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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september 2016 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. te Bom om een vergunning als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

Datum
20 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/42903

De aanvraag betreft het
het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk voor de aanleg van de
tijdelijke duikers; en
het onttrekken van water uit het julianakanaal,

voor het vullen van het verwerkingsbekken Koeweide/Trierveld, gelegen aan de
linkerzijde van het Julianakanaal t.h.v. km 22,1 in de gemeente Sittard-Geleen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00012861.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier met nummer 2527843;
Begeleidende brief van 1 september 2016 met kenmerk
HsG/wvh/cons20162250;
Memo met nummer 2016/0044;
Ontwerpnotie DO-KW-EN0274-1, : Vullen verwerkingsbekken, d.d. 31 mei
2016.

Een aanvulling op de aanvraag is op 4 oktober 2016 per brief met
referentienummer HdG/md/cons20162551, ontvangen van Consortium
Grensmaas B.V. In deze aanvulling verzoekt Consortium Grensmaas B.V. het
aanleggen van de twee duikers in de kanaaldijk niet in behandeling te nemen,
omdat er bij nader inzicht is gekozen voor het overhevelen van water.

Voor het tijdelijk hebben van een hevelinstallatie voor het overhevelen van water
is op 4 oktober 2016 een melding ingediend via het Omgevingsloket. Deze
melding is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00014441.

De aanvraag beschikt voldoende gegevens om over te beschikken.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5. onder a van de Wtw aan
Consortium Grensmaas B.V., Verloren van Themaatweg 11, te 6120 AA Bom,
te verlenen voor het gedurende 8 nachten onttrekken van water uit het
julianakanaal, voor het vullen van het verwerkingsbekken Koeweide/Trierveld,
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gelegen aan de linkerzijde van het julianakanaal t.h.v. km 22,1 in de
gemeente Sittard-Geleen;

II. Deze vergunning is geldig tot 31 december 2016.

Oatum
20 oktober 2016

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Nummer
RWS-2016/42983

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

3. Voorschriften

3.1. Voorschriften voor het onttrekken van water aan een
oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift I
Gebruiksdoeleinden en locatie

1. Het te onttrekken oppervlaktewater uit het julianakanaal mag uitsluitend
gebruikt worden voor het vullen van het verwerkingsbekken te Koeweide/
Trierveld, in de gemeente Sittard-Geleen.

2. De locatie van de innamepunten is aangegeven op tekening met nummer TE-

KW-UIT-0129-1 in de bijlage "ontwerpnotitie DO-KW-EN0274-1, "Vullen

verwerkingsbekken", d.d. 31 mei 2016", die is opgenomen in bijlage 2 van
deze vergunning.

Voorschrift 2
Ui tvoerfngsvoorschriften

De hevelinstallatie dient te worden aangelegd zoals is aangegeven op de bij deze
beschikking behorende tekeningen met nummer 16.595, Boven aanzicht Hevel, d.d.
13 oktober 2016 en tekening met nummer 16.595, Hevel zij aanzicht, d.d. 13

oktober 2016.

Voorschrift 3
Hoeveelheden

1. De hoeveelheid te onttrekken oppervlaktewater voor het vullen van het
verwerkingsbekken Koeweide/Trierveld., als bedoeld in voorschrift 1, mag niet
meer bedragen dan 1.000.000 m3.

2. Deze hoeveelheden worden bepaald door debietmeting en bijstellen van de
afsluiter met een maximum hoeveelheid van 1.000.000 m'erdeeld over 8

nachten;
3. Er mag alleen tussen 21.00 en 05.00 uur water uit het julianakanaal worden

onttrokken;
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4. Zodra de halfuursgemiddelde waterstand te Echt 32,65 m. + NAP of hoger
is, mag er water uit het )ulianakanaal onttrokken worden t.b.v. het vullen
van het verwerkingsbekken te Trierveld. Datum

20 oktober 2016

Voorschrift 4
Bescherming van vissen en andere waterorganismen Nummer

Rws-2016/n2983

De snelheid van het te onttrekken oppervlaktewater mag ter plaatse van de
innamepunten niet meer bedragen dan 5 mr/s.

Voorschrift 5
Bescherming scheepvaart en recreatie

1. Op twee meter afstand van het innamepunt dient een boeilijn te worden
getrokken ter bescherming van de scheepvaart, zoals aangegeven op tekening
met nummer TE-KW-UIT-0129-1 in de bijlage "ontwerpnotitie DO-KW-EN0274-

1, "Vullen verwerkingsbekken", d.d. 31 mei 2016", die is opgenomen in bijlage
2 van deze vergunning;

2. Ter plaatse van de boeilijn dient op de oever een bord te worden geplaatst met
daarop de tekst "niet zwemmen, levensgevaarlijk".

