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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 31 mei 2016 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. om een vergunning als bedoeld in
hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een
watersysteem.

Datum
11 oktober 2016

Numlrler
RWS.2016/41313

De aanvraag betreft het brengen van baggerspecie, afkomstig van de
recreatievijver te Itteren in de dekgrondberging Itteren.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00008263.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Begeleidende brief (MvdZ/md/cons20161501 van 31 mei 2016);
Aanvraagformulier watervergunning Omgevingsloket Online
Memo 2016/014 'Informatie m.b.t. de ongewone gebeurtenis waarbij buiten de

vergunde contour is ontgraven bij de Recreatievijver Itteren', versie 2 d.d. 18
mei 2016

Rapport 52OCGM/12/R2 'Indicatief onderzoek puntbron recreatievijver Itteren
e.o. te Itteren', concept d.d. 29 mei 2013.

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:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2, lid 1, van de Waterwet
aan Consortium Grensmaas BV te Bom te verlenen voor het brengen van
baggerspecie afkomstig van de recreatievijver te Itteren in de
dekgrondberging Itteren, en

II. 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.
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3. Voorschriften

I/oorschrift l. Plaatsbepaling
Een hoeveelheid sintelhoudende baggerspecie van maximaal 1491 m3, afkomstig
uit het projectgebied van de recreatievijver Itteren, mag worden toegepast in de
grootschalige bodemtoepassing, de dekgrondberging Itteren op locatie zoals met
de paarse contour aangegeven op bijlage 2 behorende bij deze beschikking
(tekening "Grensmaasproject te Itteren — situatie tpv dekgrondberging,
ongenummerd).

Datum
11 oktober 2016

Nunlnlar
RWS-2016/41513

Voorschrift 2. Beheer
De toegepaste sintelhoudende baggerspecie maakt integraal onderdeel uit van de
grootschalige bodemtoepassing dekgrondberging Itteren en dient beheerd en
onderhouden te worden conform de regels die hieromtrent gelden in het Besluit
bodemkwaliteit.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

In het kader van de uitvoering van het project Grensmaas realiseert het
Consortium Grensmaas BV op de locatie Itteren een recreatievijver. Hierbij is
gedurende 5 werkdagen baggerspecie ontgraven buiten de vergunde contouren
van de aan te leggen recreatievijver, in een totale hoeveelheid van circa 4061 m3.
Deze baggerspecie Is toegepast in de dekgrondberging Itteren, een grootschalige
bodemtoepassing (GBT) ingevolge het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

juist op de desbetreffende plek, buiten de contouren van de aan te leggen
recreatievijver, bevindt zich een puntverontreinlging van bijmengingen met sintels
van onbekende herkomst en datum. Deze sintelhoudende lagen kenmerken zich
door sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (met name zink). Van deze
sintelhoudende baggerspecie is circa 1491 m3 ontgraven en toegepast in de
dekgrondberging. De baggerspecie is niet toepasbaar (NT) ingevolge het Bbk.

Onderhavige aanvraag betreft een legalisering van bovenbeschreven, reeds
uitgevoerde, activiteit.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Oppervlaktewaterlichaam
De activiteit vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas. De
dekgrondberging Itteren is gelegen aan de rechteroever ter hoogte van kilometer
21. De Grensmaas vormt tussen Borgharen en Maasbracht de grens tussen Belgig
en Nederland. De sterk meanderende en betrekkelijk ondiepe rivier Is grotendeels
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onbevaarbaar; daarom Is voor de scheepvaart ten oosten van de Grensmaas het
julianakanaal aangelegd. De Maas heeft hier het karakter van een
heuvellandrivier. Het zomerbed van de Grensmaas heeft voor een deel de status 11nainbar 2016
van Natura 2000-gebied. De Grensmaas is N2000-gebied vanwege het voorkomen
van riviervissoo*en, bever en enkele karakteristieke habitattypen zoals vegetaties
van vlottende waterranonkel. RWS-2016/41513

Kaderrichtlijn Water
De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam Grensmaas. Dit KRW-
waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk
veranderd KRW-waterlichaam.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw 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 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.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en op
de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De effecten op
voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste spelen geen rol bij dit besluit.
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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. De in deze vergunning voorgelegde voorschrilten komen voort uit
deze toetsing.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam

Datum
ll oktober 2016

Nummer
RWS-2016/41513

5.1.1 Regelgeving en beleid

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet:
vermindering van de verontreiniging en het standstill-beginsel. Voor het
kwaliteitsbeheer in rljkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een
grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar
een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is.
Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging'oudt
in dat verontreiniging - ongeacht de stofsooit - zoveel mogelijk wordt beperkt

(voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit:
meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting),
implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer
aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste
beschikbare technieken'oepast. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
vastgelegd dat lozers deze best beschikbare technieken (BBT) moeten toepassen.

