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Onderwerp

29 januari 2020
RWS-2020/946
RWSZ2019-00009182
Projectplan hoogwaterbrug Maasband, in de gemeente
Stein.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4,
eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot realisatie
van een hoogwaterbrug, met bijbehorende bestortingen te Maasband,
vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in
dit projectplan.

i. 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.
Op 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.

Onderhavige projectplan ziet toe op de realisatie van :

een hoogwaterbrug nabij Maasband;
de bijbehorende oeverbesto*ing onder de brug, rondom de pijlers
en op de taluds.

Waar in dit projectplan wordt gesproken over 'de brug'ordt overal
bedoeld 'de brug met de daarbij behorende bestortingen'.
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1.1 Inleiding

In het Maasdal is Consortium Grensmaas (hierna: CG) bezig met de
uitvoering van het Grensmaasproject. Om de dorpen langs de rivier tegen
hoogwater te beschermen, natuurontwikkeling te bevorderen en grind te
winnen, worden op 11 locaties langs de rivier maatregelen getroffen door
CG. Daarbij gaat het om het verbreden van de stroomgeul, het verlagen
van de weerd, het aanleggen van nevengeulen en het graven van
dekgrondbergingen.

Datum
29 Januari 2020

Nummer
RWS-2020/946

Een van de locaties is Maasband, waar nieuwe dijken worden gelegd en
een nevengeul gegraven, zie figuur 1 op de volgende pagina. Om het dorp
Maasband bereikbaar te houden wordt een hoogwaterbrug met
bijbehorende bestortingen gebouwd over de nevengeul. De
hoogwaterbrug en bestortingen komen in beheer van Rijkswaterstaat.

De brug heeft een lengte van circa 165 meter wordt ondersteund door 5
pijlers en 2 landhoofden. Binnendijks worden twee grondlichamen
aangebracht waar de toeritten naar de brug op worden gelegd. De
breedte van het wegdek is circa 9,5 meter. De brug is geschikt voor
voertuigverkeer en voet/fietsverkeer.

In bijlagen 1 en 2 van dit projectplan zijn de ontwerprapporten
opgenomen van zowel de onderbouw (pijlers) als de bovenbouw (brug-
en wegdek). In die ontwerprapporten wordt uitgebreid stilgestaan bij de
ontwerpkeuzes en maatvoeringen. Het ontwerp is uitgevoerd conform
door RWS aangeleverde normen. Daarnaast is het ontwerp door RWS
Maaswerken getoetst en akkoord bevonden. Voor de inhoud van het
ontwerp wordt verwezen naar de bijlagen. In figuur 2 is een impressie
gegeven van de brug.
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Figuur 2 — locatie project Fdaasband
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Om erosie van de landhoofden en de bodem onder de brug te voorkomen
is het noodzakelijk dat bodem- en oeverbescherming wordt aangelegd. In
bijlage 3 is het ontwerprapport opgenomen waarin een de ontwerpkeuzes
voor de bestortingen worden toegelicht. In onderstaande figuur is de
bestorting onder de brug schematisch weergegeven.

Figuur 3 — bestorting onder de brug en op de landhoofden
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5amenwerking Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas
Ten aanzien van het projectplan is de waterbeheerder, Rijkswaterstaat
Zuid Nederland, initiatiefnemer (op grond van art. 5.4. van de Waterwet).
Rijkswaterstaat is dan ook de formele opsteller van het projectplan en zal
het projectplan zelf in procedure brengen.

Datum
29 januari 2020

Nummer
ANS-2020/946

In de hoofdbesluiten van 2006 zijn het bouwen van een brug (als
onderdeel van het integrale project Maasband, reeds vergund aan CG. Nu
de uitvoering nabij komt is CG gestart met de detail engineering van de
nevengeul, nieuwe dijken en de hoogwaterbrug. Dit heeft geleid tot
(kleine) ontwerpwijzigingen, wat zou betekenen dat de
hoofdvergunningen van CG eveneens dienen te worden gewijzigd. In
plaats daarvan is ervoor gekozen om de definitieve werken gelijk op de
naam van de eindbeheerder te vergunnen. Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland wordt eindbeheerder van de hoogwaterbrug Maasband.
Daarom is dit projectplan Waterwet opgesteld.

