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1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 december 2017 een
aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V.,

~ 6121 RG te Bom, inhoudende een verzoek tot wijziging van de bestaande
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
31 januari 2010

Nummer
RWS-2010/3207

De aanvraag betreft een wijziging van de vigerende vergunning voor het brengen
van stoffen in het oppervlaktewater ten gevolge van het tijdelijk opslaan en het
weer terugbrengen van grond met stoorlagen mijnslik binnen de contouren van de
slikvijvers ten behoeve van de tijdelijke werkweg in Grevenbicht, ten behoeve van
het project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00018736.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier watervergunning;
Brief van Consortium Grensmaas, d.d. 6 december 2017, met kenmerk
HdG/md/cons20173396;
Memo d.d. 5 december 2017, met nummer 2017/0048, betreft "Tijdelijke
opslag bij de tijdelijke werkweg nabij slikvijvers in Grevenbicht".

De aanvraag bevat voldoende gegevens om op te kunnen 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 Waterstaat als volgt.

De aan Consortium Grensmaas B.V. verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DLB2006/12826, laatstelijk gewijzigd op 15 juni 2017, met kenmerk
RWS2017/24612, als volgt te wijzigen:

Voorschrift 5d wordt toegevoegd:

Voorschrift Sd, Tijdelijke opslag en hergebruik van grond/baggerspecie met
stoorlagen mij nslik

1. De grond/baggerspecie met stoorlagen mijnslik mogen tijdelijk (totdat de
werkweg zijn functie verloren heeft) worden opgeslagen binnen de
contour, zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende
tekening met nummer Heel 14-31-8019.

2. De tijdelijke opslag van grond/baggerspecie met stoorlagen mijnslik mag
maximaal 25.000 m'edragen.

3. De tijdelijke opslag dient te worden afgedekt met een leeflaag bestaande
uit gebiedseigen grond/baggerspecie met maximaal klasse 8 (zonder
mij nslik).
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4. Nadat de werkweg is verwijderd mag het cunet worden opgevuld met de
tijdelijk opgeslagen grond/baggerspecie met stoorlagen mijnslik en dient
vervolgens te worden afgedekt met minimaal 0,5 meter gebiedseigen
grond/baggerspecie maximaal klasse B.

3 Aanvraag

3.1 Algemeen

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
31 januari 2018

Nummer
RWS-2018/3207

Consortium Grensmaas B.V. (hierna CG) is voornemens om vanaf Nattenhoven tot
Tlierveld een tijdelijke geasfalteerde werkweg aan te leggen. Ter plaatse van
Grevenbicht doorsnijdt deze werkweg een gedeelte van de voormalige slikvijvers
Elba. In deze slikvijvers is in het verleden mijnslik gestort.

Bij de aanleg van de tijdelijke werkweg wordt de deklaag ontgraven tot aan het
grindpakket. Op deze manier ontstaat een stabiele ondergrond, geschikt om een
geasfalteerde werkweg te maken die geschikt is om delfstoffen over te
transporteren. De hierbij vrijkomende grond/baggerspecie (hierna grond) wordt
tijdelijke (ongeveer 2 jaar) opgeslagen direct grenzend aan de werkweg.

Ter plaatse van de voormalige slikvljvers Elba komt bij de aanleg van de werkweg
grond en mijnslik vrij. De grond met stoorlagen mijnslik wordt naast de tijdelijke
werkweg, in de contouren van de slikvijvers opgeslagen. De bodem binnen de
contour van de slikvijvers heeft, net als het mijnslik, een bodemkwaliteit klasse B

(op basis van gegevens uit de vergunningaanvraag van 2005). Er hoeft daarom
geen afschermende onderlaag onder de opslagen grond te worden aangebracht.
De hoeveelheid opgeslagen grond met stoorlagen mijnslik bedraagt maximaal
25.000 m'. De tijdelijke opslag wordt afgedekt met een leeflaag van gebiedseigen
grond of baggerspecie afkomstig uit het cunet van de werkweg, om te vermijden
dat het opgeslagen materiaal bij hoogwater in contact komt met het
opper vlaktewater van de rivier de Maas en het mijnslik zich zo kan verspreiden.

