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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 februari 2017 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. te Bom tot wijziging van een
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem.

Datum
2 juni 2017

Nummer
Aws-2017/23140
RWSZ2017-00003293

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, een gewijzigde uitvoering van het
Grensmaasproject, cluster Meers-Maasband-Urmond, aan de rechterzijde van
de rivier de Maas, tussen kilometer 29,3 en 38,2.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00003295.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
~ Aanvraagformulier om wijziging watervergunning d.d. 24 februari 2017;
~ Begeleidende brief met referentie MvdZ/md/cons20170635,

d.d. 24 februari 2017;
~ Brief "Afwijking Urmond" met referentie LH/md/cons20152754,

d.d. 10 december 2015;
~ Ontwerpnotitie "Nieuw ontwerp rivierverruiming bij Urmond" met referentie

DO-URM-ENG-0198-11, d.d. 16 februari 2017;
~ Brief "Akkoord afwijking Urmond" met kenmerk RWS-2016-1551;
~ Tekening "Herontwerp, grondplan" met nummer TE-UR-MET-010-14,

d.d. 9 september 2015;
~ Tekening "Herontwerp, profielen" met nummer TE-UR-MET-008-14,

d.d. 9 september 2015;
~ Overzichtstekenlng "Ontwerp Urmond, oeverbescherming" met nummer

HEEL 14.26.600.1001, d.d. 15 juli 2014;
~ Tekening "Ontwerp Urmond, oeverbescherming, dwarsprofielen" met

nummer HEEL 14.26.600.1002, d.d. 15 juli 2014;
~ Memo "Ecologische toets niet volledig uitvoeren locatie Urmonda met

nummer 2016/012-2, d.d. 17 mei 2016;
~ Ontwerpnotitie "Oeververdediging Urmond" met referentie DO-URM-ENG-

0280-2, d.d. 7 maart 2016;
~ Tekening "Ontwerp, oeverbescherming, details uitmonding De Bath" met

nummer HEEL 14.26.600.1011, d.d. 25 februari 2016;
~ Overzichtstekening "Huidige en nieuwe locatiegrens MB-UR" met nummer

TE-MEUR-OVE-1919-1, d.d. 14 januari 2014;
~ Tekening "Dwarsprofielen rivierverruiming rkm 35.800 — 36.200" met

nummer TE-MEMB-DWA-0125-1, d.d. 23 november 2015;
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~ Overzichtstekening Urmond "Permanente werken" met nummer TE-UR-OVE-

0036-2, d.d. 14 januari 2014;
~ Overzichtstekening Urmond "Tijdelijke civiele werken" met nummer TE-UR-

OVE-0026-2, d.d. 3 februari 2016;
~ Tekening "Ontwerp tijdelijk TV-depot" met nummer TE-ME-MET-135-1", d.d.

21 februari 2017;
~ Ontwerpnotitie "Uitbreiding depot Meers" met referentie DO-MMU-ENG-

0319-1, d.d. 14 februari 2017;
~ Memo "Ecologische toets uitbreiding tijdelijk depot Meers" met nummer

2017/010-1, d.d. 23 februari 2017;
~ Overzicht te wijzigen voorschriften watervergunning Grensmaascluster MMU,

versie 2, d.d. 23 februari 2017.

oatum
2 iunl 2017

Nummer
RWS-2017723140
RWSZ2017-00003295

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 het Consortium Grensmaas B.V., Q 6121 RG

te Bern verleende vergunning van 31 oktober 2006, met kenmerk DLB

2006/12818, laatstelijk gewijzigd 10 november 2011, met kenmerk RWS/DLB-

2011/6727, als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12

lid 1 van het Waterbesluit voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de

rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone als volgt te wijzigen:

Artikel 1. te vervanoen door:

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

aangegeven op de volgende bij deze beschikking behorende tekening
nummers:
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-MET0738-8
TE-ME-MET-0828-5
TE-MEUR-OVE-1919-1
14.26600.1001;

b. de bemalingsinstallaties met toebehoren mogen worden gemaakt en behouden

binnen de insteeklijn van de ontgrondingen, zoals aangegeven op
tekeningnummers TE-UR-OVE-0026-2 en TE-MEMB-OVE-0025-1 binnen een
afstand van 20 meter van de dekgrondberging;

c. 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-0026-2 en TE-MEMB-OVE-0025-1;

RWS INFORMATIE Pagina 4 van 21



d. de geluidsbeperkende voorzieningen (containers) mogen worden gemaakt,
zoals aangegeven in bijlage III van het rapport "Hinderaspecten geluid en
trillingen Grensmaasproject deel Meers-Maasband-Urmond", figuren 3 en 4 en
is aangegeven op tekening nr. TE-ME-OVE-0991-1;

e. de infiltratievoorzieningen mogen worden gemaakt en behouden binnen de
insteeklijnen van de ontgrondingen, zoals aangegeven op tekeningnummers
TE-MENB-OVE-0025-1 binnen een afstand van 20 meter van de
dekgrondberging;

f. de IBC-tanks mogen, gedurende de uitvoering van het cluster binnen de grens
van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer worden geplaatst.

Datum
2 Juni 2017

Nummer
RWS-2017/23140
RWSZ2017.00003295

Artikel 2.a te vervanoen door:

Artikel 2. Uitvoering werken
a. De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de tekening(-
en), zoals vermeld in onderstaande tabellen.

Tabel 1 tijdelijke werken

(de gehanteerde nummering is overeenkomstig de nummering zoals gehanteerd ln de aanvraag)
TI)DEU3KE WERKEN
Meers
1 Geluidswal Weerterhof TE-ME-DWA-045-1

l.a Geluidwerende voorziening
3 Werkweg

4 Bemaling dekgrondberging

5 Infiltratievoorzieningen bemaling
dekgrondberging

6 Dekgronddepot (t.p.v. de oude winput)
7 Verhogen kades (tijdelijk Meers)
8 Geluidbeperkende constructie (anders

dan rond het Weerterhof)
9 Uitbreiding vaste verwerkingsinstallatie

zandio grind (deels verolaatsen)
10 Verplaatsen waterleiding
11 Verplaatsen nutsleidingen
12 Verplaatsen rioolleiding
14 Dubbelwandige IBC-tanks
15 Tank-container

16 Kantoor-unit

17 Werk- en reparatieplaats

18 Schaftverblijf

TE-ME-OVE-0991-1
TE-GM-DWA-012-1
TE-NE-MET-0738-8
TE-ME-MET-082B-5
I.Artikel 1 sub b
(15 x 10 x 4 meter)
Artikel 1 sub e
(maximaal 2m3, maximaal 50
stuks oer dekorondberoino)
TE-ME-MET-135-1
TE-ME-DWA-048-1
TE-GM-DWA-091-1

TE-ME-DWA-050-1

Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
ca. 3 m3
ca. 10 m3 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
ca. 200 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
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19 Parkeerplaatsen

Afrastering werkterrein

Maasband
1 Werkweg
2 Geluidsbeperkende constructie
3 Verplaatsen gasleiding
4 Verplaatsen waterleiding
5 Verplaatsen nutsleidingen
6 Verplaatsen rioolleiding
8 Dubbelwandige IBC-tanks
9 Directiekeet

Afrastering werkterrein

Urmond
1 Werkweg
2 Geluidsbeperkende constructie
3 Verplaatsen nutsleidingen
4 Verplaatsen rioolleiding
6 Dubbelwandige IBC-tanks
7 Directiekeet

Afrastering werkterrein

ca. 50 plaatsen (binnen
zoekgebied TE-MEMB-OVE-0025-
1)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is

TE-GM-DWA-012-1
TE-GM-DWA-091-1
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
ca. 3 m3
ca. 30 m2 (binnen zoekgebied
TE-MEMB-OVE-0025-1)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is

TE-GM-DWA-012-1
TE-GM-DWA-091-1
Goedkeuring
Goedkeuring
ca. 3 m3
ca. 30 m2 (binnen zoekgebied
TE-UR-OVE-0026-2)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te

, betreden is

Datum
2 Juni 2017

Nummer
RWS-2017/23140
RWSZ2017-00003295

Tabel 2 permanente werken
(de gehanteerde nummering is overeenkomstig de nummering zoals gehanteerd in de aanvraag)

PERMANENTE WERKEN
Meers
4 I Dekqrondberqing
4.a Uitbreiding ontginning Weerterhof

profielen
4.b Uitbreiding ontginning Weerterhof

profielen
5 Aan te leggen dekgrondberging boven

huidiq maaiveld (oude winput)
6 Aan te leggen openbare weg, deels

verhard (20m) en deels onverhard naar
Weerterhof

10 Verhogen kades (permanent) Meers

TE-MEMB-OVE-0074-1
TE- ME- MET-057-2

TE-ME-MET-058-2

TE-MEM 8-OVE-0074-1
TE-ME-DWA-0047-1
TE-MEMB-OVE-0035-1

TE-IvIEMB-OVE-0035-1
TE-ME-DWA-0049-1
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11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Verplaatsen LALL leiding
Inkorten (verplaatsen) riool / oversto*
Aanleggen waterleiding
Aanleggen nutsleidingen
Aanleggen rioolleidingen
Natuurinrichting eindplan

