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Contactpersoon

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat bes!uit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot realisatie
van de 'fauna uittreedplaatsen'e Itteren vast te stellen en uit te voeren
in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

T 06-

Datum
30 oktober 2018

Orws.ni

1. Projectbeschrijving

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Dp grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een
beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het
wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen
voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1.1 Inleiding
In het )ulianakanaal nabij de plaats Itteren is Rijkswaterstaat voornemens
6 zogenaamde 'fauna uittreedplaatsen'e realiseren, hierna te noemen:
FUPs. De FUPs dienen worden gerealiseerd om (groot) wild de
gelegenheid te geven om het lulianakanaal in en uit te kunnen klimmen.

De FUPs worden gerealiseerd in het bestaande talud van het
)ulianakanaal. De huidige taludbekleding Is momenteel ongeschikt voor
groot wild. Door de huidige bekleding te verwijderen en te vervangen voor
geschikte bekleding wordt dit deel van het)ulianakanaal geschikt
gemaakt voor in en uittredend groot wild. In bijlage 1 is een tekening
opgenomen waarop de locatie van de FUPs is aangegeven alsmede de
wijze waarop ze worden opgebouwd.

In totaal worden 6 FUPs gerealiseerd aan de west- en oostzijde van het
)ulianakanaal, 3 aan weerszijde, tussen rkm. 3.1 en 3.5. Iedere FUP heeft
een lengte van 50 meter, breedte van 3,80 meter en een (te vergraven)
diepte van circa 0,4 meter. Een gedeelte van de FUP bevindt zich boven de
waterspiegel en een deel eronder. De FUPs worden vervaardigd uit
breuksteen dat volledig wordt gepenetreerd met colloidaal beton.
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2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de
Waterwet gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste,

b. in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische
en ecologische kwaliteit van watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Rijkswaterstaat Zuid-
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
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RWS-2018/42217

a. voorkomino en waar nodio beoerkino overstrominoen.
wateroverlast en waterschaarste:
De FUPs hebben geen invloed op de hydraulische situatie van het
Julianakanaal, omdat het niveau van de FUPs gelijk is aan het
niveau van de bestaande bestorting. Het werk heeft daarom geen
invloed op de doelstellingen van waterveiligheid, wateroverlast en
waterschaarste.

b. beschermino en verbeterina van de chemische en ecolooische
kwaliteit van watersvstemen:
Chemische kwali tei t
Voor de toepassing van het materiaal voor de FUPs wordt indien
nodig een melding in het kader van de Besluit bodemkwaliteit. De
FUPs zelf hebben geen effect op de chemische kwaliteit van het
Julianakanaal.

Ecologische kwaliteit
De FUPs worden gerealiseerd ten verbetering van de
passeerbaarheid van het Julianakanaal voor fauna. Het draagt
daarom bij aan de ecologische doelstelling.

De ingreep vindt plaats in een gebied waar het Beheer- en
ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW) van toepassing is. In het
BPRW is het Julianakanaal niet aangeduid als 'ecologisch
potentieel areaal', maar als 'onbekend'. Er is derhalve geen
ecologisch areaal dat wordt aangetast, verdere toetsing aan de
BPRW is dan ook niet nodig.

c. vervullino van de maatschaooeliike functies van het watersvsteem
De FUPs hebben geen invloed op de maatschappelijke functies van
het watersysteem.

Conclusie toetsino doelstellinaen Waterwet
De uitvoering van het werk is in overeenstemming met de doelstellingen
van de Waterwet.
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3. Wijze van uitvoering
Voor de FUPs wordt een laag van circa 40 centimeter verwijderd van de
bestaande oever, die uit grond en breuksteen bestaat. Vervolgens wordt
hier nieuwe, en mogelijk kleinere, breuksteen aangebracht en
gepenetreerd met colloidaal beton. De bestaande breuksteen wordt
hergebruikt indien mogelijk.
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Bij de uitvoering zal in leder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9
van de Waterregeling.

Overige procedures
Voor de realisatie van de FUPs worden tevens de volgende procedures
doorlopen:

Omgevingsvergunning — planologische inpassing
Ten behoeve van de realisatie van de FUPs heeft Consortium
Grensmaas een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
uitvoeren van een werk (ook bekend als 'aanlegvergunning'). De
gemeente Maastricht heeft per brief aangegeven dat deze vergunning
niet benodigd is.

