maken, behouden, onderhouden en opruimen van het
op grond van deze beschikking vergunde werken;

6. 'Afdeling handhaving". de Afdeling handhaving van Rijkswaterstaat dienst
Zuid Nederland, per adres Avenue Ceramique 125, Postbus 25, 6200 MA

Maastricht (mail : rws.nl) ;

7. 'aterkwaliteit'. de chemische en ecologische toestand.
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8. Bijlage 3, Tekeningen, documenten

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden:

IV.
V.

VI.

Tekening Veense Put, Contouren Dieptes, met Projectnummer 686 d.d. 7
maart 2016.
Tekening Veense Put, Onderdeel Lengteprofiel, met Projectnummer 686
d.d. 7 maart 2016
Tekening Veense Put, Stabilisatie landtong DO met projectnummer 686
d.d. 11 januari 2016.
Tekening TD 0343-01-001 d.d. 16 maart 2016.
Kaart Macrofauna
Kaart Oeverplanten
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