Afrastering
Wildroosters
klaprekjes
Hoofdingangen
Infoborden
Infoborden klein
Inrichten informatiepunt
Groene snoer fietspad (incl. bebording)
Groene snoer wandelpad (incl.
bebording)

Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten eindsituatie
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1

Datum
2 )uni 2017

Nummer
RWS-2017/23140
RWSZ2017-00003205

Maasband
4 Aanleg hoogwaterbrug

5

8
9
12
13
14
15
16

Aanleg hoogwater-drempel (onder HW-
brug)
Verplaatsen kades
Verhogen kades (permanent) Maasband
Aanleggen gasleiding
Aanleggen waterleiding
Aanleggen nutsleidingen
Aanleggen rioolleiding
Natuurinrichting elndplan

TE-MB-DWA-0053-1 &

goedkeuring
TE-MB-DWA-0054-1

TE-MB-DWA-0055-1
TE-MB-DWA-0056-1
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten eindsituatie

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Afrastering
Wildroosters
Klaphekjes
V-tics
Infoborden
Infoborden klein
Inrichting informatiepunten
Houten toegangspoorten
Groene snoer fletspad (incl. bebording)
Groene snoer wandelpad (incl.
bebording)

TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEM 8-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1
TE-MEMB-OVE-0055-1

11

12
13
14

Inkorten (verplaatsen) riool / overstort
de Bath
Aanleggen nutsleidingen
Aanleggen rioolleiding
Natuurinrichting eindplan

Urmond
4 Verdedigen Pall-leiding
6 Aan te leggen openbare weg (fletspad

langs de Urmonder Parallelweo)
8 Verhogen kades Urmond

Goedkeuring
TE-UR-OVE-0036-2

TE-UR-OVE-0036-2
TE-UR-DWA-0058-1
HEEL14.26.600.1011

Goedkeuring
Goedkeuring
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten eindsituatie
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15 Afrasterinr2
16 Wildroosters
17 Klaphekjes
18 Hoofdingangen
19 Infoborden klein
20 Inrichting informatiepunten
21 Loopdichel
22 Groene snoer fietspad (incl. bebording)
23 Groene snoer wandelpad (incl.

bebordinr2)
24 Aanleggen oeverbescherming en

ophoging

TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1
TE-UR-OVE-0056-1

HEEL.14.26.600.1001
HEEL.14.26.600.1002
TE-UT-MET-010-14
TE-UR-MET-008-14

Datum
2 iunl 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003295

Artikel 8 te vervanoen door:

Artikel 8. Samenhang
a. Het cluster Meers/Maasband/Urmond dient te worden opgeleverd
overeenkomstig de overzichtstekeningen dwarsprofielennummers TE-MEMB-OVE-

0045-1.dwg, TE-MEMB-DWA-120-1 t/m 125-1, TE-UR-MET-010-14 en TE-UR-MET-

008-14 en de daarop aangegeven dwarsprofielen en de overzichtstekeningen
"permanente werken" nummers TE-MEMB-OVE-0035-1.dwg en TE-UR-OVE-0036-2

en naar genoegen van de hoofdingenieur-directeur;
Het cluster Meers dient te worden opgeleverd, overeenkomstig de

overzichtstekeningen "grondplan TE-ME-MET-057-2" en de "profielen TE-ME-MET-

058-2" en naar genoegen van de hoofdingenieur-directeur. Buiten de

aangegeven profielen en grenzen mag niet worden gegraven, tenzij

dat in overeenstemming is met de in artikel Ba opgenomen ontgravingstolerantie.

b. Voor aanvang van de werkzaamheden die op grond van deze beschikking

mogen worden uitgevoerd dienen de volgende activiteiten te zijn afgerond:
- Proefproject Meers, voor wat betreft de ontgraving en naar genoegen van de

hoofdingenieur-directeur;
- Voor aanvang van de werkzaamheden in dit cluster dient compensatie van

alle negatieve rivierkundige effecten die optreden als gevolg van het niet

realiseren van Boertien-locatie Kotem, door realisatie van Cluster Aan de

Maas, te zijn gerealiseerd. Compensatie mag niet tot onoverkomelijke

rivierkundige bezwaren leiden. De compenserende maatregelen behoeven de

goedkeuring van de hoofdingenieur-directeur. Hiervan kan worden

afgeweken indien v6or aanvang van de werkzaamheden, in het cluster Aan

de Maas, de Boertien-locatie Kotem, aan de Belgische zijde van de

Grensmaas is uitgevoerd, conform het resultaat van de bij de aanvraag

gevoegde berekeningen.
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Artikel B.a toe te voeoen:

Artikel S.a Ontgravingstoleranties
1.

2.

3.

4.

Van de rivierverruiming (stroomgeulverbreding en weerdverlaging) in het
cluster Meers/Maasband/Urmond dient, uiterlijk drie maanden voor
aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden ter plaatse van de
rivierverruiming op de betreffende locatie, DTM-modellen, gebaseerd op de
overzichtstekening en dwarsprofielen nummers TE-UR-MET-010-14, TE-
UR-MET-008-14 en TE-MEMB-DWA-0125-1 en de daarop aangegeven
dwarsprofielen en de overzichtstekening "permanente werken" nummers
TE-UR-OVE-0036-2 aan de waterbeheerder te worden aangeleverd. Het
betreft drie DTM-modellen, 66n van het ontgravingsprofiel, hen van het
ontgravingsprofiel met maximale tolerantie en een van het
ontgravingsprofiel met minimale tolerantie, zoals aangegeven op de
prlncipetekening ontgravingstoleranties rivierverruiming met nummer TE-

GM-DWA-0303-1.
Bij de dekgrondberging, is bij de ontgronding een tolerantie toegestaan van
plus of min een halve meter (+/- 0,5 m) ten opzichte van de in lid 1.

genoemde dwarsprofielen weergegeven verticale belijning of
hoogtewaarden, met dien verstande dat de positieve en negatieve
toleranties per locatie elkaar in volume (m') moeten opheffen.
Vergunninghouder dient voor het bepalen van de positieve en negatieve
volumetoleranties:
- per locatie meetgegevens te overleggen aan de waterbeheerder over haar

grondslagpunten en mee te werken bij toetsing van deze grondslag aan de
primaire grondslag;

- per locatie alle (nog) niet opgeleverde terreinen in het ingreepgebied
stroomgeulverbreding en weerdverlaging, waar ontgraven is tot de

onderkant van het vergunde profiel met een tolerantie van plus of min een
halve meter, ten minste 66nmaal per jaar met DTM-metingen in kaart te
brengen, overeenkomstig het in bijlage opgenomen meetprotocol met
nummer DO-ME-PLA 20110030-1.
De DTM-metingen te gebruiken voor een berekening van de
volumetolerantie, gebaseerd op het vergelijken van het werkelijk
gerealiseerde ontgravingvlak met het referentievlak, zoals dat is te
herleiden uit de verticale belijning of hoogtewaarden weergegeven op de in

lid 1. van dit voorschrift genoemde tekeningen. Voor berekening van deze
volumetolerantie moet, voor zover terreindelen al zijn opgeleverd, worden
uitgegaan van de DTM-gegevens bij opleveriing, en voor het overige van de
laatst beschikbare DTM-metingen. De resultaten uit deze volumeberekening
dienen jaarlijks, binnen 2 maanden nadat nieuwe DTM-metingen op basis
van dit voorschrift hebben plaatsgevonden, te worden overgelegd aan de
waterbeheerder. Aan de hand van de verkregen uitkomsten moet daarbij
worden aangegeven op welke wijze vergunninghoudster zorgt dat de
positieve en negatieve volumetoleranties, elkaar in de eindsituatie voor
desbetreffende locatie, zullen opheffen.

Datum
2 lunl 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017.00003295
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Een DTM-meting dient uiterlijk vijf werkdagen vodr uitvoering schriftelijk te worden
gemeld aan de waterbeheerder.

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Consortium Grensmaas B.V., verzoekt om de verleende vergunning van

31 oktober 2006, met kenmerk DLB 2006/12818, laatstelijk gewijzigd 10

november 2011, met kenmerk RWS/DLB-2011/6727, als bedoeld in artikel 6.5

onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit voor het
gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe
behorende beschermingszone te wijzigen.

Datum
2 luni 2017

Nummer
RWS.2017/23140
RWSZ2017-00003295

De Overheid (De Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg) en CG hebben

op 1 juli 2005 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de Integrale
zelfrealisatie van het Grensmaasplan door CG. Op 17 januari 2012 is de 'Nadere

Overeenkomst'astgesteld. Onderdeel van de Nadere Overeenkomst zijn diverse

optimalisaties van het project. De vastgelegde optimalisaties zijn verder
uitgewerkt in addendum 3, behorende bij de Overeenkomst tussen CG en de
Overheid van 1 juli 2005.

