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1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 december 2015 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., Verloren van Themaatweg 11, 6121
RG te Bom, inhoudende een verzoek tot wijziging van de bestaande vergunning
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen
in een watersysteem.

o a tem
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006-

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de 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 de gerealiseerde As-Built profielen van de
rivierverruiming en dekgrondberging in de gemeente Meerssen en Stein.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00007226.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier om watervergunning;
Begeleidende brief met referentie MvdZ/md/cons20152750;
Tekeningen TE-AM-MET-088-2 'Locatie Aan de Maas - Inmeting profielen
rivierverruiming na ontgraving', planblad 1 t/m 6, versie 10 september
2015;
Tekening TE-AM-MET-089-3 'Locatie Aan de Maas — Profielen eindplan
t.p.v. dekgrondberging', planblad 2, versie 2 juni 2015;
Ontwerpnotitie DO-GADM-ENG-0268-1 'Geulle a/d Maas: Hydraulische
beoordeling As-Built situatie 28-08-2015, versie 1 d.d. 26 november 2015;
Afwijking 2013-003 'afwerking dekgrondberging Aan de Maas', diverse
data en documenten;
Afwijking 2014-001 'optimalisatie Aan de Maas en steenbestorting ARG-
LVM leiding', diverse data en documenten;
Bdief Rijkswaterstaat Maaswerken, kenmerk RWS-2014/54876 d.d. 9
december 2014: akkoord afwijkingen 2014/001 en 2013/003 (onder
andere);
Brief Rijkswaterstaat Maaswerken, kenmerk RWS-2015/33820 d.d. 29 juli
2015: akkoord afwijking 2014/001 (onder andere).

De aanvrager is bij brief met kenmerk RWS-2016/2923, d.d. 22 januari 2016,
schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens
of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de
gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken
na verzending van de brief toe te voegen.

De aanvullende gegevens zijn op 6 april 2016 en op 18 mei 2016 ontvangen.
Daarmee is de procedure opgeschort. De aanvullingen bestaan uit:
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Begeleidende brief aanvullende gegevens met referentie
MvdZ/md/cons20160996 van 6 april 2016;
Bijlage 1: Memo 2016/004 "Aanvulling hydraulische beoordeling
ontwerpnotitie DO-GADM-ENG-0268-1", versie 1 d.d. 17 februari 2016;
Bijlage 2: Memo 2016/005 "Ecologische toets As Built situatie
Grensmaaslocatie Aan de Maas", versie 1 d.d. 16 februari 2016.

Datum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006-

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 aan Consortium Grensmaas B.V. verleende vergunning van 8 mei 2007, met
kenmerk DLB-2007/5230, laatstelijk gewijzigd op 14 januari 2013, met kenmerk
RWS-2013/1219, als volgt te wijzigen:

- de tekening dekgrondberging met nummer TE-AM-OVE-0073-1, uit
artikel 2a, tabel 2, nummer 4, te vervangen door "tekening dekgrondberging
met nummer TE-AM-MET-089-3";

- de overzichtstekening dwarsprofielen nummer TE-AM-0044-1 en de daarop
aangegeven dwarsprofielen, uit artikel 8a, te vervangen door de as-built
"dwarsprofieltekeningen met nummer TE-AM-MET-088-2, planblad 1 t/m 6".

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas B.V. heeft bij besluit van 8 mei 2007, met kenmerk
DLB2007/5230 een vergunning gekregen voor het maken en behouden van
werken ter uitvoering van het cluster Aan de Maas van het project Grensmaas.
Deze vergunning is laatstelijk gewijzigd op 14 januari 2013 met kenmerk RWS-

2013/1219.

Op 9 december 2015 heeft Consortium Grensmaas B.V. een wijzigingsaanvraag
ingediend op voornoemde vergunning voor de legalisatie van de gerealiseerde As-

Built profielen van de rlvierverruiming en de dekgrondberging van de
Grensmaaslocatie Aan de Maas.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Wtw

juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het
waterstaatswerk rivier de 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
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voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen, te weten de gerealiseerde As-Built profielen van de rivierverruiming en
dekgrondberging in de grensmaaslocatie Aan de Maas.

3.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

Datum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2027/22006-

De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas,
tussen kilometer 24,0 en kilometer 28,3. Het betreft het oppervlaktewaterlichaam
Grensmaas.