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

van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

a. voorkomina en waar nodio beoerklno overstrominoen. wateroverlast en
waterschaa rste
De nevengeul nabij Maasband wordt aangelegd om overstromingen en
wateroverlast te voorkomen of te beperken. De brug Is onlosmakelijk
verbonden met de gehele ingreep om het dorp Maasband bereikbaar te
houden.

Bij de engineering van de brug is als uitganspunt aangehouden dat er
geen achteruitgang plaatsvindt in de hydraulische situatie ten opzichte
van het vergunde ontwerp van 2006.

b. beschermino en verbeterino van de chemische en ecolooische kwaliteit
van watersvstemen

Chemische kwaliteit
De brug heeft tot gevolg dat afvloeiend hemelwater wordt geloosd op
de nevengeul. De lozing is in overeenstemming met artikel 3.4 van
het Besluit lozen buiten inrichtingen, aangezien het een gemeentelijke
weg betreft. Ten aanzien van de chemische kwaliteit kan worden
gesteld dat de realisatie van de brug geen gevolgen heeft voor het
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watersysteem.

Ecologische kwaliteit
De brug is reeds in 2005 vergund. Hierbij is een globaal ontwerp
aangehouden. Dat ontwerp is in 2018 verder uitgewerkt en wordt nu
verankerd in dit projectplan. Het gedetailleerde ontwerp heeft geen
invloed op het KRW-areaal, verdere toetsing is niet nodig. Overigens
wordt de toetsing van het gehele aangepaste ontwerp van de
nevengeul Maasband uitgevoerd in het kader van de daarvoor later te
doorlopen watervergunning.

Datum
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c. vervullino van de maatschaooeliike functies van het watersvsteem
De locatie waar de brug wordt gebouwd ligt momenteel volledig
binnendijks op overwegend agrarische grond. De maatschappelijke
functies van het watersysteem (Maas) zijn daarom nog niet van
toepassing op de locatie.

Conclusie toetsina doelstellinoen Waterwet
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen
van de Waterwet.

3. Wijze van uitvoering

Ter plaatse van het trace van de hoogwaterbrug wordt eerst de deklaag
en een deel van het grindpakket ontgraven. Aansluitend worden
damwanden voor de bouwkuipen van 4 pijlers geplaatst. In deze
bouwkuipen worden de funderingen (op staal) en pijlers gebouwd. Daarna
wordt het ontgraven deel weer aangevuld. Separaat hieraan worden de
palen voor de landhoofden nog de 5'ijler aangebracht.

Vervolgens wordt een ondersteuningsconstructie geplaatst waarop het
voorgespannen betonnen dek gestort kan worden. Na het uitharden en
voorspannen van het dek kan de ondersteuningsconstructie verwijdert
worden waarna de nevengeul helemaal ontgraven kan worden. Vervolgens
wordt de afwerking van de brug (zoals leuningen en verlichting) en het
wegdek aangebracht. Na de aanleg van de nevengeul wordt de benodigde
bodem- en oeverbescherming gerealiseerd.

Bij de uitvoering zal in ieder 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.
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Overige procedures
Ten behoeve van het integrale project Maasband worden diverse
vergunningprocedures gevolgd. Dit zijn onder andere:

Datum
29 januari 2020

Nummer
RWE-2020/940

Planologische inpassing
Op 21 juni 2018 is het bestemmingsplan eGrensmaas 2016, 1'erziening"vastgesteld door de gemeente Stein. In het
bestemmingsplan is een reservering gemaakt voor de toekomstige
hoogwaterbrug. De brug blijft binnen de contouren van die
reservering. Daarmee past het gewijzigde ontwerp binnen het
bestemmingsplan.

Besluit milieueffectrapportage
Het bouwen van de hoogwaterbrug staat niet vermeld in het Besluit
milieueffectrapportage. Het opstellen van een m.e.r.(beoordeling) is
dan ook niet aan de orde.