De Overheid (De Staat der Nederlanden en de Provincie Limburg) en CG hebben

Voor cluster MMU hebben de optimalisaties onder andere betrekking op:
~ Het niet geheel uitvoeren locatie Urmond.
~ Het wijzigen van de locatiegrens Maasband-Urmond.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

1. Het niet volledio uitvoeren van de locatie Urmond :

Ter plaatse van de locatie Urmond ligt een voormalig vliegasdepot. De locatie

Urmond wordt niet geheel uitgevoerd volgens de oorspronkelijke plannen. De

sanering van 102L000 m'erontreinigde grond/mijnslik door middel van

verwijdering vindt niet geheel plaats en de rivierverruiming ter plaatse en ten
noorden van de sanering wordt niet geheel uitgevoerd. In plaats daarvan is het
nieuwe ontwerp gericht op het soepel laten verlopen van de stroming van de Maas

ter plaatse. Waar nodig is de verontreinigde grond verdedigd tegen erosie, zodat
de stabiliteit van de oever ter plaatse is gewaarborgd. Door de geringere
ontgraving wordt het risico op instabiliteit van de hoger gelegen mijnslikvelden

geminimaliseerd.

Naar aanleiding van de bepalingen in de Nadere Overeenkomst heeft CG in overleg

met Rijkswaterstaat Maaswerken een definitief ontwerp voor de rivierverruiming

opgesteld (kenmerk DO-UR-ENG-0198-10). Op 12 januari 2016 heeft
Rijkswaterstaat Maaswerken ingestemd met het nieuwe ontwerp. Als gevolg van
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de onlangs door Rijkswaterstaat (vergunningverlening) uitgevoerde hydraulische
beoordeling is de ontwerpnotitie nog op kleine onderdelen aangepast

2. Inoassen riooloverstort 'de Bath':
In het trace van de aan te brengen oeverbescherming op de locatie Urmond komt
een overstortleiding door het talud naar buiten: overstort de Bath.
De nieuwe oeverbescherming wordt aangesloten op de bestaande uitstroombak
van de overstort.

Datum
I luni 2017

Nummer
RWS-2017/23 140
RWSZ2017-00003299

3. Aanoassen locatieorens Maasband-Urmond:
Het wijzigen van de locatiegrens Maasband-Urmond is opgenomen in de
aangepaste overeenkomst met de Overheid. De locatiegrens wordt ca. 400 meter
naar het noorden opgeschoven. Als gevolg van het verschuiven van de
locatiegrens Maasband-Urmond komen enkele profielen van de rivierverruiming
Urmond binnen de locatie Maasband te liggen: het betreft de profielen van de km
35,800 — 36,200.

4. Aanoassen tekeninoen oermanente en tiideliike civiele werken;
Als gevolg van de gewijzigde uitvoering van de locatie Urmond zijn ook de
vergunde tekeningen van de tijdelijke en permanente civiele werken aangepast.
Ook is de nieuwe locatiegrens Maasband-Urmond op de tekeningen aangegeven.

5. Verzoek toestaan toeoassino ontoravinostolerantie:
In de vigerende vergunning met kenmerk DLB 2006/12818 is in artikel 8
aangegeven dat het cluster MMU dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de
bij de vergunning behorende overzichts- en dwarsprofieltekeningen. Deze
profielen gaan uit van een vaste opleverhoogte. Er is geen rekening gehouden met
een ontgravingstolerantie. Het realiseren van een vaste opleverhoogte is

uitvoeringstechnisch echter onmogelijk. In de overeenkomst van 1 juli 2005
tussen de overheden, waaronder Rijkswaterstaat, de provincie en CG, is daarom
opgenomen dat de oplevering maximaal 66n meter tolerantie (0,5 m+ en 0,5 m-
ingreeplijn) in verticale zin mag hebben. Ook Is aangegeven dat het maaiveld ruw
moet worden opgeleverd.

Gebleken is dan ook dat de vigerende vergunning op dit punt niet in

overeenstemming is met de uitgangspunten van de overeenkomst. Om te
vermijden dat hierdoor een ongewenste situatie ontstaat, is een aanpassing van
de vergunning nodig. Verzocht wordt om de vergunning aan te passen zodat het
toepassen van de ontgravingstoleranties wordt toegestaan.

6. Het aanoassen van het deoot Meers:
Het nu aangevraagde depot is groter dan het huidige (aanwezige) depot. Ten
opzichte van de vergunde situatie is er sprake van een uitbreiding van het depot in

westelijke en noordelijke richting tot een hoogte van +37,0 m en een verhoging
van een deel van het depot tot een hoogwatervrij niveau.
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4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

4.1 Algemeen Datum
2 juni 2017

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.

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017.00003205

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetslngskader 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.

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 Regelgeving en beleid

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), planpediode 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 I)sselmeergebied.
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De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is

beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn
Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de
beleidsregels). 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 livierverruimlng 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.

Daaunl
2 inni 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003295

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

4.3 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 rlvierengebied 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 van overstromingen vanuit de
Noordzee.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het j)sselmeer 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

4.3.1. Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Er dient vastgesteld te worden of de wijzigingen/aanpassingen van de vergunning
in strijd is met het toetsingskader van de Waterwet als bedoeld in artikel 2.1 van
de waterwet en met name de Beleidsregels Grote Rivieren.

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
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activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in twee

afwegingskaders, te weten :

1. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het bergend regime van

toepassing is, en
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime

van toepassing is.
Daarnaast bieden de beleidsregels de mogelijkheid om voor kleine, tijdelijke

activiteiten alsmede activiteiten voor rivierbeheer en verruiming een

watervergunning onder voorwaarden te verlenen,

Datum
2 lnnl 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017.00003295

De locatie van de aangevraagde activiteiten is gelegen in het stroomvoerend

regime. De activiteiten betreffen:

1. Het niet volledig uitvoeren van de locatie Urmond;

2. Inpassen riooloverstort 'de Bath';

3. Aanpassen locatiegrens Maasband-Urmond;
4. Aanpassen tekeningen permanente en tijdelijke civiele werken;

5. Verzoek toestaan toepassing ontgravingstolerantie;
6. Het aanpassen van het depot Meers,

De wijzigingen worden gezien als een activiteit in het stroomvoerend gebied van

de Maas. Getoetst dient te worden aan artikel 3b: "activiteiten ten behoeve van

Hlvierbeheer of -verruiming".

De activiteiten moeten tenminste voldoen aan de voorwaarde dat:

1. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het

veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft,

2. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteit, en

3. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de a*iviteit dat de

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering

mogelijk ls.

Ad. 1 Het niet volledio uitvoeren van de locatie Urmond:
1. Situering en uitvoering m.b.b de veiligheid en het functioneren van

waterstaatswerken:
De veiligheid in het algemeen en het functioneren, de sterkte en stabiliteit van

waterstaats- en andere kunstwerken dient in stand te worden gehouden. Deze

zal ook na uitvoering zijn gewaarborgd.
2. Feitelijke belemmering:

Het nieuwe ontwerp vormt geen feitelijke belemmering voor een eventuele
verdere vergroting van de afvoercapaciteit in de toekomst.

3. Situering en uitvoering m.b.b waterstandverhoglng en bergingscapaciteit:
Het betreft een Grensmaasproject, getoetst dient te worden met de 1/250
afvoer. Randvoorwaarde voor wat betreft de afvoer is de ontwerpgolf cf.

HR2001, Q,„m 3315 m'/s bij Eijsden, overeenkomend met 3275 m /s bij

Borgharen.
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De hydraulische berekeningen van het 2015-ontwerp zijn uitgevoerd door
Agtersloot Hydraulische Advies. De resultaten zijn omschreven in notitie DO-
URM-ENG-0198-11 dd. 16-02-2017.
Voor de realisatie van Bodem- en Oeverbescherming Berg a/d Maas (BOB) is in
2012 een hydraulisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de aanleg van
BOB zorgt voor een verhoging van waterstanden. Uitvoering van BOB is echter
vanuit het oogpunt veiligheid (stabiliteit van onder meer de woningen) wel
noodzakelijk. Bij het vaststellen van de definitieve ontwerpwaterstanden van
Maaswerken is daarom rekening gehouden met de realisatie van BOB. In eerste
instantie Is gekeken of het mogelijk was om met het nieuwe 2015-ontwerp
rivierverruiming Urmond zowel de negatieve hydraulische effecten van Urmond
als van BOB als een geheel te compenseren. Bij de verdere uitwerking van het
ontwerp bleek dat dit niet haalbaar was. Omdat de rlvierkundige beoordeling
formeel alleen hoeft plaats te vinden voor het herontwerp Urmond is besloten
dat gestreefd dient te worden naar een niet verslechterende situatie ten
opzichte van de Ontwerpwaterstanden waarbij alleen gekeken wordt naar het
herontwerp Urmond en niet naar de combinatie Urmond-BOB.
Waterstandeffe*en t.o.v. de Ontwerpwaterstanden:

Datum
2 lunl 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWS220 17-0000328 I

As van de rivier: indien vergeleken wordt met de OWS laat het 2015-ontwerp
alleen bij km 39 een geringe stijging (0.8 cm) t.o.v. de OWS zien. Dit effect is
toe te schrijven aan de aanwezigheid van BOB Berg bij de OWS berekening (de
zg. waterstandplek). T.o.v. de referentiesituatie (ref95 3) is nergens sprake
van een stijging van de waterstanden. Maaswerken is met de stijging bij km 39
akkoord; er wordt nog steeds voldaan aan de hoogwaterdoelstelling.

