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het project Grensmaas.

Geachte

T 06-

Ons kenmerk
RWS-2016/30483

Sijlage
2

Ofws.nl

Bijgaand treft u de gewijzigde watervergunning voor een gewijzigde uitvoering
van het cluster Meers-Maasband-Urmond aan. Daarnaast treR u de kennisgeving
aan.

Ik wijs u hierbij op de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen conform het
gestelde in de bijgevoegde kennisgeving.

Voor nadere informatie verzoek ik u contact op te nemen met
bereikbaar onder tel.nr. 06

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

RWS ONGECIASSIFICEERO Pagina I van 0



dp

494 Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS ONSECLISSIFICEERD

Beschikking

Datum

Nummer

Onderwerp

11 JUL 2016

RWSZ2016-00003904
Watervergunning voor een gewijzigde uitvoering
van onderdelen van de locatie Urmond van het
cluster Meers-Maasband-Urmend van het project
Grensmaas van Consortium Grensmaas BV

Datum

Nummer
RWS-2016/29281

RWS ONEECLISSIFICEERD Pagma 1 van 13



RWS OIIGSCIASSICSSRO

InhOudSOPgaVe atum

l. AANHEF.

2. BESLUIT.

3. AANVRAAG.....

3.1 ALGEMEEN .. ..4
3.2 HANDELINGEN IVAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVTLAAGD ......................... 5

4. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET
WATERBEHEER.. ..6

4.1 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT IIET IIRENGEN VAN STOFFEN IN EEN

OPPERVLAKTEWATERLICRAAM .

5. PROCEDURE......

6. CONCLUSIE.

7. ONDERTEKENING.

8. MEDEDELINGEN.

..10

.. IO

RWS ONG SCLASSIC SfRO Pagina 2 van t3



RWS ONGECLASSICEERD

1. Aanhef a tam

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 maart 2016 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.

De aanvraag betreft het brengen van stoffen, afkomstig van
rivierverruimingswerkzaamheden in het cluster Meers-Maasband-Urmond van het
project Grensmaas, in de rivier de Maas.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00003904.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Formulier aanvraag waterverounning Omgevingsloket Online.
Begeleidende brief kenmerk ~md/cons20160710.
Ontwerpnotitie DO-URM-ENG-0198-10, 'Urmond : Nieuw ontwerp
rivierverruiming bij Urmond', versie 10 d.d. 4 december 2015.
Memo 2016/002 'Informatie m.b.t. het maken van een werkdepot voor het
mijnslik dat vrijkomt bij de rivierverruiming in Urmond', versie 2 d.d. 7 maart
2016.
Bodemonderzoek mijnslik Grensmaasproject, cluster Urmond, referentie
173CGM/12/Cl d.d. 5 september 2012.
Tekening TE-UR-OVE-1800-2 'Tijdelijk depot Urmond', versie 2 d.d. 16 januari
2015.

Bij mail van 12 april 2016 heb ik onderstaande notitie als aanvulling op de
aanvraag ontvangen:

Ontwerpnotitie DO-URM-ENG-0201-9 d.d. 23 oktober 2015, beschrijving
steenbestorting voor fixatie verontreinigde grond Urmond,

Op 14 maart 2016 heb ik een verzoek van Consortium Grensmaas BV ontvangen
om een wijziging van watervergunning DLB2006/12818 van 26 oktober 2006. Dit
verzoek heb ik ingeschreven onder nummer RWSZ2016-00004107. Onderdeel van
dit verzoek is Memo 2016/012 "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie
Urmond", versie 1, van 12 maart 2016. Ik beschouw deze memo tevens als
onderdeel van onderhavige aanvraag.