Omgevingsvergunning
Ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk is een
omgevingsvergunning benodigd voor het bouwen van een bouwwerk
(geen gebouw zijnde). Deze vergunning is verleend op 18 februari
2019 door de gemeente Stein, op naam van Rijkswaterstaat. De
vergunning heeft kenmerk DOC.SXO27338122.

Tevens dient een omgevingsvergunning te worden verkregen voor het
kappen van bomen ten behoeve van het gehele project, waaronder de
brug. Deze aanvraag wordt separaat ingediend.

Wet natuurbescherming
Voor de uitvoering van het project Maasband is op 20 november 2018
een integrale ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet
natuurbescherming.

Waterwet — overige procedures
De brug(pijlers) moeten in den droge worden aangelegd, daarvoor
wordt grondwater weggepompt. Hiervoor is een watervergunning
verleend door Waterschap Limburg op 4 februari 2019 onder kenmerk
2018-220504. Voor de lozing van het grondwater wordt de nodige
meldingen gedaan bij het bevoegd gezag in het kader van ofwel het
Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichting alsmede de
Waterregeling voor het lozingswerk.

De hoogwaterbrug komt in de beschermingszone te liggen van de
toekomstige dijken. Voor het hebben en behouden van deze objecten
binnen de beschermingszone wordt een vergunning namens
Rijkswaterstaat aangevraagd bij Waterschap Limburg.

RWE INFORMATIE Paplha 7 van 13



RIJkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rgkswaterstaat Zuid-
Nederland

Voor het graven van de hoogwatergeul is reeds een watervergunning
verleend aan Consortium Grensmaas. In die vergunning dienen ook
de ontwerpwijzigingen van het project te worden doorgevoerd. Dat
wordt door middel van een separate procedure geregeld.

Datum
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Het hemelwater dat afvloeit van de brug wordt geloosd op de bodem
en in de nevengeul. Deze lozing valt onder artikel 3.4 van het 'Besluit
lozen buiten inrichtingen'n is zonder verdere voorwaarden
toegestaan.

Bodem
Indien nodig worden voor de toepassing van stoffen meldingen
gedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In de
puntverontreiniging ten zuiden van de toekomstige brug wordt ten
behoeve van de realisatie van de brug niet gewerkt.

Overige uitvoeringsaspecten
Kabels en leidingen
Het verleggen van alle kabels en leidingen maakt integraal onderdeel
uit van het project Maasband. Allen kabels en leidingen van en naar
Maasband worden door middel van een zinker onder de nevengeul
gelegd. Ter bescherming van de zinker wordt de bodembescherming
doorgetrokken tot boven de zinker. De kabel- en leidingeigenaren
verzorgen in samenwerking met Consortium Grensmaas hun eigen
vergunningprocedures voor deze verlegging.

In de brug worden wel de kabels verwerkt ten behoeve van de
openbare verlichting.

Archeologie
De aanleg van de brug vindt plaats onder archeologische begeleiding.
Voor het gehele Grensmaas project is het RCE het bevoegde gezag.
Reeds voor de start van de werkzaamheden zijn hierover afspraken
gemaakt ten behoeve van het archeologisch onderzoek in de
Grensmaas.

NGE
Ten behoeve van het project is een onderzoek gedaan naar 'niet
gesprongen explosieven'. Uit dat onderzoek is gebleken dat de locatie
van de brug niet verdacht is.

Ondanks dat het gebied is aangemerkt als onverdacht wordt bij
uitvoering rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden,
waaronder het aantreffen van niet gesprongen explosieven. CG heeft
voor al haar werkzaamheden een 'Calamiteitenkaart'pgesteld,
waarin is beschreven hoe wordt omgegaan met calamiteiten en
onvoorziene omstandigheden. Ook voor deze locatie is een
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calamiteitenkaart gemaakt, waarin tevens is opgenomen hoe wordt
omgegaan met het aantreffen van explosieven.

Globale planning
Naar verwachting wordt met het werk gestart in april 2020. De
werkzaamheden voor het gehele project Maasband duren naar
verwachting tot halverwege 2024.