Het tweede hoofduitgangspunt van beleid is het standstill-beginsel. Dit beginsel
houdt voor lozingen meer specifiek in, dat als gevolg van de te vergunnen lozing
geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten
opzichte van de bestaande situatie. Het is daarom alleen van toepassing op nieuwe
lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Bij het toepassen van dit beginsel
wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en overige stoffen.

Deze hoofduitgangspunten van beleid zijn meegenomen bij het vaststellen van de
emissie-immissietoets, die sinds 2000 door Rijkswaterstaat gebruikt wordt als
standaard methode voor het toetsen en beoordelen van aanvragen voor
lozingsvergunningen. Deze methodiek is vastgelegd in het CIW-rapport Emissie-
immissie, prioritering van bronnen en de lmmissietoets en is gebruikt bij het
vaststellen van deze vergunning.

Met het voorgestelde beleid wordt ernaar gestreefd de doelstellingen die op grond
van de Kaderrichtlijn Water gelden voor alle waterlichamen te realiseren, De
doelstellingen voor Rijkswateren zijn vastgelegd in het BPRW 2016-2021.

Daarnaast Is het voornoemde reeds bestaande beleid op basis van de eisen uit de
KRW aangevuld met het toetsingskader waterkwaliteit uit het BPRW. Het BPRW
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geeft een nadere invulling van de toetsing aan de doelstellingen voor de chemische
en ecologische kwaliteit van watersystemen. Dit aanvullende kader richt zich op de
vraag of het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen die gelden voor het 11 oktober 2016

waterlichaam en het waarborgen van 'geen achteruitgang'og wel mogelijk is,
indien de activiteit of ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Nieuwe activiteiten zijn
activiteiten, waarvoor na 22 december 2009 een vergunningaanvraag is ingediend Rwg-2016/41513
en die niet zijn meegewogen bij de totstandkoming van het BPRW 2016-2021. Om
te kunnen bezien of nieuwe activiteiten het bereiken van de KRW-doelstellingen niet
in de weg staan, dient daarom voor alle nieuwe activiteiten getoetst te worden aan
het toetsingskader waterkwaliteit in het BPRW.

5.1.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
( waterkwa liteit)

De dekgrondberging Itteren is een grootschalige bodemtoepassing ingevolge
artikel X van het Bbk. Op 4 november 2009 heeft Consortium Grensmaas BV een
melding ingevolge artikel 35 van het Bbk gedaan voor toepassing van
gebiedseigen weerdgrond in de dekgrondberging Itteren. Deze melding is bij
Senternovem geregistreerd onder nummer 15688.1 en door mij geaccepteerd en
geregistreerd onder nummer DLB2009/8839. De toepassing is gemeld v66r
bekendmaking van de Circulaire herinrichting diepe plassen en ook de eerste
toepassing heeft voor deze bekendmaking plaatsgevonden. De Circulaire is
daarmee niet van toepassing op deze GBT; er wordt gehandeld conform de
procedure die voor lopende initiatieven is beschreven in de Handreiking voor het
herinrichten van diepe plassen.

Ingevolge artikel 63, lid 1, onder a, van het Bbk is het toepassen van
baggerspecie tot maximaal de interventiewaarde toegestaan in de GBT. NT-

baggerspecie is ingevolge het Bbk niet toegestaan.

Door een samenloop van omstandigheden, beschreven in de aanvraag, heeft het
kunnen gebeuren dat een partij NT-baggerspecie is ontgraven bij de aanleg van de
recreatievijver te Itteren en is toegepast in de GBT. Consortium Grensmaas BV

heeR inmiddels maatregelen genomen om een herhaling van een dergelijke
situatie te voorkomen.

