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Geachte

Per mail van 10 februari 2016 is door u aangegeven dat het wijzigingsbesluit van
10 april 2015 als grondslag is genomen voor de wijziging van voorschrift Sb maar
voorschrift Sb. Dit voorschrift is echter nog een keer bij besluit van 3 juli 2015
gewijzigd in verband met het toepassen van een ander flocculant. Als gevolg
hiervan zijn in de vergunning van 2 februari 2016 met kenmerk RWS-2016/5495
de leden 1 en 4 van voorschrift 5b onjuist opgenomen.
Op grond van voorgaande heb ik de vergunning gecorrigeerd. Bijgaand treft u de
gewijzigde watervergunning aan.

Ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

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

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2015 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas BV om de vigerende vergunning als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem te wijzigen.

Nummer
RWS-2016/15691

De aanvraag betreft de aanpassing van de bezinkbekkens op de locatie Itteren van

het project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00007174.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier Omgevingsloket Online;
Brief d.d. 3 december 2015, aanvraag wijziging watervergunningen t.b.v.
gebruik nieuwe bezinkstraat; Grensmaasproject, cluster Borgharen-Itteren;
Tekening TE-IT-OVE-1801-4, "Schematische weergave nieuwe bezinkbassins",
versie 4 d.d. 27-11-2015.

Per mail van 10 februari 2016 is door het CG aangegeven dat niet het laatste
wijzigingsbesluit in dit cluster is meegenomen. Om deze reden wordt een nieuw
wijzigingsbesluit genomen.

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 aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DEB2006/12804, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 juli 2015,
met kenmerk RWSV2015-00002501 (RWS-2015/29115), als volgt te wijzigen:

- Voorschrift Sb:

Voorschrift Sb Toevoegen flocculant aan waswater
1. Aan het waswater van de verwerkingsinstallaties mag, voordat het op het met

het julianakanaal in open verbinding staande verwerkingsbekken geloosd wordt,
Superfloc A-110, Zetag 8110 of Zetag 8127 worden toegevoegd.

2. Overdosering dient voorkomen te worden.
3. Vergunninghouder dient een logboek bij te houden, waarin de naam en de

hoeveelheid van de gebruikte flocculant (in kg/dag) wordt vermeld. Dit logboek
dient dagelijks te worden bijgehouden, op het werk aanwezig te zijn en te allen

tijde voor controle beschikbaar te zijn.
4. De vergunninghouder mag een andere flocculant met waterbezwaarlijkheid 9,

10 of 11, toepassen, indien hij hiervan, minimaal 66n week voor het beoogde
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gebruik ervan, het veiligheidsinformatieblad aan de waterkwaliteitsbeheerder
doet toekomen.

5. De flocculant dient te worden toegevoegd aan het waswater op de locatie zoals
is aangegeven op tekening TE-IT-OVE-1801-4, versie 4 van 27 november 2015.

6. De vergunninghouder mag de flocculant toevoegen op de locaties die op
tekening TE-IT-OVE-1801-4, versie 4 van 27 november 2015, met "mogelijke
locatie flocculeren", zijn aangegeven indien hij de waterkwaliteitsbeheerder
hierover, minimaal drie dagen voor de start ervan, schriftelijk informeert.

7. De dosering van flocculant aan het waswater dient minimaal een uur voordat de
waswaterlozing naar de Grensmaas geschakeld wordt, beeindigd te zijn.

8. De pompput dient, ten behoeve van de goede werking ervan, twee maal per
week leeggemaakt te worden. Voorkomen moet worden dat geflocculeerd slib in

het verwerkingsbekken geloosd wordt.

oatum

Nummer
RWS-2016/15691

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

Pagina 3 van 12



3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Datum

Nummer
aws-2016/15691

Consortium Grensmaas BV heeft een vergunning 31 oktober 2006 met kenmerk
DLB 2006/12804 voor de lozingsactiviteiten voor de uitvoering van het
Grensmaasproject, cluster Borgharen-Itteren. Deze vergunning is voor het laatst
gewijzigd bij besluit van 10 april 2015, met kenmerk ZT2015-00012004 (RWS-
2015/15328).

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Zoals hierboven uiteengezet heeft het Consortium Grensmaas BV bij besluit van
10 april 2015 met kenmerk ZT2015-0001204, een vergunning ontvangen om het
bezinkbekken inclusief bijbehorende voorzieningen in werking te hebben
overeenkomstig de tekening TE-IT-OVE-1801-3. Het Consortium Grensmaas BV

verzoekt om gelet op de wijziging van het bezinkbekken in te stemmen met de
aangepaste aanleg van de bezinkstraat, inclusief aanpassing van de locatie van de
bijbehorende voorzieningen, zoals de pompput en de flocculeerinstallatie een en
ander conform tekening TE-IT-OVE-1801-4.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas,
ter hoogte van kilometer 22,5.
Het betreft het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas. Bronnen dit
oppervlaktewaterlichaam zijn de navolgende beschermde gebied aangewezen.

zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster Borgharen-Itteren liggen
geen 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.

