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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 december 2019 een
aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. te Bom om de vigerende
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
16 januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe
behorende beschermingszone 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:

het tijdelijk plaatsen, behouden en onderhouden van een directiekeet en van
depots op de locatie Maasband in het cluster Meers-Maasband-Urmond, van het
project Grensmaas, aan de rechterzijde van de rivier de Maas, ter hoogte van
km 34,300 in de gemeente Stein.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00018919.
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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 Waterstaat als volgt:

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
16 januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

I, De aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober
2006, met kenmerk DLB2006/12818, laatstelijk gewijzigd bij besluit van
17 mei 2018, met kenmerk RWS-2018/18950, als volgt te wijzigen :

1. Artikel 1 van de voorschriften te vervangen door:

Artikel 1. Plaatsaanduiding
De werken mogen worden gemaakt en behouden in het gebied, zoals is

aangegeven op de volgende behorende bij deze beschikking, tekening nrs:
TE-MEMB-OVE-0035-1, TE-UR-OVE-0036-2, TE-UR-OVE-0026-2, TE-

MEMB-OVE-0025-1, TE-ME-OVE-0991-1, TE-ME-MET-073B-B, TE-ME-MET-

0828-5, TE-MEUR-OVE-1919-1, 14.26600.1001, TE-MB-OVE-2328-1;
De bemalingsinstallaties met toebehoren mogen worden gemaakt en
behouden binnen de insteeklijn van de ontgrondingen, zoals aangegeven
op tekeningnummers TE-UT-OVE-0026-2 en TE-MEMB-OVE-0025-1 binnen
een afstand van 20 meter van de dekgrondberging;
De nutsleidingen mogen worden gelegd en behouden binnen de grens van
de inrichting van de Wet milieubeheer, zoals aangegeven op de
tekeningen TE-UR-OVE-0026-26-2 en TE-MEMB-OVE-0025-1;

De geluidsbeperkende voorzieningen (containers) mogen worden
gemaakt, zoals aangegeven in bijlage III van het rapport "Hinderaspecten
geluid en trillingen Grensmaasproject deel Meers/Maasband/Urmond",
figuur 3 en 4 en is aangegeven op tekening nr. TE-ME-OVE-0991-1;
De infiltratievoorzieningen mogen worden gemaakt en behouden binnen
de insteeklijnen van de ontgrondingen, zoals aangegeven op
tekeningnummer TE-MEMB-OVE-0025-1 binnen een afstand van 20 meter
van de dekgrondberging;
De IBC-tanks mogen gedurende de uitvoering van het cluster binnen de
grens van de inrichting als bedoeld in de Wet Milieubeheer worden
geplaatst.
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2. Tabel 1 in artikel 2 a. van de voorschriften te vervangen door:

Tabel 2 tljdeajke werken (de gehanteerde nummering Is overeenkomstig de nummering zoals

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswatemtaat Zuid-
Nederland

oatum
16 Januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

gehanteerd in de aanvraag)
TIIDELIIKE WERKEN

Meers
1 Geluidswal Weerterhof
1.a Geluidwerende voorzieninq
3 Werkweg

4 Bemaling dekgrondberging

5 Infiltratievoorzienlng van de bemaling v.d.
dekgrondberging

6 Dekgronddepot (t.p.v. de oude winput)
7 Verhoqen kades (tiideliik Meers)
8 Geluidsbeperkende constructie (anders dan rond

het Weerterhof)
9 Uitbreiding vaste verwerkingsinstallatie zandig

qrind (deel verplaatsen)
10 Verplaatsen waterleiding
11 Verplaatsen nutsleidinqen
12 Verplaatsen rioolleidinq
14 Dubbelwandiq IBC-tanks
15 Tank-container

16 Kantoor-unit

17 Werk- en reparatieplaats

18 Schaftverblijf

19 Parkeerplaatsen

Afrastering werkterrein

Maasband
1 I Werkweq

TE-ME-DWA-045-1
TE-ME-OVE-0991-1
TE-GM-DWA-012-1
TE-ME-MET-0738-8
TE-ME-MET-0828-5
Artikel 1 sub b

(15 x 10 x 4 meter)
Artikel 1 sub e
(maximaal 2 m3, maximaal 50
stuks per dekqrondberqinq)
TE-ME-MET-135-1
TE-ME-DWA-048-1
TE-GM-DWA-091-1