Voorschrift 6
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde,
waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan
worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden aan de waterbeheerder ( rws.nl) mee, wat de
contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen als contactpersoon.

3. Wijzigingen ten aanzien van de contactpersonen moeten binnen twee
werkdagen schriftelijk worden gemeld ( rws.nl).
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4. Aanvraag

4.1 Algemeen

In het kader van het Grensmaasproject wordt op de projectlocatie
Koeweide/Trierveld een verwerkingsbekken gerealiseerd. Het verwerkingsbekken
heeft in de gebruiksfase een open verbinding met het 3ulianakanaal. Voordat de
huidige dijk kan worden verwijderd en de open verbinding kan worden
gerealiseerd dient het bekken gevuld te worden met water. Dit vindt eenmalig
plaats met behulp van een tijdelijke hevelinstallatie, waarmee oppervlaktewater
wordt onttrokken uit het 3ulianakanaal.

Datum
20 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/42963

Consortium Grensmaas B.V. heeft op 1 september 2016 een aanvraag
watervergunning ingediend voor het onttrekken van water uit het )ulianakanaal.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het onttrekken van water, zoals wordt bedoeld in de artikel
6.5, onder a van de Waterwet, uit het )ulianakanaal, voor het vullen van het
verwerkingsbekken Koeweide/Trierveld, gelegen aan de linkerzijde van het
)ulianakanaal t.h.v. km 22,1 in de gemeente Sittard-Geleen.

In de nachtperiode zal het water aan het 3ulianakanaal onttrokken worden en in

het verwerkingsbekken worden gebracht. Het berekende benodigde debiet
bedraagt maximaal Sm'/s maar kan in overleg met RWS worden aangepast. De

leidingen worden voorzien van een debietmeter. In totaal moet circa 1.000.000
m'n het verwerkingsbekken worden gebracht. Naar verwachting moet er
gedurende 8 nachten worden gevuld. Hierbij is geen rekening gehouden met
meteorologische invloeden als neerslag en verdamping.

Ingevolge artikel 6.11, eerste lid, sub c van de Waterregeling, is het onttrekken
van oppervlaktewater van onderschikt belang dien het plaatsen van een in- of
uitstroomvoorziening maximaal 0,3 m/s bedraagt.

De snelheid van het te onttrekken oppervlaktewater zal ter plaatse van de
innamepunten tussen de 0,3 en 0,5 m/s bedragen. Hiermee is de onttrekking van
water uit het 3ulianakanaal t.b.v. het vullen van de verwerkingsbekken
Koeweide/Trierveld vergunningsplichtig.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De watervergunningplichtige activiteit vindt plaats aan de linkerzijde van het
waterstaatswerk / oppervlaktewaterlichaam )ulianakanaal, ter hoogte van km

22,1 in de gemeente Sittard-Geleen. Binnen dit waterlichaam zijn geen
beschermde gebieden aangewezen, Dit waterlichaam behoort tot de categorie
grote diepe kanalen met scheepvaart en wordt aangemerkt als een kunstmatig
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aangelegd KRW-lichaam. In het Beheersplan voor de Rijkswateren zijn aan de
kanalen de volgende functies toegekend: scheepvaart, waterverdeling en soms
waterberging. oatum

20 oktober 2016

Specifiek in perioden van waterschaarste wordt het )ulianakanaal gevoed door
Maaswater vanuit het noorden, waarbij Maaswater via pompen in het
julianakanaal wordt gepompt om het streefpeil voor o.a. de scheepvaart te
handhaven.

Mummer
RWS-2016/42983

3. Beoordeling voor wat betreft het brengen in of het onttrekken van
water aan een oppervlaktewaterlichaam

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.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in

aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van uw werken op het
oppervlaktewaterlichaam.

5.1. Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale beleid voor het waterkwantiteitsbeheer zijn
neergelegd in het Nationaal Waterplan, planperiode 2016-2021. Een verdere
uitwerking en concretisering van dit beleid is gegeven in het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW-actueel) en in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de
Rijkswateren 2016-2021. Afspraken over het omgaan met wateroverlast en
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watertekort liggen vast in peilbesluiten, waterakkoorden en de landelijke
verdringingsreeks. Het peilbesluit vormt het normatieve kwantitatieve kader voor de
waterbeheerder onder gewone omstandigheden. Datum

20 oktober 2016

Het beleid is gericht op een systeem met voldoende water voor alle aan het
watersysteem toegekende functies gedurende het hele jaar. Inzet van het
waterkwantiteitsbeheer is om deze gewenste situatie onder alle omstandigheden
zoveel als mogelijk in stand te houden om wateroverlast, watettekott, droogte en
verzilting te voorkomen. Daarnaast is het Nationaal Waterplan erop gericht om
schade aan waterorganismen als gevolg van inbrengen in en onttrekken van water
aan een oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk te voorkomen.