Beloische ziide: langs het dijktraject tussen km 38.8 en 39.0 ontstaat een
waterstandverhoging varierend van 1 tot maximaal 1.6 cm. Deze wordt echter
niet veroorzaakt door het te beoordelen herontwerp Urmond maar door BOB. Er
is geen waterstandverhoging bij derden.

Nederlandse ziide: het 2015-ontwerp leidt niet tot extra waterstandverhoging
langs dijken. Bij het 2012-ontwerp ontstond op locatie 'A'zie Figuur 1) een
waterstandverhoging van maximaal 11.3 cm, in het 2015-ontwerp wordt dit
18.6 cm. Tot overlast voor derden of een vermindering van de
hoogwaterveiligheid leidt dit niet omdat het oostelijk van 'A'elegen gebied
zelfs bij een 1/1250 afvoer ruimschoots hoogwatervrij is gelegen (maaiveld &

NAP +38.40m, waterstand 1/1250 = ca. NAP +37.30m. Overlast voor derden
als gevolg van het 2015-ontwerp ontstaat daarom niet.

Effecten oo de stroomsnelheden en morfolooie:
Behalve het realiseren van waterstanddaling is het cregren van morfologisch
actieve gebieden een van de nevendoelen van het Grensmaasproject.
Sedimentatie en erosie zijn hierbij toelaatbaar mits dit niet leiden tot ongewenste
neveneffecten.
Om ongewenste morfologische effecten zoveel mogelijk tegen te gaan waren bij
het vergunde 2012-ontwerp een aantal maatregelen genomen. Dit geplande
maatregelenpakket voldeed aan de gestelde eisen. Een van de belangrijkste
maatregelen was het aanbrengen van een oeverbescherming met als doel het
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voorkomen van ongewenste erosie (onder meer van de verontreinigde
grond/mijnslik) als gevolg van stromingsbelasting door de Maas.

Voor het 2015-ontwerp is een nieuwe analyse uitgevoerd om vast te stellen of, en

zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn. De resultaten zijn omschreven In

notitie DO-URM-ENG-0201-9 dd. 23-10-2015 van Agtersloot Hydraulisch Advies.

Uit de analyse blijkt dat het verlaagde insteekniveau ertoe leidt dat het
achterblijvende grindpakket op het traject km 37.2-38.1 niet meer overal

tenminste twee meter dik is.

Datum
2 juni 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003295

Conclusie:
Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor extra rivierverruiming in de

toekomst. Het functioneren, de sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere

kunstwerken is gewaarborgd. Er zijn geen gevolgen voor de scheepvaart.
Rivierverruiming en herinrlchting van het gebied zullen leiden tot een toename van

morfologische activiteit t.o.v. de referentiesituatie. Om ongewenste effecten

(vooral erosie) zoveel mogelijk te voorkomen wordt extra oeverbestorting
aangebracht. Het 2015-ontwerp leidt in de as van de rivier (bij km 39) tot een

waterstandstijging van 0.8 cm indien vergeleken wordt met de vastgestelde OWS.

Indien vergeleken wordt met de referentiesituatie (ref95 3) is nergens sprake

van een stijging van de waterstanden. Er zijn geen waterstandeffecten bij de

Nederlandse dijken. Er ontstaat geen waterstandverhoging bij derden.

Op basis het voorgaande kan het 2015-ontwerp van de rivierverruiming bij

Urmond als vergunbaar worden beschouwd.

Ad 2. t/m ad 5.: het gaat hier om kleine wijzigingen ten opzichte van de vergunde

situatie in het cluster Meers-Maasband-Urmond, die geen effecten hebben op het

veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk, belemmering op voor vergroting

van de afvoercapaciteit, op waterstandsverhoging en de afname van het bergend

vermogen en worden als vergunbaar beschouwd.

Ad 6.: aanoassino deoot Meers:

1. Situering en uitvoering m.b.t. de veiligheid en het functioneren van

wa terstaatswerken:
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de situering en uitvoering m.b.t. de

veiligheid en het functioneren van waterstaatswerken.
2. Feitelijke belemmering:
Er ontstaat geen feitelijke belemmering als gevolg van de uitbreiding en ophoging

van het vergunde depot.
3. Situering en uihroering m.b.h waterstandverhoging en berglngscapaciteit:

Het betreft een tijdelijke situatie, er dient daarom getoetst te worden met een

1/50 afvoer die overeenkomt met een afvoer van 2710 m3/s. De effecten worden

bekeken ten opzichte van de vergunde situatie. Waterstandeffecten:
1. as van de rivier: de waterstandverhoging blijft binnen de marge van 1 cm

(maximale stijging: 0.05 cm).
2. winterbed : tpv de kade ontstaat een waterstandsstijging van 2,1 tot 3,3 cm.

De waterstand langs dit deel van de kade, varieert van ca. NAP +37.75m tot NAP

+37.95m. De kadehoogte is hier ongeveer NAP +38.45m 8 NAP +39.30m. Dit

betekent dat het beschermlngsniveau hier hoog is. In beide gevallen zal de

waterstandverhoging geen negatieve effecten hebben op het
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beschermingsnlveau: dit blijft onverminderd zeer hoog. Ook de minimaal vereiste
waakhoogte blijft ruimschoots gehandhaafd. Er zijn geen effecten bij derden.

Effecten oo de stroomsnelheden en morfolooie:
Snelheidsverschillen blijven beperkt tot het winterbed in de omgeving van het
depot en blijven in het algemeen binnen de marge -0.1/+0.1 m/s. Op een enkele
locatie, grenzend aan het depot, is dit -0.2/+0.3 m/s. de absolute snelheid in het
winterbed in de omgeving van het depot blijft minder dan 0.5 m/s.
De geringe veranderingen in snelheid zullen niet leiden tot ongewenste
morfologische effecten.

Datum
2 juni 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003295

Conclusie:
Rivierkundig gezien is er geen bezwaar tegen vergroting van het depot.

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

Het project Grensmaas is een KRW-maatregel.

De gewijzigde uitvoering van de locatie Urmond ligt voor een klein deel binnen het
ecologisch relevant areaal (0,008 ha). Deze ingreep is «1% van het totaal
beschikbare ecologisch relevant areaal en is derhalve vergunbaar. Tijdelijke of
uitstralende effecten worden niet verwacht, omdat er zodanig ontgraven wordt dat
uitspoeling en/of verspreiding van grond en/of aanwezig mijnslik voorkomen
wordt. Mijnslik wordt (zoveel mogelijk) in een aaneengesloten periode ontgraven,
zodat voorkomen wordt dat dit in het ontgravingsproffiel aanwezig blijft en daar
kan uitspoelen.

De wijziging met betrekking tot het tijdelijk depot op de locatie Meers betreft een
relatief kleine wijziging in de locatie (en omvang) en heeft daarmee, mede gelet .r d

op de tijdelijkheid, geen effecten op de ecologische kwa(jQittvbn het '
Lln,ulurtutg biUR jsujz1 'ja;TanflYi

watersysteem.

De overige wijzigingen die deel uitmaken van deze vergunning hebben geen
effecten op de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

4.3.3 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
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het 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 en 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.
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De aangevraagde activiteiten hebben geen invloed op de maatschappelijke

functievervulling.

5. Procedure
Datum
2 Juni 2017

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het

gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

plaatsgevonden.

Mummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003205

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriRen waarborgen dat de doelstellingen

van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de

bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het

verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,
hoofd Vergunningverlening
niitrewntnrstaat,Zuid-Nedprrland,4
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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.

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
21unl 2017

Nummer
RWS-2017/23148
RWSZ2017-00003299

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 bereiken7 Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken7

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 Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, te 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 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.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de

precieze voorwaarden.
toepassing is.

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.
~ Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor

de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de

vergunninghouder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem

is gaan gelden, daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.