Uit nader onderzoek blijkt dat van de 1491 m3 toegepaste sintelhoudende
baggerspecie slechts een beperkte hoeveelheid, varlgrend tussen 0% en 30%,
daadwerkelijk uit sintels bestaat. De sintels kenmerken zich door sterk verhoogde
gehalten aan de zware metalen koper, kobalt, nikkel en zink, waarbij met name
zink sterk verhoogd is.
De sintelhoudende baggerspecie is toegepast in een beperkt, centraal gelegen,
deel van de GBT. Het betreft een gebied van 200 m bij 100 m bij 10 m diep (ca.
200.000 m3). In dit gebied bedraagt, gemengd door het geheel, minder dan 1%
van het totaal de sintelhoudende baggerspecie. Op grond hiervan is het niet
mogelijk de sintelhoudende baggerspecie gescheiden te ontgraven.
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Door de ligging van het toepassingsgebied in het centrale deel van de
dekgrondberging is de sintelhoudende baggerspecie ingekapseld in een
kleilichaam, zodat er nauwelijks contact is met grondwater. Het grondwater zoekt
immers de weg van de minste weerstand door het toutvenant en stroomt slechts
in beperkte mate door de dekgrondberging. Uitloging, voor zover dit niet al heeft
plaatsgevonden op de plaats van herkomst de locatie van de recreatievijver
Itteren, zal dan ook nagenoeg nihil zijn.
Gelet op bovenstaande overwegingen is het milieuhygienisch toelaatbaar de
toegepaste sintelhoudende baggerspecie in de dekgrondberging te laten.

Datum
11 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/41513

5.1.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functievervulling 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 Grensmaas gelden met name de functies natuur
en drinkwater.

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. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater 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 thans voorliggende vergunningaanvraag brengt geen wijziging in de vervulling
van de aan de Grensmaas toegekende functies en beinvloedt deze ook niet nadelig.

6 Procedure

6.1 Algemeen

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het
verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing
zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke
uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat de reguliere
voorbereidingsprocedure niet kan worden gevolgd.

6.2 Ter inzage legging ontwerpbesluit

De ontwerp watervergunning en de bijbehorende stukken hebben gedurende zes
weken, van 1 augustus 2016 tot en met 11 september 2016 voor een ieder ter
inzage gelegen op de volgende locaties:
~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Avenue

Ceramique 125, 6221 KV te Maastricht (gedurende kantoortijden);

RWS ONGECLRSSIPICEERD Pagina 8 vao 13



~ Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW te Maastricht.

Van de ter inzagelegging is vooraf kennis gegeven door middel van een publicatie
In weekblad '1 Maastricht'n in de Staatscourant.

Gedurende de hierboven genoemde periode zijn door mij geen zienswijzen
ontvangen. De watervergunning wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Datum
11 oktober 2016

Nummer
RWS. 20 16/41 5 1 3

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.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
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Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met
ingang van de dag na die waarop het besluit (de vergunning) bekend is
gemaakt gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de
rechtbank.

Datum
11 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/41513

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp
van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn
woon- of vestigingsplaats, onder overlegging van een afschrift van deze
vergunning.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht
geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift
na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de
indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht
moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16
van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld,
gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn
woon- of vestigingsplaats heeft. Voor het treffen van een voorlopige
voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Indiening van het beroep, zoals bedoeld onder I, of het verzoek, als onder II,
kan ook via de site htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de Minister bij
tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen
een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
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IV. 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 wet- of regelgeving.

V. 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.

Datum
11 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/41513
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Bijlage 1, Begripsbepalingen
Datum
11 oktober 2016

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2016/41315.

Nummer
RWS-2016/41513

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag': de aanvraag om vergunning van 31 mei 2016 zoals geregistreerd

onder nummer RWSZ2016-00008263 ;

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

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

4. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-wateriichaam 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;

5. '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 Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

6. 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland (adres:
Avenue Ceramique 125, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);

7. 'nterventiewaarden': bij regeling van Onze Ministers vastgestelde
generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van
potentiële ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, plant of dier heeft, als bedoeld in artikel 36 van de Wet
bodembescherming.

Bijlage 2, Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2016/41315, tekening Grensmaasproject te Itteren, situatie tpv
dekgrondberging, ongenummerd.
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Grensmaasprojeot te Itteren

siruade rpv dengmndbeiging

Datum
11 oktober 2016

'@i 4
47

Nummer
RWS-2016/41513

RWS ONGECLASSIPECEERD Pagina 13 van 13