Binnen dit oppervlaktewaterlichaam zijn de navolgende beschermde gebieden
aangewezen.

zwemwater: in de gemeente Maasgouw liggen een aantal zwemlocaties.
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw): in de Grensmaas zijn op grond van de
Nbw gebieden aangewezen die bijzondere bescherming nodig hebben om hun
oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of voor het behoud van
habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Het Natura 2000-
gebied Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de
Grensmaas en delen van de natuurgebieden Koningssteen en De Brandt. Het
gebied is in september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone onder
de Habitatrichtlijn conform de procedure in de Nbw (ontwerp-
aanwijzingsbesluit van LNV). Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg
zijn bevoegd voor de vergunning op grond van de Nbw; deze beoordeling
wordt op grond van de Waterwet buiten beschouwing gelaten.

Kaderrichtlijn Water (KRW): de Grensmaas is een KRW-lichaam. Het behoort tot
de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam
en valt onder watertype R16 (snelstromende rivier op zandbodem of grind).

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

4.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk

4.1.1 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 rnaatschappe(ijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
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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 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.

Datum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006-

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op het
oppervlaktewaterlichaam.

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

4.1.2 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 beleldskeuzes 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 Beleidslijn Kust en het Beleidskader
13sselmeergebied.

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
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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.

Datum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006.

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 Maas.
De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

4.1.3 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
Ontwikkelplan 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.
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

De locatie van de gerealiseerde As-Built profielen zijn gelegen in het
rivierbed van de rivier de Grensmaas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidsregels grote rivieren (BGR). Doelstelling van 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 rivier de Maas. De beleidsregels
berusten op a*ikel 6.12 van het Waterbesluit.
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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. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van

rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel

4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime

van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

oatum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006-

Ik heb geconstateerd dat op de werken in de onderhavige aanvraag artikel 3.b van
de beleidsregels van toepassing is (activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of
rivierverruiming).

Conform dit artikel wordt voor deze activiteiten, onverminderd het bepaalde in

artikel 7, eerste lid, van de beleldsregels, vergunning gegeven.

Dat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan mits:
a. er sprake is 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

afvoercapaciteit;
c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat

de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo
gering mogelijk is.

Met betrekking tot deze voorwaarden overweeg ik het volgende:
a. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het

veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
b. de As-Built situatie staat toekomstige rivierverruiming niet in de weg en vormt

daarom geen feitelijke belemmering voor de vergroting van de
afvoercapaciteit. Er ontstaan geen obstakels bij een eventuele uitvoering van
het Deltaprogramma.

c. in de as van de rivier is, uitgezonderd bij km 28, nog altijd sprake van
waterstanddaling. Dijken Belgische oever: op de trajecten waar sprake is van
waterstandstijging neemt deze af met maximaal ca. 2 cm. Dijken Nederlandse
oever: op de trajecten waar sprake is van waterstandstijging neemt deze toe
met maximaal ca. 2 cm. Derden: AsBuilt leidt niet tot een stijging van de
waterstanden bij derden. De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd
met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover
het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.
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4.1.4 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem de rivier
de Maas (waterkwaliteit)

Ter plaatse van de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning
bevindt zich geen potentieel relevant ecologisch areaal. De wijzigingen hebben ook
geen uitstraling op potentieel relevant areaal.

Datum
17 maart ID17

Nummer

De gerealiseerde wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning,
leiden niet tot veranderingen in de chemische kwaliteit van het watersysteem.

Conclusie
De gerealiseerde As-Built profielen hebben geen gevolgen voor de chemische
alsmede de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

4.1.5 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
het watersystemen de rivier de Maas

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 de rivier de 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 B gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur,
en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor
de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien
uit Europese verplichtingen.

De eindsituatie beinvloedt de andere functies niet negatief.

5 Procedure

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

RWS INFO R NAT IS

Pagina 9 van ll



6 Conclusie

De In de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Dp grond van de
bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vergunning.

Datum
17 maart 2017

Nummer

7 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederlanti
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Bijlage I, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2017/12006,

tekening "dekgrondberging met nummer TE-AM-MET-089-3";
tekening "dwarsprofleltekeningen met nummer TE-AM-MET-088-2,
planblad 1 t/m 6".

Datum
17 maart 2017

Nummer
RWS-2017/12006-
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