Datum
2 juni 2017

Nummer
RWS 2017/23148
RWSZ2017-00003293
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Bijlage I, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2017/23148:

Tekening "Herontwerp, grondplan", met nummer TE-UR-MET-010-14,

d.d. 9 september 2015;
Tekening "Herontwerp, profielen", met nummer TE-UR-MET-008-14,

d.d. 9 september 2015;
Overzichtstekening "Ontwerp Urmond, oeverbescherming", met nummer HEEL

14.26.600.1001, d.d. 15 juli 2014;
Tekening "Ontwerp Urmond, oeverbescherming, dwarsprofielen", met nummer
HEEL 14.26.600.1002, d.d. 15 juli 2014;
Tekening "Ontwerp, oeverbescherming, details uitmonding De Bath", met
nummer HEEL 14.26.600.1011, d.d. 25 februari 2016;
Overzichtstekening "Huidige en nieuwe locatiegrens MB-UR", met nummer TE-

MEUR-OVE-1919-1, d.d. 14 januari 2014;
Tekening "Dwarsprofielen rivierverruiming rkm 35.800 — 36.200", met
nummer TE-MEMB-DWA-0125-1, d.d. 23 november 2015;
Overzichtstekening Urmond "Permanente werken", met nummer TE-UR-OVE-

0036-2, d.d. 14 januari 2014;
Overzichtstekening Urmond "Tijdelijke civiele werken", met nummer TE-UR-

OVE-0026-2, d.d. 3 februari 2016;
Tekening "Ontwerp tijdelijk TV-depot", met nummer TE-ME-MET-135-1", d.d.
21 februari 2017;
Princlpetekening ontgravingstoleranties rivierverruiming, met nummer TE-GM-

DWA-0303-1;
Meetprotocol, met nummer DO-ME-PLA 201110030-1.

Oarum
2 juni 2017

Nummer
Rws-20 17/23140
RWSZ2017-00003299

Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:
~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein.
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project: Reagsatie van Grensmaasplan
betreft: Meetprotocol Grensmaas - tandmeestondfge enhydrograasche metingen

Wijzigingentabel

versie I datum I blz. I Omachrlivlna
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JuefttftRanlng .
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protect. Realisatie van Grensmaasptan
betreft: Meetprotocot Grensmsas - landmeetkundlge enhydrograssche melingen
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project: Reagentia ven Grensmaasplan
betreft: Meetprolocol Grensmaas - tandmeetkundige en hydrograllsche metingen
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proiecb Reazsade van Grensmaasplan
betreft: Meetprotocol Grensmaas - fandmsetkundipe en hrdrograflsche mednsen

1. Inleidina

Dit meetprotocol bevat gegevens, beschrijvingen en bepalingen die gebruikt moeten worden 5j
meetwerkzaamheden, horende bij de uitvoering van het Grensmaasproject.

Het doel van de landmeetkundige en hydrogragsche metingen is om te controleren of aan de eisen,
zoals vastgelegd In de ultvoeringsovereenkomst (DMW 2005/3763, dd t juli 2005) wordt voldaan.

De meetdata en de hieruit voortvloeiende elndproducten, dienen door het landmeetkundlg bureau ter
beschikklng te worden gesteld.

Concreet beschrijft dit document

- De meetmethodieken van (droge) landmeetkundige werkzaamheden en de bljhorende eisen die
gesteld worden.
- De meetmethodieken van hydrografische metingen en de bijhorende eisen die hieraan gesteld
worden.
- Welke kalibraties en controles er uitgevoerd dienen te worden (voor, tijdens en na de landmeet-
kundige en hydrografische werkzaamheden).
- Welke gegevens geleverd dienen te worden aan Consortium Grensmaas.
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protect. Realisatie van Grensmaaspian
betreft. Meetprolocd Grensm aas - landmeetkondlge en hydrosrallsche melincen

2. Ultvoerlnas- en taetslnaselsen meettff/erkzaamheden

De meetwsrkzaamheden op. zich worden opgesplitst In enerzijds de droge / landmeetkundige
metingen en anderzijds de onderwater-/hydrogratische metingen. Voor een algemeen verloop van de
metingen en de bijhorende verwerking wordt verwezen naar de flowchsrt in bijlage 1.

2.1 Landmeetkundige (droge) werkzaamheden

2.1.1 Omschrijving

De landmeetkundigs werkzaamheden in deze bundel betreffen alle metingen die worden uitgevoerd
volgens de klassieke methodes boven hst waternlveau. Ook de metingen die gelijkaardig worden
uitgevoerd met (lies-)laarzen of waadpak worden meetlechnisch beschouwd als droge mebngen.

2.1 2 Meettechnleken

Voor de droge metingen wordt er gebruik gemaakt van RTK-GNSS, tachymetrle en waterpassing.

2.12.1 RTK-GNSS (met bsslsststlon)

2.12.1.1 Algemeen

Met RTK-GNSS worden de metingsn bedoeld die uitgevoerd worden middels een (dubbele frequentie)
satelliet ontvanger. De ontvangers maken zowel gebruik van de GPS- als van de Glonass-signalen.
De metingen met satellletplaatsbepaling betreffen het merendeel van ds metingen die uitgevoerd
worden binnen het projscL Ze worden aangevuld met tachymetermstingen (zie verder) op locaties dis
niet toelaten om te meten met RTK-GNSS plaatsbepaling (beboste zones, onder bruggen, nabij
gebouwen, ...).

Bij deze metingen wordt gebruik gemaakt van zowel een basisstation als een rover.

2.12.1.2 Meetvoorschrlften

-. Na het opstellen van de refsrentieontvanger, op een bekend (in XY) en gewaterpast (Z) GNSS-
grondslagpunt, dient een ander bekend gewaterpast GNSS-grondslagpunt (controlepunt) uitgezet en
ingemsten te worden. De 004rdinaten van dit gemeten controlepunt worden vergeleken met de
bekende 004rdlnaten.

- Voor het afbreken van de referentieontvanger dient altijd nogmaals een bekend GNSS-
grondslagpunt te worden gemeten sn gecontroleerd. De gevonden verschillen In zowel X, Y als
hoogte, mogen niet meer zijn dan +/- 3 centimeter. Bij grotere afwijkingen worden er bijkomende
controlepuntsn gemeten om ts achterhalen wat de oorzaak is. Indien nodig worden de Instellingen
van de rover / base aangepast.

- De afstand tussen de rsferentieontvanger en de te meten punten (baslslijn) mag maximaal 5
kilometer bedragen.

- De mebngsn dienen te gebeuren volgens de meest recente RDNAPTRANS Procedure.
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project: Realisatie van Grensmaasplan
betreft: Meetprotocol Grensmsas - fandmeeercndfge en hydrografische metingen

2.1.2.1.3 Kwallteltsborging

Door de meting op de bekende punten worden de volgende zaken gecontroleerd:

- De cobrdinaten van het referentispunt;
- De cobrdinaten van het controlepunt;
- De gebruikte transformatieparameters;
- De Ingevoerde antennehoogte en offset op het referentiestation;
- De ingevoerde antennehoogte en offset op ds rover;
- Oplossing van ambigufteiten;

2.1.2.2 Tachymetrle

2.1.2.2.1 Algemeen

Met tachymetrie worden de metingen bedoeld die uitgevoerd worden middels esn (robotic) total
station en de bi)horende prisma's op stok. Hst betreft hoofdzakelijk de metingen op locaties die niet

0 toelaten om te meten met RTK-GNSS plaatsbepaling (beboste zones, onder bruggen, nabij
gebouwen, ...).

Omdat deze metingen slechts een fractie uitmaken van het geheel aan uit te voeren metingen (die
hoofdzakelijk worden uitgevoerd met RTK;GNSS), Is blj ds meetvoorgchriften rekening gehouden met
een precisie die overeenkomt met de satellietmetingsn. Het is dus bewust niet de bedoeling de
maximale nauwkeurigheid van deze toestellsn te benutten, maar aan te sluiten bij de nauwkeurigheid
van de GNSS-metingen zoals hierboven beschreven (+ /- 2cm) .

Het uitvoeren van prscisismstingen, bouwmaatvoerlng enz. is niet voorzien in dit protocol. Voor

specifieke toepassingen zal er een aanpaste werkwijze worden gehanteerd.

2.1.2.2.2 Meetvoorschrlften

- Bij ds metingen dienen er per opstelling aan hst begin en einde van de opstelling minimaal 2
referentlepunten in XYZ gemeten te worden. Deze punten worden ingemeten in de twee
kijkerstanden van het toestel.

- Het verschil tussen de 1e sn 2e kijksretand mag niet meer zijn dan 6mgon in de horizontale sn
verticale hoek. Het verschil tussen de begin- en elndrefersntiemeting mag niet meer zijn dan 6mgon
in de gemiddelde horizontale sn verticale hoek.

- Van de meting dient een goede administratie bijgehouden ts worden, waaruit bovenstaande blijkt.

- De meting dient gegeorefereerd te worden t.o.v. RD sn NAP, op basis van de grondglagpunten (zie
verder). Van deze transformaties dient sen duidelijke rapportage te worden bijgehouden.