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 BV verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DLB2006/12819, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2010,
met kenmerk RWS/DLB-2010/3815, als volgt te wijzigen:
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Het dictum onder 2. wordt vervangen door:
2. de aanvraag d.d. 1 februari 2006 en de aanvullingen d.d. 17 maart 2016 en 21
maart 2016, de wijzigingsaanvraag d.d. 20 mei 2009 en de wijzigingsaanvraag
d.d. 14 maart 2016 en de aanvulling d.d. 12 april 2016 en Memo 2016/012
"Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmond", versie 1, van 12 maart
2016 uit aanvraag RW522016-00004107 d.d. 14 maart 2016 onderdeel uit te
laten maken van de vergunning, behalve indien daarvan blijkens de hierna
volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;

Toevoegen van voorschrift 2 en 3:

Voorschrift 2. Tijdelijk depot mijnslik
1. Op de locatie Urmond mag gedurende maximaal vijf maanden een depot

van het bij de ontgravingen ter plaatse vrijkomende mijnslik aanwezig zijn
zoals aangegeven op de in bijlage 1 van deze vergunning opgenomen
tekening.

2. Het tijdelijk depot heeR een omvang van maximaal 750 m3.
3. Het tijdelijk depot dient, binnen een dag, volledig verwijderd te zijn bij een

afvoer van de Maas van meer dan 1100 m3/s bij St. Pieter.
4. Vergunninghouder dient het tijdstip van start van depotvorming minimaal

een week voor aanvang aan de waterkwaliteitsbeheerder te melden
( Orws.nl).

Voorschrift 3. Steenbestorting
Ter voorkoming van uitspoeling van achterblijvend mijnslik dient een
steenbestorting te worden aangebracht zoals beschreven in de rapporten DO-

URM-ENG-0201-9, versie 9 van 23 oktober 2015 en DO-URM-ENG-0198-10, versie
10 van 4 december 2015.

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas BV beschikt over een watervergunning van 31 oktober
2006, met kenmerk DLB2006/12819 voor de uitvoering van het cluster Meers-
Maasband-Urmond van het project Grensmaas. Deze vergunning is op 14 oktober
2009, met kenmerk RWS/DLB-2009/7863, gewijzigd in verband met het
ontgraven van de geluidsgevoelige zone ten noorden van de Weerterhof. De
vergunning is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 mei 2010, met kenmerk
RWS/DLB-2010/3815, in verband met de overgang naar het Besluit
bodemkwaiiteit.

In de Bestuursovereenkomst Maas van 2012 is vastgelegd dat het project
Grensmaas op een aantal punten wordt aangepast. Dit betreft onder andere het
niet geheel uitvoeren van de locatie Urmond, onderdeel van het cluster Meers-
Maasband-Urmond.
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3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten.
atum

Het niet volledig uitvoeren van de locatie Urmond.
Ter plaatse ligt een voormalig mijnslikdepot. Dit depot wordt niet geheel
gesaneerd en de rivierverruiming ter plaatse en ten noorden van de sanering
wordt niet geheel uitgevoerd een en ander conform de aangepaste overeenkomst
tussen Consortium Grensmaas BV en de overheid. Er is een nieuw ontwerp
gemaakt, dat gericht is op het soepel laten verlopen van de stroming van de Maas
ter plaatse. Waar nodig wordt de achterblijvende verontreinigde grond verdedigd
tegen erosie, zodat de stabiliteit van de oever gewaarborgd is. Door de geringere
ontgraving wordt het risico op instabiliteit van de hoger gelegen mijnslikvelden
geminimaliseerd.

Het realiseren van een tijdelijk werkdepot.
Om het bovenstaande efficient uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat
binnen het werkgebied tijdelijk een werkdepot wordt gerealiseerd. In dit
werkdepot wordt verontreinigd mijnslik opgeslagen.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in (het winterbed van de rivier) de Maas, meer specifiek
Grensmaas. Het betreft de locatie Urmond in het cluster Meers-Maasband-Urmond
van het project Grensmaas. De locatie is gelegen tussen kilometer 36,4 en 38,2
aan de rechteroever van de Maas.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas zijn de navolgende beschermde
gebieden aangewezen:

zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster Meers-Maasband-Urmond
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).
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4. 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.

atam

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 het oppervlaktewater
van de Maas. De effecten op veiligheid, waterkwantiteit en maatschappelijke
functievervulling spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder
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 heeR daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW)
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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).

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'.