TE-ME-DWA-050-1

Goedkeurino
Goedkeurinq
Goedkeurinq
ca. 3 m3
ca. 10 m3 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)

ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1.DWG)

ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)

Ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEM 8-OVE-0025-1)
ca. 50 plaatsen (binnen
zoekgebied TE-MEMB-OVE-0025-

1)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
In gebruik genomen terrein, voor
zover dat vanaf het land te
betreden is

I
TE-GM-DWA-012-1
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Rilkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rlikswaterstaat Zuid-
u n N

Datum
16)anuai 2020

Nummer
Rws-202 u1767

10

Geluidsbeperkende constructie
Verolaatsen oasleidino
Verplaatsen waterleiding
Verplaatsen nutsleidinoen
Verplaatsen rioolleiding
Dubbelwandiae )BC-tanks
Bouwplaatsvoorzieningen (waaronder
directiekeet)
Deoots Maasband
Afrastering werkterrein

TE-GM-DWA-091-1

Goed keurino
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
ca. 3 m3
ca. 2500 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
TE-MB-OVE-2328-1

Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein, voor
zover dat vanaf het land te
betreden is

Urmond
Werkweo
Geluidsbeperkende constructie
Verplaatsen nutsleidinoen
Verplaatsen rioolleidino
Dubbelwandioe IBC-tanks
Directiekeet

8 Veertrap Urmond
Afrastering werkterrein

TE-GM-DWA-012-1
TE-GM-DWA-091-1

Goedkeurino
Goedkeurino
ca. 3 m3
ca. 30 m2 (binnen zoekgebied
TE-UR-OVE-0026-2)
HEEL14-31-8020
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein, voor
zover dat vanaf het land te
betreden is

3. De aanvraag deel uit te laten maken van de wijzigingsvergunning;

II. De aan Consortium Grensmaas BV verleende wijzigingsvergunning van
20 maart 2018, met kenmerk DLB-2018/10130, in te trekken.
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3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas B.V. (hierna: CG) heeft twee locaties op het oog waar ze
een directiekeet, t.b.v. project Maasband, te plaatsen. Deze vallen buiten de
daarvoor vergunde contour. Tevens is de voorgeschreven 30 m2 onvoldoende
ruimte om de directiekeet te plaatsen. Het oppervlak van beide locaties is bij
elkaar ongeveer 2500 m2, inclusief parkeervoorzieningen.
Daarnaast heeft CG behoefte aan een zoekgebied waarbinnen depots, van bij het
project vrijkomende weerdgrond, tijdelijk mogen worden behouden. CG verzoekt
daarom om de vigerende vergunning ten behoeve van bovenstaande te wijzigen.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
16 lanuar'OZO

Nulrlrrlel'WS-ZOZO/1767

3.2. Eerder verleende vergunning

Bij besluit van 31 oktober 2006, met kenmerk DLB2006/12818, is aan CG, onder
voorschriften, vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
verleend voor het maken en behouden in het rivierbed van de rivier de Maas ter
plaatste van Meers-Maasband-Urmond. Deze vergunning is laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 17 mei 2018, met kenmerk RWS-2018/18950 voor het aanleggen van
een veertrap op de locatie Urmond. De vergunning wordt thans aangemerkt als
watelvergunning.

3.3 Handelingen waarvoor (wijziging van de) vergunningen wordt
aangevraagd

Gebruik waterstaatswerk de rivier de Maas
De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet
juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het
waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin
werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden. Deze
handelingen zijn watervergunningplichtig.

De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen, behouden en onderhouden van een
directiekeet en depots op de locatie Maasband in het cluster Meers-Maasband-
Urmond, van het project Grensmaas, aan de rechterzijde van de rivier de
Maas, ter hoogte van km 34,300 in de gemeente Stein.
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3.4 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam de Grensmaas. Dit KRW

waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk
veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een snel stromende rivier op
zandbodem of grind (R16).

Rljkawaterataat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
16 januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas.
Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

Beschrijving rjikswaterstaatswerk de rivier de Raas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon,
dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege
voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren
varieren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar
sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het
belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonie. Bij Eijsden stroomt de
Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de
goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de
Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge
afvoeren).