Nadat de werkweg is verwijderd, wordt het cunet weer opgevuld met het
materiaal (grond met stoorlagen mijnslik) dat bij het graven van het cunet is
vrijgekomen. Het gebied — ter plaatse van de voormalige slikvijvers — wordt
vervolgens afgedekt met een deklaag bestaande gebiedseigen grond of
baggerspecie met een minimale dikte van 0,5 meter.

3.2 Handelingen waarvoor thans (wijziging van de) vergunning wordt
aangevraagd

Consortium Grensmaas BV verzoekt om een wijzigingsvergunning voor het tijdelijk
opslaan en het weer terugbrengen van grond met stoorlagen mijnslik binnen de
contouren van de slikvijvers ten behoeve van de tijdelijke werkweg in
Grevenblcht, ten behoeve van het project Grensmaas.
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3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

Opperv/aktewater/ichaam Grensmaas
De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas
in het cluster NGKV.

Het betreft het oppervlaktewaterllchaam Grensmaas. Binnen dit
oppervlaktewaterlichaam zijn de navolgende beschermde gebied aangewezen.

zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster NGKV liggen geen
zwemlocaties.
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) : in de Grensmaas zijn op grond van de
Nbw gebieden aangewezen die bijzondere bescherming nodig hebben om hun
oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of voor het behoud van
habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Het Natura-2000-
gebied Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de
Grensmaas en delen van de natuurgebieden Koningssteen en De Brandt. Het
gebied is in september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone
onder de Habitatrichtlijn.
Kaderrichtlijn Water (KRW): de Grensmaas is een KRW-lichaam. Het behoort
tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd
waterlichaam en valt onder type R16 (snelstromende rivier op zandbodem of
grind).

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat zuld-
Nederland

Datum
31 januari 2018

Nummer
RWS-2018/3207

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

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste;

2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en

3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

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

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

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

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
31 januari 20 18

Nummer
RWS-201823207

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

4.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam

4.1.1 Regelgevlng en beleid

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het
emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet:
vermindering van de verontreiniging en het standstill-beginsel. Voor het
kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een
grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar
een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is.
Deze algemene doelstelling heelt een nadere uitwerking gekregen in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging'oudt

in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt
(voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit:
meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting),
implementatie van Esbjerg/DSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies),
meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor
prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten
minste 'de beste beschikbare technieken'oepast. In de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vastgelegd dat lozers deze best beschikbare technieken (BBT)
moeten toepassen.

Het tweede hoofduitgangspunt van beleid is het standstill-beginsel. Dit beginsel
houdt voor lozingen meer specifiek in, dat als gevolg van de te vergunnen lozing
geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten
opzichte van de bestaande situatie. Het is daarom alleen van toepassing op nieuwe
lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Bij het toepassen van dit beginsel
wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en overige stoffen.

Deze hoofduitgangspunten van beleid zijn meegenomen bij het vaststellen van de
emissie-immissietoets, die sinds 2000 door Rijkswaterstaat gebruikt wordt als
standaard methode voor het toetsen en beoordelen van aanvragen voor
lozingsvergunningen. Deze methodiek is vastgelegd in het CIW-rapport Emissie-
immissie, prlorjtenng van bronnen en de immissietoets en is gebruikt bij het
vaststellen van deze vergunning.
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Met het voorgestelde beleid wordt ernaar gestreefd de doelstellingen die op grond
van de Kaderrichtlijn Water gelden voor alle waterlichamen te realiseren. De
doelstellingen voor Rijkswateren zijn vastgelegd in het BPRW 2016-2021.