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

Chemisch
Urmond is een locatie waar in het verleden verontreinigd materiaal, mijnslik, is
gebruikt om enkele gaten de vullen. Daarom is in de uiterwaard van Urmond
bodemonderzoek verricht. De rapportage hiervan is bij de aanvraag om
onderhavige watervergunning gevoegd (173CGM/12/Cl van 5 september 2012
van MAH). Uit dit onderzoek blijkt het volgende:

Verspreid over de gehele uiterwaard van Urmond wordt mijnslik aangetroffen;
Mijnslik wordt aangetroffen op verschillende dieptes waarbij mijnslik (met name

ter plaatse van de onvergraven natuur) ook is aangetroffen in de toplaag (0-
50 cm -mv);

Ter plaatse van de geplande weerdverlaging wordt lokaal mijnslik aangetroffen
in de ondergrond;

De kwaliteit van het mijnslik varieert van klasse 8 tot niet toepasbaar.
Klassebepalende parameters zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's) en in mindere mate koper en cadmium;
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Het mijnslik kan visueel duidelijk onderscheiden worden van de grond. Het
mijnslik is duidelijk herkenbaar als een zwarte substantie. atum

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven wordt de verontreiniging met mijnslik niet geheel
gesaneerd. Het slik wordt verwijderd voor dat deel dat nodig is om het nieuwe
ontwerp te realiseren. De achterblijvende verontreiniging wordt zodanig verdedigd
en/of afgedekt dat deze zich niet in het oppervlaktewater kan verspreiden. Hiertoe
wordt een bestorting aangebracht die gebaseerd is op maximale dieptegemiddelde
stroomsnelheden in een 1/1250 ontwerphoogwatergolf. Hierbij is gekeken naar de
combinatie van waterdiepte en optredende stroomsnelheid. Een en ander zoals
omschreven in het bij de aanvraag voor onderhavige watervergunning behorende
rapporten DO-URM-ENG-0201-9, versie 9 van 23 oktober 2015 en DO-URM-ENG-

0198-10, versie 10 van 4 december 2015.

Tijdens het ontgraven van de oever wordt rekening gehouden met eventuele
aanwezigheid van mijnslik ter plaatse en is de werkwijze zodanig dat verspreiding
van mijnslik in het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo vindt
de ontgraving plaats onder milieukundige begeleiding. De rivierverruiming wordt
binnen een zo kort mogelijke termijn, naar verwachting circa vijf maanden,
worden uitgevoerd. Indien mijnslik wordt aangetroffen, wordt deze in een (zo veel
als mogelijk) aaneengesloten periode ontgraven. Hiermee wordt voorkomen dat
mijnslik in het ontgravingsprofiel aanwezig blijft en daar kan uitspoelen. Tijdens
het werk wordt vermeden dat mijnslik zich mengt met grond en dat medewerkers
langer dan nodig aan mijnslik blootgesteld worden.

Het mijnslik wordt alleen ontgraven binnen de contouren van de rivierverruiming.
Indien na realisatie van deze verruiming lokaal nog mijnslik zichtbaar is in het
ontgravingsprofiel, op een locatie waar geen bestorting is voorzien, wordt een laag
van een meter dik extra ontgraven en aangevuld met gebiedseigen dekgrond om
blootstelling aan en verspreiding van mijnslik tegen te gaan. De toe te passen
dekgrond voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit.

Het ontgraven in oppervlaktewater (binnen een inrichting) is gereguleerd in het
Activiteitenbesluit, paragraaf 3.1.7. Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam.
Ingevolge artikel 3.6d, lid 2, dient voor ontgravingen in een
oppervlaktewaterlichaam waarbij de kwaliteit van de te baggeren of ontgraven
waterbodem de interventiewaarde overschrijdt een werkplan te worden ingediend.
In dit werkplan dienen de maatregelen te zijn beschreven waarmee het lozen
zoveel mogelijk wordt beperkt. In onderhavige aanvraag is deze informatie
opgenomen. In bovenstaande alinea's heb ik deze informatie afgewogen en
beoordeeld dat met de beschreven werkwijze het lozen zoveel mogelijk beperkt
wordt. Ik beschouw deze beschrijving in onderhavige aanvraag als een melding in

het kader van het Activiteitenbesluit en beoordeel deze als voldoende.
Het bij de ontgravingen vrijkomend mijnslik wordt verzameld in een tijdelijk
depot, dat uitsluitend bedoeld is voor het verzamelen van mijnslik uit de
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rivierverruiming Urmond en tot doel heeft een efficiente afvoer van mijnslik naar
een erkende verwerker mogelijk te maken. II Inni