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

4.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft ln 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 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
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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.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid
NedeAand

Datum
16 ja naad 2020

Nummer
RWS-2020/1767

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.

4.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het
waterstaatswerk de rivier de Maas

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 beleidskeuzes 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 Dsselmeergebied.

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 Bpiw 2016-2021 gelden voor KRW-

waterlichamen.

4.2.1 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:

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs
via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn
en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met
zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen
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van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van
deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader Ijsselmeergebied.

Voldoende water, niet te vee( 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.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
16 januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

De directiekeet en depots zijn geprojecteerd in het rivierbed van de rivier de Maas.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren dient
beoordeeld te worden aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidsregels grote rivieren (BGR). 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 rivier de Maas. De beleidsregels
berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

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).

Ik heb vastgesteld dat op het tijdelijk plaatsen, behouden en onderhouden van een
directiekeet en depots op de locatie Maasband in de onderhavige aanvraag, ad. 3.
van toepassing is ( "activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het
stroomvoerend regime van toepassing is" (artikel 3 onder b. van de beleidsregels)).

Volgens artikel 3, onder b. van de beleidsregels, zijn activiteiten ten behoeve van
rivierbeheer of rivierverruiming, toelaatbaar. Het tijdelijke plaatsen, behouden en
onderhouden van een directiekeet en depots op de locatie Maasband behoort tot die
categorie.
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Voor deze activiteiten wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid,
van de beleidsregels, toestemming 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.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
16januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

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. er is geen sprake van een feitelijke belemmering. Bij eventuele toekomstige

rivierkundige verruimingsmaatregelen kan de veertrap weer verplaatst
worden;

c. Er is geen sprake van waterstandverhoging of afname van bergend vermogen.

De aangevraagde tijdelijke directiekeet en depots op de locatie Maasband is dan ook
niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en kan, voor zover het deze
Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

4.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwatiteit)

Chemische en ecologische kwaliteit
De locatie van de directiekeet en depots is gelegen binnen het droger oevergebied
en is derhalve voor het aspect kwaliteit niet vergunnings- dan wel meldingsplichtig
onder de Waterwet.
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4.2.3 Overwegingen t.a.v. 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
rljkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de
eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid,
voldoende water en schoon st 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.
Het tijdelijk plaatsen van de directiekeet en depots op de locatie Maasband
beinvloeden de genoemde functies niet.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Iiijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
id januari 2020

Nummer
RWS.2020/1707

5. Procedure

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

6. Conclusie

De in de wijzigingsvergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van
de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de
vergunning van 31 oktober 2006, nummer DLB 2006/12818.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens de~
Het hooftjvqn deiafdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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8. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
16 januarl 2020

Nummer
RWS.2020/1767

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u
betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u
behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

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.

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 bezwaarschriR indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zuid Nederland, Postbus
2232, 3500 GE Utrecht.
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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.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Dilturri
16 januari 2020

Nummer
itWS-2020/1767

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 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.

Inspanningsverplichtlng
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.

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 wetten en/of verordeningen en/of andere overheden.

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.

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog
toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke
regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een
(marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een
privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter
uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein, Postbus 15,
6170 AA Stein.
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Datum
16 januari 2020

Nummer
RWS-2020/1767

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, met nummer RWS-2020/1767:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag". de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op
16 december 2019 binnengekomen bij RWS Zuid-Nederland en
geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00018919;

2. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te
downloaden van www.riikswaterstaat.ni);

3. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a.
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);

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 meet, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

6. '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 Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede
flora en fauna; 'Vergunninghouder'; diegene die krachtens deze
vergunning handelingen verricht;

7. 'Waterbeheerder". de minister van Infrastructuur en Waterstaat, RWS
Zuid-Nederland (Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);

8. 'Werkzaamheden". het aanleggen, behouden, onderhouden van de op
grond van deze beschikking vergunde werken.
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Bijlage 2, Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, met nummer RWS-2020/1767:

Rlikewaterstaat Zuid-
Nederland
RIJkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
16 Januari 2020

Nummer
RWS.2020/1767

tekening "zoekgebied tijdelijke depots", met nummer TE-MB-OVE-2328-1,
d.d. 23 december 2019;
tekening "aanvraag bouwplaatsvoorzieningen", d.d. 4 december 2019.
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