- De maximale afstanden vanuit de standplaats naar de richt- en detailpunten, zijn afhankelijk van het
type DTM. Hierin wordt het onderstaande onderscheid gemaakt:

- Zachte situatie (Grondwerk, grindplaten-/banken e.d.)
Afstand grondslag maximaal 500 meter;
Detailpunten maximaal 500 meter
Opmerkingen: grootste aandacht gaat uit naar de verticale hoekmetlng;
Zorgen voor goed gefixeerde Ioopgtok.

- Harde situatie (Kunstwerken, wegen, dijken e.d.)
Afstand grondslag maximaal 500 meter,
Detallpunten maximaal 500 meter;
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prolecL neallsage van Grensmaasplan
belrefc Meelprolocol Grsnsmaas ~ landmaelkundige enhydrogragsche megngen

- Asfalt-/betonmetingen
Afstand grondslag maximaal 500 meter;
Detallpunten maximaal 500 meter;
Opmerkingen: Grootste aandacht gaat naar ds verticale hoskmetlng;
Goed gefixeerde loopstok, mst rlchtmerk, noodzakelijk.

Bovenstaande afstanden worden verminderd indien de nauwkeurigheid die van GNSS-metingen zoals
beschreven onder punt 2.1.2.1 overstijgt.

- De reflectorgtok wordt bij voorkeur niet van hoogte veranderd tljdena de metingen. Indien dit toch
noodzakelijk blijkt zal deze met veelvouden van 50cm verlengd worden om eventuele fouten
gemakkeliJker ts detecteren.

- Van elke tachymsteropstelling/meting moet worden bijgehouden en beschikbaar zijn:
Standplaats- en richtpuntnummer;
Datum en begin- en elndtijd van de meting;
Instrumenthoogte t.o.v. opstelpunt — reflectorstoklengte;
Waarnemingen van de orlgnteringsmsting;
Verschil berekende en gemeten hoogte per orlgnteringspunt;
Eventuele bijzonderheden tijdens de meting.

2.1.2.2.3 Kwaffteltsborglng

- de meting in de twee kijksrstanden mst elkaar te vergelijken wordt de goede werking van het toestel
gecontroleerd.
- tijdens de transformaties van de lokale meting naar RD en NAp worden de restfoutsn duidelijk
weergegeven In de software (zls bijlage 3).
-door inmeting van de vaste punten bij aanvang en begindigen van een opstelling worden mogelijke
hoekverdraaiingen of anders verstoringen tijdens de meting vastgesteld.

2.1.2.3 Waterpassing

2.1.2.3.1 Algemeen

Voor hst nauwkeurig overbrengen van hoogtes wordt er gebruik gemaakt van waterpassing. Binnen
het proJect zal dit hoofdzakelijk toegepast worden bij de hoogtebepaling van de vaste punten
( grondglagpuntsn)

2.1.2.3.2 Meetvoorschrlften

- sr wordt gewerkt met digitale waterpastoestellen met automatische aflezing sn registratie, en de
bijhorende barcodebaak.

- de te gebruiken waterpaslosstellen hebben een minimale nauwkeurigheid volgens de technische
specificaties van 1.5mm/km (Standaard afwijking hoogtemsting per 1km "double-run', ISO 17123-2).

- Er wordt gestart en gesloten op sen bout met gepubliceerde NAP-hoogtes (via napinfo op
www.rdnao.nll (zie bijlage 4). De sluitlout dient te liggen binnen de marges van de waterpassing
(opgegeven door de software van de fabrikant en afhankelijk van de afstand). De sluitfout wordt
vereffend over de gewaterpaste punten (zis voorbeeld in bijlage 5).

Bij afwijkingen die vallen buiten de toleranties wordt de meting herhaald of worden andere NAP-
bouten mee gewaterpast.
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proiecb Reallsede van Grensmaasplan
betreft: Meslprotocol Grensmsas - fandmesdcundiga en hydrograflsche megngen

2.1.2.3.3 Kwallteltsborglng

- De slultfout van de waterpassing geeft sen rechtstreekse indicatie van de bshaalds nauwkeurigheid
- Door vergelijking van de verkregen Z-waarde uit de GNSS-metingen met 06-gps worden grote
afwijkingen (meer dan +I- 4cm) vastgesteld.

2.1.2.4. RTK-GNSS middels 06.GPS

2.1.2.4.1 Algemeen

Voor de initiale bepaling van de XY-co4rdinaten van de vaste punten wordt gebruik gemaakt van het
refsrentienetwerk van 06-GPS. Door toepassing van de meest recente RDNAPTRANS-procedure
worden rechtstreeks RD-cohrdinaten bekomen. Er wordt gekozen voor de aangebeden VRS-
oplossing.
Deze manier van meten wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de (meervoudige-) bepaling van ds vaste
punten. Indien deze meetmethode toch wordt gebruikt voor andere metingen dan worden de
controles uitgevoerd zoals bij metingen met een eigen baslsstatlon (zie 2.2.1)

2.1.2.4.2 Meetvoorschrlften

- Bij de bepaling van de grondslagpunten wordt gebruik gemaakt van de VRS-oplossing en van een
meervoudige meting (minimaal vier keer onafhankelijk ingeheid, op verschillende tijdstippen). De
afwijking tov het rekenkundig gemiddelde van de metingen moet kleiner zijn dan 2cm.
Bij grotere afwijkingen worden bijkomende metingen uitgevoerd totdat de vereiste precisie wordt
bereikt.

-Van de beschreven methode wordt een rapportage bijgehouden (zie bijlage 3).

- Er wordt verbinding gemaakt met 06-gps van op de locatie waar er gemeten dient te worden.
Hierdoor blijft de baslslijn met het virtuele basisstation beperkt.

- Indien mogelijk worden reeds gekende punten in ds buurt (voormalig bepaalde grondslagpunten,
kernnetbouten, grondslagpuntsn derden, ...) als controlepunt quasi gelijktijdig mes ingemeten tijdens
de metingen.

2.1.2.4.3 Kwallteltsborglng

- Door de meervoudige meting worden toevallige fouten uitgesloten

- Door de meting op ds bekende punten worden de volgende zaken gecontroleerd:
- De cobrdinaten van het controlepunt;
- De gebruikte transformatleparamsters;
- De Ingevoerde antsnnehoogte sn offset op de roveR
- Oplossing van ambiguiteiten;

De codrdinaten van het reierentiepunt en de ingevoerde antennehoogte en offset op het
reierentiestatlon zijn hierhjiniet manipuleerbaar (worden aangeleverd door 06-GPSj;

dos no: 'Dtg.ME-KWH-0004.3 0
Corso«r.rn G envmaas B V

blad 9 van 23
6 decerlr bar ptrt t



project. Realisade van Grensmaasplan
belrefl: Meelprorocol Grensmaas - landmeelkcndige en hrdrcgrassche melmgen

2.2 Hvdroarafjsche / natte meetwerkzaamheden

2.2.1 Omschrijving

De metingen die worden uitgevoerd vanaf een vaartuig, worden beschouwd als natte metingen.

2.22 Meettechnleken

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende meettechnieken nader beschreven:
Manuele peilingen / slibprikken, singlebeam echolodingen en multlbeam echolodlngen

2.2.2.1 Manuele peilingen / slibprikken

De uitvoering van manuele peilingen en/of het piikken van slib zal gebeuren conform de voorschrfften
van de droge metingen.

2.2.2.2 Slnglebeam echolodlngen

2.22,2.1 Omschrijving

Singlebeam peilingen worden uitgevoerd op locaties waar voldoende waterdiepte is ( vanaf stm
water) en waar de gebiedsdekkende peilingen niet kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omwille
van de toegankelijkheid met een grotere boot). Praktisch zullen deze peilingen slechts een fractie
uitmaken van het geheel aan peilingen en zullen ze de gebledsdekkende peilingen of de droge
metingen aanvullen waar nodig.

2.22.22 Meetmethodlek

- De singlebeam dieptepeilingen zullen worden uitgevoerd met een echolood van het type
narrowbeam op hoge frequentie (S 200kHz).

- Bij de peilingen dient de plaatsbepaling te gebeuren rechtstreeks boven het echolood. Het
plaatsbepalingsysteem moet identiek zijn aan datgene dat gebruikt wordt voor de droge metingen,
zodat de natte en de droge metingen rjrfn op rfrjn kunnen worden samengevoegd. De controles van
het plaatsbepalingsysteem zijn Identiek aan diegene die reeds beschreven zijn blj de droge metingen.

- De metingen zullen uitgevoerd worden in evenwijdige raaien met een tussenafstand van maximaal
10meter. Afhankelijk van de grootte van het te peilen gebied, kan er beslist worden de raalen dichter
bij elkaar te varen. De oevers zullen intensiever gepeild worden in raaien loodrecht op de oever. Er
wordt voorkeur gegeven aan het peilen in twee richtingen, zodat mogelijke afwijkingen ten gevolge
van latency teniet worden gedaan in de volumeberekeningen. Prak5sch zal er veelal in )/-vorm naar
de oever toe en vervolgens er weer vanaf gevaren worden.