Daarnaast is het voornoemde reeds bestaande beleid op basis van de eisen uit de
KRW aangevuld met het toetsingskader waterkwaliteit uit het BPRW. Het BPRW
2016-2021 geeft een nadere invulling van de toetsing aan de doelstellingen voor de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Dit aanvullende kader richt
zich op de vraag of het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen die gelden voor het
waterlichaam en het waarborgen van 'geen achteruitgang'og wel mogelijk is,
indien de activiteit of ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Nieuwe activiteiten zijn
activiteiten, waarvoor na 22 december 2009 een vergunningaanvraag is ingediend
en die niet zijn meegewogen bij de totstandkoming van het BPRW 2016-2021. Om
te kunnen bezien of nieuwe activiteiten het bereiken van de KRW-doelstellingen niet
in de weg staan, dient daarom voor alle nieuwe activiteiten getoetst te worden aan
het toetsingskader waterkwaliteit in het BPRW.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rbkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
31 lanuarl 2018

Nummer
RWS-2018/3207

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

Chemie

De grond met stoorlagen mijnslik wordt naast de tijdelijke werkweg, in de
contouren van de slikvijvers opgeslagen. De bodem binnen de contour van de
slikvijvers heeft, net als het mijnslik, een bodemkwaliteit klasse B (op basis van
de gegevens uit de vergunningsaanvraag van 2005). Tijdelijke opslag van de
grond met stoorlagen mijnslik op deze ondergrond brengt geen verslechtering van
de bodemkwaliteit teweeg. Er hoeft daarom geen afschermende onderlaag onder
de tijdelijke opslag te worden aangebracht.
De tijdelijke opslag wordt afgedekt met een leeflaag van omgevingskwaliteit, om
te vermijden dat het opgeslagen materiaal bij hoogwater in contact kan komen
met het oppervlaktewater van de rivier de Maas en daarmee kan verspreiden.
Hiermee wordt voldoende bescherming geboden aan het ontvangende
oppervlaktewater.

Ecologie

Op de locatie waar de grond met stoorlagen mijnslik tijdelijk zal worden
opgeslagen is geen relevant ecologisch areaal aanwezig.

4.1.3 Overwegingen ten aanzien van 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 Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren (BPRW). Voor het julianakanaal gelden met name de functies
scheepvaa* en industrie.
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Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon &
gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater 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.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rllkswatersteat Zuid
Nederland

Datum
31 januari 2018

Nummer
RWS-2018/3207

De thans voorliggende vergunningaanvraag brengt geen wijziging in de vervulling
van de aan het Iulianakanaal toegekende functies en beinvloedt deze ook niet
nadelig.

5. Procedure

Indien het lozen plaatsvindt vanuit een inrichting, niet zijnde een inrichting als
bedoeld in artikel 1.1 derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
of anders dan vanuit een inrichting in de zin van artikel 1.1 derde lid van de Wet
milieubeheer, is op de voorbereiding van de vergunning op grond van de
Waterwet conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing.

De gemeente Sittard-Geleen ontvangt een afschrift van deze
wijzigingsvergunnlng.

6. Conclusie

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

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
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8. Mededelingen

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

Rl]kswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
31]anuad 2018

Nummer
RWS-20 I 8/3207

Bent u het niet eens met dit besluit'
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:
~ Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
~ Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u

van Rijkswaterstaat?
~ Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u

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

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

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat
Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 6200 MA te
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 (motivering);
~ 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 de indiener van het beroepschrift geen
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woonplaats in Nederland heeft, is de rechtbank bevoegd binnen het rechtsgebied
waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

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.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
31 januari 2018

Nummer
RWS-2018/3207

Overioe mededelinoen
~ Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen
dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning
schade lijden.

~ Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de
onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of
meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of
verordeningen.

~ Ingevolge artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de
rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de
vergunnlnghouder dient binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is
gaan gelden, daarvan mededeling te doen aan de waterbeheerder.

Bijlage I, Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, nr. RWS-2018/3207:

tekening "Werkweg Grevenbicht mijnslik", met nummer HEEL 14-31-8019,
d.d. 2 oktober 2017.
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