Nummer
RWS-2016/42983

In het Nationaal Waterplan zijn aan het 3ulianakanaal de functies scheepvaart,
afvoer van water en recreatie toegekend. Bij de toetsing van uw

vergunningaanvraag is beoordeeld of de onttrekking van oppervlaktewater vanuit
waterkwantiteitsoogpunt deze functies van het 3ulianakanaal nadelig beinvloedt.

5.1.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van water uit het 3ulianakanaal. Dit

betreft het kwantiteitsaspect. Het onttrekken van water door Consortium Grensmaas
B.V. te Bom uit het 3ulianakanaal staat vanuit waterkwantiteitsoogpunt de
doelstellingen van het waterbeheer niet in de weg.

In geval van watertekort of dreigend watertekort kan de Minister van Infrastructuur
en Milieu een verbod instellen op het onttrekken van water uit de rijkswateren. Dit

verbod geldt ook voor de onttrekking die in deze watervergunning is vergund. Het
verbod wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Zodra het waterteko* of
dreigende watertekort voorbij is, trekt de minister het verbod in. Dit wordt op
dezelfde wijze bekend gemaakt. De zogenoemde "verdringingsreeksa is opgenomen
in a*ikel 2.1 van het Waterbesluit.

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

De ecologische kwaliteit van het waterlichaam wordt bepaald door de situatie van de
biologische kwaliteitselementen en de hiervoor beschreven hydromorfologische en
chemische kwaliteit. Voor het waterlichaam 3ulianakanaal zijn de volgende
ecologische kwaliteitselementen relevant:.fytoplankton, macrofyten, macrofauna en
vissen. Alleen het kwaliteitselement fytoplankton voldoet.

Vanwege menselijk hydromorfologische ingrepen behoort het waterlichaam
3ulianakanaal tot de "sterk veranderende" waterlichamen en zullen de ecologische
kwaliteitselementen de GET (goede ecologische toestand) niet bereiken.
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Herstel van het GET is voor kunstmatige waterlichamen daarom per definitie niet
aan de orde. Volgens de KRW is de eis te streven naar de best mogelijke
ecologische en chemische toestand die haalbaar is, gezien de redelijkerwijs niet te
vermijden effecten vanwege de aard van de menselijke activiteiten c.q. Ingrepen
of verontreiniging.

De huidige ecologische toestand van het waterlichaam 3ulianakanaal wordt
beoordeeld als ontoereikend.
Er zijn geen negatieve effecten voor de chemische en ecologische kwaliteit van het
3ulianakanaal als gevolg van de onttrekking van water uit het 3ulianakanaal.

Datum
20 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/42983

5.1.3 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 Beheer- en Qntwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Voor het )ulianakanaal gelden de volgende functies:
~ Scheepvaart;
~ Recreatievaart.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon B

gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de paragrafen S.l.l en 5.1.2 heeft het onttrekken van water
uit of het brengen van water in oppervlaktewater geen onaanvaardbare gevolgen
voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde
gebruiksfuncties.

6. Procedure

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

De gemeente 'Sittard-Geleen ontvangt een afschrift van deze beschikking.
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7. Conclusie

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

Datum
20 oktober 2016

Nummer
RWS-2016/42903

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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9. 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
20 oktober 2016

Nummer
RWS.2016/42983

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u

van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

.r.d
Hoe maakt u bezwaar? Dnnoanoma1swlovi b)DDH

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag wagnitpiCbjabeabdt bsslzlsjswzlrliii
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaaggtlhnft sta~ A l4 wuonvSM

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.

Met 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 grifflerecht in rekening brengen.
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Overige mededelingen
~ Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen Datum
20 oktober 2016

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 Rws zp16/azg63
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.
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2016/42983.

Datum
20 oktober 2016

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

1 september 2016 binnengekomen bij RWS Zuid-Nederland en geregistreerd
onder nummer RWSZ2016-00012861;

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

3. 'Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);
4. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

5. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is

een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

6. 'Oppervlaktewaterlichaam'. samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen,
alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk
aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en

fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen

verricht;
B. 'Waterbeheerder'. de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres het

hoofd van het Waterdistrict Zuid-Oost van RWS Zuid-Nederland (Postbus 25,
6200 MA Maastricht);

Nummer
RWS-2016/42983

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2016/42983:

tekening met nummer TE-KW-UIT-0129-1,

tekening met nummer 16.595, Boven aanzicht Hevel, d.d. 13 oktober 2016;
tekening met nummer 16.595, Hevel zij aanzicht, d.d. 13 oktober 2016.
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