- De vergaarde peildata en de bijhorende plaatsbepallngen worden verwerkt in specifieke
hydrografische software (Hypack / gelijkwaardig), die rekening houdt met onder andere de
bootgeometrie, Iatency en geluidssnelheid.
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proiech Realisatie van Grensmaasplan
betreft. Meetprolocoi Grensmaas - tsndmeetkundlga enhydrograflsche metingen

2.2.2.2.3 Conflguratlecheck blj de acceptatletest

Alvorens de opdrachtnemer gaat meten, kan Consortium Grensmaas mst een acceptatletest de
meetconfiguratie beoordelen. In deze paragraaf worden controles beschreven, die door Consortium
Grenamaas als minimum benodigd worden gezien om de kwaliteit van de data-inwlnning te borgen.
Consortium Grensmaas vraagt de opdrachtnemer deze controles op te nemen In zijn meelplan:

a) Geluldssnelheldcontrole: V66r de meting dient er ssn geluldssnelheldprofiel gemeten te worden
met esn soundvelocity probe;

b) De geluldssnslheid, door de soundvelocity probe gemeten, dient in het softwarepakket verwerkt en
genoteerd te worden op het logformuller sn te worden opgesfagen alg .txt.

c) Controle plaats bepaling op een vast punt: Via een extra antenne, die aan de
plaatsbepalingapparatuur gekoppeld wordt (in plaats van de schespsantenns), wordt op een vast punt
met bekende cobrdinaten gemeten. Het gemiddelde verschil in cogrdinaten (X,Y,Z) mag niet meer
bedragen dan 5 cm wanneer ds meting 30 minuten duurt.

d) Controle hoogte met plaatsbepaling en waterstand: Het verschil tussen beide mag niet meer0 bedragen dan 5 cm.

e) Absolute dieptecheck: Hierbij wordt de meetconfiguratie op systematische fouten beoordeeld. Bij
een absolute dieptecheck moet er eenmaal in en uit de sluisvloer (of een andere geschikte locatie)
worden gevaren. De lodingen (losse punten) moeten voldoen aan de precisie:

- X,Y c 25cm 2R
-Z&10cm2R

De mwe data van deze controle moeten worden geleverd aan Consortium Grensmaas.
Consortium Grensmaas zal aangeven welke locatie wordt gebruikt.

I) Controle totaal systeem: 10x wordt in eenzeNde msetraai gemeten.

2.2.2.2.3 Controle tijdens de hydrograflsche werkzaamheden

Tijdens de peiling zullen er dagegjks controles worden uNgevoerd op de gehele configuratle:

Minimaal 1 keer per dag zal de geluidssnelheid bepaald moeten worden.
Minimaal 1 keer psr dag zal de plaatabepaling gecontroleerd worden op een bekend punt.

Er zal een crosaraai over de dagelijks gevaren raalsn moeten worden gevaren en voor de hieronder
beschreven situaties is overlap van data vereist. De crossraal Is een gedefinieerde real die minimaal
over de dagelijkse loding loopt, maar wanneer het gebied van eerdere lodingsn gekruist wordt, zal
daar ook een crossraai gelood worden. Met andere woorden: elke gelegenheid tot een zinvolle
controle moet benut worden.

2.2.2%4 Resugaten van de controles

- Meta-informatie;
- Logformulieren;
- Kalibratie en controle resultaten.

Wanneer de opdrachtnemer afwijkt of van plan is af te wijken van de voorgestelde controles, zal dit in
overleg met Consortium Grensmaas dienen te gebeuren. Els hierbij is, dat het gehalte aan
controlerende werking ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen ten minste even groot Is en
voor Consortium Grensmaaa ook inzichtelijk gemaakt wordt sn afdoende gedocumenteerd.
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prolech Reallsacs van Grensmaasptan
betrefh Meetprotocol Grensmaas - tandmestkondtge en hydrograflsche medngen

2.2.2.2.5 Beoordeling

Drie werkdagen na de acceptatietest, zal de beoordeling van de test bekend worden gemaakt.
Wanneer Consortium Grensmaas besluit dat de opdrachtnemer de accsptatletest niet conform de
eisen passeert, zal In eerste instantie geprobeerd worden om eventuele punten in het proces aan te
passen.
Wanneer de opdrachtnemer na de acceptatietest besluit esn ander vaartuig/meetconfiguratie te
gebruiken, zal een nieuwe acceptatietest door de opdrachtnemer uitgevoerd moeten worden.
Wanneer deze wijziging zodanig wordt uitgevoerd dat de onderlinge verhouding van de meetsensoren
vast blijft, kan worden volstaan met een minder uitgebreide controle.
De opdrachtnemer dient zijn kwaliteitsborging en controleplan, welke hij wil uitvoeren na de
mobilisatie/mobilisatie, ter goedkeuring aan Consortium Grensmaas voor te leggen.

2.2.2.2.6 Elndproduct

Per deelgebied dienen de volgende bestanden opgeleverd te worden:
- Gevalideerde ASCII bestanden in txt formaat (x,y,z) niet vergrid;
- Ruwe databestanden.

Naast de DTM bestanden dient meegelsverd te worden:
- Logformulieren / dagstaten;
- Controle gegevens van de metingen (zoals hierboven beschreven);
- Ffiterlnstelfingen;
- Gegevens van de gebruikte apparatuur (type, serfenummer).

2.22.3 Gebledsdekkends /Swath echolodlngen

2.2.2.3.1 Omschrijving

Gebiedsdekkende peilingen worden uitgevoerd op locaties waar voldoende waterdiepte is ( vanaf
21.50m water). Ook dient er rekening gehouden te worden dat de te meten zone toegankelijk is voor
sen peilboot op trailer . praktisch zullen deze peilingen het merendeel vormen van de hydrografische
metingen binnen het project.

2.2.2.3.2 Meetmethodiek

Alvorens de opdrachtnemer gaat meten kan, indien gewenst, Consortium Grsnsmaas met een
acceptatletsst de meetconfiguratie beoordelen. De opdrachtnemer dient 5 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden Consortium Grsnsmaas op de hoogte te stellen.

2.22.3.3 Conflgurstlecheck bij de acceptatletest

In deze paragraaf worden controles beschreven, die door Consortium Grensmaas als minimum
benodigd worden gezien om de kwaliteit van de data-inwlnning te borgen. Consorfium Grsnsmaas
vraagt de opdrachtnemer deze controles op te nemen in zijn meetplan:

a) Geluidssnelheldcontrole: Voor ds meting dient er een geluldssnelheidprofiel gemeten te worden
met een soundvelocity probe.

b) De geluldssnelheid door de soundvelocity probe gemeten, diern in het softwarepakket verwerkt te
worden en genoteerd te worden op het logformulier en opgeslagen ais .txt.

c) Controle op vast punt: via een extra antenne, die aan de plaatsbepalingapparatuur gekoppeld wordt
(in plaats van de scheepsantenne), wordt op sen vast punt met bekende cofirdinaten gemeten. Het

dcc no: DO.ME-KWH-0004-3.0
:n tsrvr . n ;. aroma,te R v

blad 12 van 23
6 Jecerrlber c I I



project Realisatfs van Grensmaasplan
belrett: Meetprofocof Grensm aas - fandmeetkundfde enhydrografische metlneen

gemiddelde verschil in cobrdinaten (X,Y,Z) mag niet meer bedragen dan 5 cm wanneer de meting 30
minuten duurL

d) Controle hoogte met plaatsbepallng en waterstand: hst verschil tussen beide mag niet meer
bedragen dan 5 cm.

e) Absolute dleptecheck: hierbij wordt de meetconfiguratle op systematische fouten beoordeeld. Bij
een absolute dieptecheck most er eenmaal in en uit een sluisvloer (of andere geschikte locatie)
worden gevaren. De lodingen (losse punten) moeten voldoen aan de precisie:

- X,Y & 25cm 2R
- in Z & 10cm 2R

De ruwe data van deze controle moet worden geleverd aan Consorlium Grensmaas.

f) Controle gyro / heading: langs een bekende richting (bijvoorbeeld een sluismuur) wordt In 2
richtingen de gyro / heading gecontroleerd.

g) Controle op timing en geometrie: bij gebiedsdekksnde metingen dient gebruikt gemaakt te worden
van het PPS-signaal dat uit de GPS ontvanger komt. De timing mag niet verkregen worden uit een
meting. Tevens dient een overzicht gegeven te worden van de gebruikte sensoren en bootgsometrie.

h) Controle totaal systeem, 10x wordt in eenzelfde mestraai gemeten. Deze locatie wordt door
Consortium Grensmaas bepaald.