Datum
29januarl2020

Nummer
RWS-2020/946

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—

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

Uitvoering
De realisatie van het integrale project Maasband is reeds integraal
onderdeel van de planvorming. Zo zijn de werkzaamheden meegenomen
in het POL Grensmaas, de milieueffectrapportage Grensmaas en het
bestemmingsplan.

De werkzaamheden voor de hoogwaterbrug zijn gesitueerd op grote
afstand van woningen en bedrijven. Hierdoor zal de hinder ten gevolge
van die werkzaamheden beperkt zijn. Daarbij komt dat de aanleg van de
brug reeds zijn opgenomen in de Omgevingsvergunning (destijds
milieuvergunning) voor het cluster Meers-Maasband-Urmond. Er wordt
voldaan aan de voorschriften uit die vergunning.
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Hydraulica en scheepvaart
Voor de realisatie van het gehele project Maasband is in 2006 een
vergunning verleend aan CG ingevolge de destijds geldende Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, thans de Waterwet. De brug maakt integraal
onderdeel uit van de destijds verleend vergunning.

Datum
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Het ontwerp is echter enigszins gewijzigd. Ten behoeve van het nieuwe
ontwerp is een nieuw integraal hydraulisch onderzoek opgesteld. Het
rapport is opgenomen in de bijlage van dit projectplan. Uit het onderzoek
blijkt dat met aangepaste ontwerp de afgesproken waterstandsdaling
wordt behaald.

Scheepvaart vindt niet plaats op dit deel van de Maas, wel recreatieve
kanovaart. De realisatie van de brug heeft geen invloed op deze
recreatieve vaart.

Bereikbaarheid
De brug ligt op een locatie waar momenteel geen openbare paden of
wegen zijn gelegen. Voor de aanleg van de brug hoeven geen wegen te
worden afgezet. De materialen worden over de openbare weg
aangevoerd. Binnen het projectgebied maakt CG gebruik van haar eigen
tijdelijke niet openbare werkwegen.

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
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.

Datum
29 januari 2020
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Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid I, 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
Dmgevingsmanager Grensmaas

Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht
043

6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens dwaze,
hoofd Vergunningverjening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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MEDEDELINGEN

BEZWAARCLAUSULEl
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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.

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 25, 6200 MA Maastricht.

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 bezwaarschriR 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.

RWS 2NFDRMATja Pagina 12 van 13



Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Oatum
29 januari 2020

Nummer
RW5.2020/946

Biilaoen :

1. Ontwerprapport DO-MMU-ENG-0365 "Definitief ontwerp
bovenbouw", versie 2 van 1 oktober 2018;

2, Ontwerprappolt DO-MMU-ENG-0366 "Definitief ontwerp
onderbouw", versie 2 van 1 oktober 2018;

3. Ontwerprapport DO-MMU-ENG-0399 eBestorting Brug Maasband",
versie 1 van 7 juni 2019;

4. Ontwerprapport DO-MMU-ENG-0357 eMaasband:
ontwerpaanpassing 2018w (hydraulische berekeningen), versie 3
van 4 september 2018;

5. Tekening TE-MB-UIT-0155 "Overzicht", versie 2 van 1 oktober
2018;

6. Tekening TE-MB-UIT-0156 "Pijlers", versie 2 van 1 oktober 2018;
7. Tekening TE-MB-UIT-0157 uLandhoofden", versie 2 van 1 oktober

2018;
8. Tekening TE-MB-UIT-0158 uDek A+ F", versie 2 van 1 oktober

2018;
9. Tekening TE-MB-UIT-0159 "Dek B t/m E", versie 2 van 1 oktober

2018;
10. Tekening TE-MB-UIT-0160 "Details", versie 2 van 1 oktober 2018;
11. Tekening TE-MB-UIT-0161 "Palenplan", versie 2 van 1 oktober

2018;
12. Indeling consequentieklasse 2, email van 12 november 2018;
13. Toetsingsformulier RWS Maaswerken, memo van 2 oktober 2018.

Expeditie:
Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan:

Gemeente Stein, t.a,v. , Postbus 15, 6170 AA
Stein;
Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v.
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
Consortium Grensmaas, t.a.v. , Postbus 36, 6120
AA Bom,
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