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 type R16 (snelstromende rivier op zandbodem of
grind).

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

Datum

raummar
RWS-2016/15691

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 het initiatief op de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het )ulianakanaal.

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.

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

4.1.1 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 rijkswateren 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 (Bkmw).

Pagina 5 van 12



Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging'oudt

in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - 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. In artikel 1.1 van de Wabo is de volgende definitie voor de
'beste beschikbare technieken'egeven: 'de voor het bereiken van een hoog
niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te
beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en
technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland
of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen
het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de
inrichting buiten gebruik wordt gesteld'.

Datum

Nummer
ttW6-20 1 61 1 5 69 t

4.1.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Consortium Grensmaas BV beschikt conform de vigerende vergunning over een
drietal bezinkstraten (elk bestaand uit twee bekkens) om het waswater zo veel
mogelijk van onopgeloste bestanddelen te ontdoen. Bezinking is voor dit waswater
de best beschikbare techniek. Deze bezinkbekkens worden aangepast. Vervangen
is nodig om het toutvenant onder de huidige bezinkstraat te kunnen winnen. De
nieuwe bezinkstraat wordt gerealiseerd op het reeds aangevulde gedeelte van de
dekgrondberging. In tekening TE-IT-OVE-1801-4 wordt de beoogde nieuwe
situatie schematisch weergegeven. Door de bezinkbekkens zo vaak als nodig is
voor een goede werking leeg te maken wordt invulling gegeven aan good
housekeeping.

Om te voorkomen dat slib vanuit de pompput het verwerkingsbekken in wordt
gepompt, is in de pompput een dam gerealiseerd in de vorm van een grondwal.
Om de effectiviteit van het flocculeren te behouden, worden de bezinkbekkens en
de pompput regelmatig geleegd. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen
dat de pompput twee maal per week dient te worden geleegd.

Het slib wordt getransporteerd naar het droogveld, waar het kan ontwateren en
waarna het definitief toegepast wordt in een van de dekgrondbergingen van het
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dg

project Grensmaas. De tijdelijke opslag en toepassing van het slib in de
dekgrondberging valt qua waterkwaliteit onder het regime van het Bbk.

Datum

4.1.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen

Nummer
RWS-2016/16691

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,
schel pdierwater 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.

5. Procedure

5.1 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 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) en afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer van toepassing zijn.

Artikel 6.26, lid 1, bepaalt dat in afwijking van artikel 6.16, eerste lid, afdeling 3.4
van de Awb niet van toepassing is op de voorbereiding van een beschikking op de
aanvraag tot wijziging van een vergunning voor het lozen van stoffen, die niet
leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Op de voorbereiding van deze vergunning is dan ook afdeling 4.1 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing.

6. Conclusie

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

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
hoofd Vergunnlngverlening

Datum

Ptummar
RWS.2016/15691
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8. Mededelingen

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.

Datum

Nummer
RWS-2016/ 1 669 1

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 Rijkswaterstaat Zuid
Nederland, afdeling NOVV, postbus 25, 6200 MA Maastricht.

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
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
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 blijR 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.

Overige mededelingen
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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.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
1. Het Bureau Verontreinigingshefflng Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX

Den Haag;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maastricht en Meerssen;
3. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Datum

Nummer
RW0-20 1 6/ 1569 1
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nummer RWS-2016/5495

Datum

Nummer
ews.2016/15691

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag'. De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 8

december 2015 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland en
geregistreerd onder kenmerk RWSV2015-00007174;

2. 'Afdeling handhaving". de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zuid

Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;
3. 'Afvalwater': water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te

ontdoen of zich moet ontdoen;
4. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

5. 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;

6. 'Lozingspunt". een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam
wordt geloosd/gebracht;

7. 'Meetpunt'. een intern controlepunt;
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 Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht;

11. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid Nederland;

12. 'eflocculeerd slib'. het slib dat in de bezinkbekkens, dan wel in de pompput,
wordt afgevangen en dat in het kader van het Bbk als baggerspecie wordt
betiteld.
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Bijlage 2

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nummer RWS-2016/5495

Oatum

Nummer
RWS-2016/15691

-Tekening TE-IT-OVE-1801-4, versie 4 van 27 november 2015
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