2.2.2.3ve Controle tijdens de hydrograflsche werkzaamheden

Er zullen dagefijks controles worden uitgevoerd op ds gehele configuratie:
-Minimaal 1 keer per dag zal de geluidssnelheid bepaald moeten worden;
-Minimaal 1 keer per dag zal de plaatsbepaling gecontroleerd worden op een bekend punt;
-Er zal sen crossraai over de dagelijks gevaren raaien moeten worden gevaren en voor de hieronder
beschreven situaties is overlap van data vereist. De crossraai is een gedefinieerde raal die minimaal
over de dagelijkse loding loopt, maar wanneer het gebied van eerdere lodingen gekruist wordt, zal
daar ook een crossraai gelood worden. Met anders woorden: elke gelegenheid tot een zinvolle
controle moet te baat worden genomen;

2.2.2.3.5 Resultaten van de controles

-Meta-informatie;
-Logformulieren:
-Kaibratfe en controle resultaten.

Wanneer de opdrachtnemsr afwijkt of van plan is af te wijken van de voorgestelde controles, zal dit in
overleg dienen te gaan met Consortium Grensmaas. Eis hierbij is dat het gehalte aan controlerende
werking ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen tenminste even groot is en naar Consortium
Grensmaas ook inzichtelijk gemaakt wordt en afdoende gedocumenteerd.

2.22.3.6 Beoordeling
Drie werkdagen na de acceptatietest zal ds beoordeling van de test bekend worden gemaakL
Wanneer Consortium Grensmaas besluit dat de opdrachtnemer de acceptatietest niet conform ds
eisen passeert, zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele punten in het proces aan te
passen.
Wanneer de opdrachtnsmer na ds accsptatietest besluit een ander vaartuig/meetconflguratle te
gebruiken, zal een nieuwe acceptatletest door de opdrachtnemer uitgevoerd moeten worden.
Wanneer deze wijziging zodanig wordt uitgevoerd dat de onderlinge verhouding van ds meetsensoren
vast blijft, kan worden volstaan met een minder uitgebreide contro!e.
De opdrachtnemer dient zijn kwaliteitsborging sn comrotspfan, welke hij wil uitvoeren na
demobilisatie/mobilisatie, ter goedkeuring aan Consortium Grenamaas voor te leggen.
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project: Reallsatle van Grensmaasplan
betreft: Meetprotocol Grensmaas - tandmeethundtse enhrdrosrallsche mehnoen

2.2.2.3.7 Bndproduct

Per deelgebied dienen de volgende bestanden opgeleverd te worden:
- Gevalideerde ASCII bestanden in txt formaat (x,y,z) niet vergrid;
- Gevalideerde ASCII bestanden in txt formaat (x,y,z) vergrid volgens vraag opdrachtgever;
- Ruwe databestanden.

Naast de grids dient meegeleverd te worden:
- Meta-informatie;
- Logformulieren / dagstaten;
- Controlegegevens van de metingen (zoals hierboven beschreven);
- Ruwe databestanden;
- Filterinstellingen;
- Gegevens van de gebruikte apparatuur (type, serienummer).
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protect. Realisatie van Grensmaasplan
betreh: Meetprotocol Grensmaas - tandmeetkondtge en hydrograllsche metingen

3 Inhoud van de metinaen

3.1 Algemeen doel

De metingen binnen het project waarop dit protocol betrekking heeft, zijn de terreinmetlngen voor,
tljdena, en na het uitvoeren van ds (grond-) werken. Ds metingen worden uitgevoerd met als doel een
digitaal terrelnmodel op te bouwen dat nauw aansluit bij de werkelijkheid
Ten behoeve van de oplevering wordt ook de hoogte van hst terrein ter plaatse van de proflelen
(100m realen), zoals aangegeven op de bij de uitvoeringgoveresnkomst (DMW2005/3763, dd 1 juli
2005) gevoegde tekeningen, vastgelegd.

3.2 Terrelnopname

Het DTM wordt in hoofdzaak opgebouwd uit breuklijnen en lijnvormige topografische objecten. De
objecten worden In het ts maken bestand van elkaar onderscheiden door een codering

In principe wordt het tenein opgenomen volgens de atrlngmethode, waarbij ds breuk/object-lijnen zo
veel mogelijk In de langsrlchtlng worden gevolgd. In zeer geaccidenteerd terrein ig opname van
punten zonder atringverband toegestaan. Er moet een regie weergave van het terrein worden bereikt.
Indien er grote vlakten voorkomen dienen deze met ssn minimale dichtheid van 25m x 25 m te worden
ingemeten volgens sen rasterpatroon.

Indien bij het Inwinnen van de data 2 lijnen / strings met esn verschillende hoogtsligging een praktisch
gelijke xy-ligging hebben, dan wordt de laagst gelegen string enkele centimeters van de lijn

opgenomen; de bovenliggende string wordt enkele centimeters de andere kant op gemeten.

Zachte topografie wordt, indien nodig met gebruikmaking van een zandvostje" onder de
reflector-/antenneatok opgenomen (doorsnede ca.6 cm)

3.3 Puntdlchtheld

Zachte toooorafie:
Twee opeenvolgende punten in dezelfde string mogen maximaal 25 meter van elkaar verwijderd zijn.
Twee naast elkaar liggende strings mogen maximaal 25 meter van elkaar venvljderd zijn.
Ds puntdlchtheld moet zodanig zijn dat de met behulp van een controlsmetlng geconstateerde
verschillen, de opgegeven tolerantie niet overschrijden (zie verder punt 4.3).

Harde toooorafie:
Twee opeenvolgende punten in dezelfde string mogen maximaal 25 meter van elkaar verwijderd zijn.
Twee naast elkaar liggende strings mogen maximaal 25 meter van elkaar verwijderd zijn.
De puntdichtheid moet zodanig zijn dat de met behulp van een controlemeting geconstateerde
verschillen, de opgegeven tolerantis niet overschrijden (zie verder punt 4.3).

Asfalt-/betonmetlnosn
Twee opeenvolgende punten in dezelfde string mogen madmaal 25 meter van elkaar verwijderd zijn.
De puntdichtheid moet zodanig rijn dat de met behulp van een controlemeting geconstateerde
verschillen,ds opgegeven tolerantie niet overschrijden (zie verder punt 4.3).
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belretl Meetprotocot Grensmeas - tendmeetkcndige en hydrogratische metingen

4. Eisen eindnroduct

4.1 Inhoud van het eindproduct

Sij de verwerkte inmetlngen van een DTM dienen alle scheidingen tussen harde en zachte topografie,
verhardingssoorten, breuk- en vlakverdichtingslijnen en bljhorende hoogtellgging weergegeven te zijn.
De meetdata wordt verwerkt tot afgewerkte tekeningen binnen het softwarepakket Pythagoras
(www.pythagoras.net). Mogelijke uitwisseling met andere partijen gebeurt in dwg-formaat (Autocad)

Specifiek per deelgebled dienen de volgende DTM bestanden opgeleverd te worden: 3D-dwg met
hierin 3D-punten en 3D-li]nen, in een recente Autocad versie, met een duidelijke laagopbouw die
3D- en 2D-tekenelementen duidelijk onderscheklt. De resulterende triangulatie die hoort bi] een DTM
kan worden aangeleverd als 3D-feces in dwg-formaat.

4.2 Algemene controles

- Er mag geen significante (out aanwezig zijn tussen de controleproflelen en het DTM;
- Gemiddeld aantal punten per hectare bedraagt minimaal 140;
- Sij strlngsnijdingen moet het snijpunt in belde strings voorkomen;
- Strings met een verschillende hoogtellgglng maar een praktisch gelijke XY-ligging, zi]n enkel
toegestaan als stringsnijdingen zich niet kunnen voordoen (bijvoorbeeld stoepranden en damwanden)
- Alleen in die gevallen waarbij de strings elkaar snijden in een volkomen identiek punt, is een
strlngsnijding toegestaan.
- Elk deelgebied is omsloten door een 3D-grensstring.

4.3 Precisie

4.3.1 Puntpreclsle

Het DTM dient uitelndelt]k aan de volgende nauwkeurigheid te voldoen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt In drie typen DTM.

Zachte toooorafie:
De standaardafwljklng van de hoogteverschillen tussen de punten van de controlestrings en de
overeenkomstige punten van het DTM, moet kleiner zijn dan 6,5 cm.

Harde toooorafle en asfalt ibetonl:
De standaardafwljklng van de hoogteverschlllen tussen de punten van de controlestrings en de
overeenkomstige punten van het DTM, moet kleiner zijn dan 2,5 cm.

4.1.2 Mode!precisie

Enkel puntpreclsie is voor een DTM geen grootheid waarmee te rekenen valt, daarom wordt
gesproken over de modelprecisie. De hier genoemde standaardafwijklng betreft de absolute (ten
opzichte van RD en NAP) precisie van het DTM, waarin fouten tav zowel puntprecisie, interpretatie,
puntdichtheid en Idealisatle een rol kunnen spelen.

precisie DTM harde topografie 1 0 x,y & 7.5cm 1 (7 z & 2.5cm

precisie DTM zachte topografie 1CF x,y c 25.0cm 1(y z c 6.5cm
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