Waterwet — overige procedures
Het vergraven en toepassen van breuksteen in het julianakanaal
wordt beschouwd als een handeling In het oppervlaktewater en het
realiseren van een vast object. Voor die handelingen is een melding
ingediend in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Hinder voor scheepvaart
De FUPs worden vanaf het water gerealiseerd. Hierdoor moeten
(werk)schepen tijdelijk aanmeren en ondervindt de lokale
scheepvaart tijdelijk hinder. Voor deze zaken wordt een tijdelijke
ontheffing aangevraagd bij Rijkswaterstaat. De aannemer van het
werk verzorgd deze aanvragen.

Bodem
Indien nodig worden voor de toepassing van (nieuwe) stoffen
meldingen gedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Overige uitvoeringsaspecten

Kabels en leidingen
Voor uitvoering wordt door de uitvoerder een klic-melding gedaan.
Afhankelijk van de uitkomst van die melding worden de nodige acties
gedaan.

Archeologie
De FUPs liggen in een gebied waar op basis van het bestemmingsplan
'archeologie'an toepassing is. De ingreep vindt echter plaats in
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reeds aangelegd stoitsteen. Er wordt minder stortsteen verwijderd
dan er momenteel ligt, dus er wordt niet geroerd in de grond. Er is
daarom ook geen sprake van het verstoren van enige waarde.

NGE
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt een
detectieonderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven (NGE),
zowel boven als onder de waterlijn. Indien uit de detectie wel
verdachten objecten naar voren komen worden deze benaderd en
verwijderd.
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Globale planning
Met de werkzaamheden wordt aangevangen in het vierde kwartaal van
2018 en nemen naar verwachting 4 weken in beslag.

Calamiteiten of ongewoon voorval
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de
hoogte van het voorval en de maatregelen die getroffen worden om de
nadelige gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van
alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

Indien zich een voorval voordoet waarbij nadelige gevolgen voor de
kwaliteit van milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient ILT te
worden ingelicht (art 1.20 besluit lozen buiten inrichtingen). Deze
ongewone voorvallen worden gemeld bij het Meld- en informatiecentrum
van ILT op telefoonnummer 088 — 489 00 00.

4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken
of beperken van de nadelige gevolgen

Hydraulica en scheepvaart
De FUPs hebben geen invloed op de hydraulische situatie van het
julianakanaal of de scheepvaart daarop.

Bereikbaarheid
Het werk wordt uitgevoerd vanaf het water. Door het uitvoeren van het
werk wordt de scheepvaart tijdelijk gehinderd. Er zijn verder geen
verhinderingen voor verkeer.

Vertroebeling
Er wordt stortsteen aangebracht met een kleinere gradatie dan de
huidige, dan wel worden grote gaten in de stortsteen opgevuld met
colloidaal beton. In beide gevallen zal er nauwelijks sprake zijn van
vertroebeling van het water.

Financieel nadeel
Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van
de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een
verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de
Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de
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rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het
waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken
bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten
aanzien van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.
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5. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in
de Algemene wet bestuursrecht.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is
genoemd in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de
bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop
van toepassing zijn.

Contactpersoon uitvoering werken
Omgevingsmanager Grensmaas,

Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht
06-

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

ehoofd Verounninaverlenlng Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Bijlage, Tekening:

Tekening TE-IT-OVE-2152 "Fauna uittreedplaatsene van 24 augustus
2018.
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MEDEDELINGEN

BEZWAARCLAUSULEI

Mededelingen
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit
genoemde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen
beantwoorden en het besluit met u doornemen.
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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. U bent
belanghebbende als uw belangen rechtstreeks bij het besluit zijn
betrokken.

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van
een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hierover
contact opnemen met de in deze brief vermelde contactpersoon. De
contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u
informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel
kan bieden om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, de op schrift gestelde bezwaargronden te
sturen naar [de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht- .

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld :

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);
de reden of redenen 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 uitvoering van het
besluit onherstelbare gevolgen heeft voor uw belangen, 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 het besluit te schorsen. De rechtbank zal u daarvoor wel
griffierecht in rekening brengen.
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afschriftlijst

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. W 5 % R ~,
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
Gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
Consortium Grensmaas, t.a.v.

& 6212 RG Bom;
RWS Zuid-Nederland, ~

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
30 oktober 2018

Nummer
RW5.2018/42217

RWE INFORMATIE
Pagina 7 van 7





c
Ib\
Q

0
V

0

/i

'D
L'