Het werkdepot heeft een maximale omvang van 750 m3. Dit is de hoeveelheid die,
bij eventueel opkomend hoog water, binnen iien dag afgevoerd kan worden naar
een erkende verwerker. In deze vergunning wordt een voorschrift opgenomen dat
het depot, binnen een dag, verwijderd dient te worden zodra het debiet in St.
Pieter 1100 m3/s overschrijdt.
Het werkdepot wordt aangelegd op een plaats, waar blijkens het bodemonderzoek,
ook mijnslik in de bodem aanwezig is. Ter plaatse van het depot wordt ene
zandlaag aangebracht, waarop het mijnslik opgeslagen wordt. Dit om het mijnslik
visueel zodanig van de ondergrond te scheiden dat uiteindelijk ook alle mijnslik
wordt verwijderd en dat geen vermenging met de ondergrond optreedt. Het
werkdepot is alleen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig;
maximaal vijf maanden. De locatie van het werkdepot is aangegeven op tekening
TE-UR-OVE-1800-2.

Ecologisch
In de memo "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmond" (nummer
2016/012, versie 1 van 12 maart 2016) is een ecologische toets uitgevoerd op de
gewijzigde plannen. Hieruit blijkt het volgende. Het Grensmaasproject is een KRW-

maatregel. De wijzigingen in het ontwerp leiden niet tot een negatief effect op (de
omvang van) deze KRW-maatregel. De rivierverruiming beslaat minder dan 1'/a
van het ecologisch relevant areaal.

Daarnaast ligt het tijdelijk mijnslikdepot niet binnen het ecologisch relevante
areaal en heeft daar ook geen uitstralende effecten op.

Conclusie

Uit de aanvraag en bovenstaande overwegingen concludeer ik dat de
aanpassingen in het ontwerp en het tijdelijke werkdepot onder de in deze
vergunning opgenomen voorschriften niet leiden tot onacceptabele (chemische
en/of ecologische) effecten.

5. Procedure

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.
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben vanaf
12 mei 2016 gedurende zes weken voor het naar voren brengen van zienswijzen
ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-watervergunning zijn geen zienswijzen naar
voren gebracht. De watervergunning wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.
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6. Conclusie fatum

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 wijzigen van de
vigerende vergunning.

nummer

'rwa-2016129281

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,
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8. Mededelingen

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de
bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te
bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel
belanghebbende bij het besluit zijn.

atum

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van
een beroepschrift:
— Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u

met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw

beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet
zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u

het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrilt moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo
mogelijk een kopie van het besluit;

de reden waarom u beroep instelt;
de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in

rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep 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. U doet dit 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.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

atam

Overige mededelingen:

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 Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den

Haag;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.
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atum

Bijlage 1, Tekening tijdelijk depot mijnslik (TE-UR-OVE-1800-2, versie 2,
van 16 januari 2015)

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en lalilieu van
heden, nr. RWS-2016/29281.
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Kennisgeving watervergunning voor een gewijzigde uitvoering van het cluster Meers-
Maasband-Urmond van het project Grensmaas in de gemeente Stein

Waterwet

Definitief besluit
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat op 11 juli 2016 een watervergunning is
verleend aan het Consortium Grensmaas BV, te Bom. De
watervergunning met kenmerk RWSZ2016-00003904 betreft het niet volledig uitvoeren van de
locatie Urmond en het realiseren van een tijdelijk werkdepot in het cluster Meers-Maasband-
Urmond van het project Grensmaas.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Teri nzagelegging
De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage
bij:

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, op werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur alsmede
buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraak (tek 06 — 53 20 76 86 of 06 — 20 88 78
56) ;
in het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200 te Stein, gedurende de geldende
openingstijden.

Beroep
Tegen voornoemd besluit kan vanaf 12 juli 2016 beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:

Belangebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de
indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Het besluit is inwerking getreden op 12 juli 2016. Het indienen van een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat
vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of
gevestigd is.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens
kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder de hierboven
vermelde nummers.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,


