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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 april 2019 een aanvraag
ontvangen van Congo*ium Grensmaas BV, 6121
RG te Bom om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te
wijzigen.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
23 mei 2019

Nummer
RWS-2029/19834

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk, de rivier de fdaas en de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen, te weten:

het behouden en onderhouden van de toegangswegen ten behoeve van de
hoogwaterbrug In Visserweert, in de gemeente Echt-Susteren.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2019-00006843.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier watervergunning;
Begeleidende brief van 8 april 2019, met kenmerk
HdG/md/cons20190601;
Beschikking RWS-2019/42874.

De aanvraag omvat voldoende stukken om te kunnen beschikken.
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2. Besluit

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

Datum
23 mel 2019

Nummer
RWS-2019/19834

aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 14 oktober 2016, met
kenmerk RWS-2016/42874, als volgt te wijzigen:

Het dictum onder I te vervanoen door:
I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet

aan Consortium Grensmaas B.V., Postbus 15, 6120 AA te Bom te verlenen voor:

het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Maas of de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen, te weten het behouden en onderhouden van de toegangswegen ten
behoeve van de hoogwaterbrug Visserweert, aan de rechterzijde van de Maas,
tussen 48,6 en 49,0 km, in de gemeente Echt-Susteren.

Voorschrift 1 te vervanoen door:

Voorschrift I, P/aatsbepa/ing werken

De toegangswegen ten behoeve van de hoogwaterbrug Visserweert, mogen
worden behouden, ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking
tekening met nummer:

HEEL14-28-2300, Hoogwaterbrug Visserweert- overzichtstekening,
10 december 2015; en
HEEL14-28-2310, Definitief ontwerp wegontwerp, d.d. 10 december 2015.

Voorschrift 2 te vervanoen door:

Voorschrift 2, Uitvoeringsvoorscilriften

De toegangswegen ten behoeve van de hoogwaterbrug Visserweert, mogen
worden aangelegd en behouden, ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze
beschikking tekening met nummer:

HEEL14-28-2304, Definitief ontwerp — keerwanden nabij brug,
10 december 2015; en
HEEL14-28-2305, Hoogwaterbrug Visserweert — kadeontwerp,
10 december 2015.

Voorschrift 9 en 10 te schraooen.
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3. Aanvraag

3.1 Vigerende vergunning

Consortium Grensmaas BV (verder CG) heeft bij besluit van 14 oktober 2016, met

kenmerk RWS-2016/42874 vergunning gekregen op grond van de Waterwet voor

het aanleggen en het behouden van de landhoofden en de toegangswegen ten

behoeve van de hoogwaterbrug Visserweert, aan de rechterzijde van de Maas,

tussen 48,6 en 49,0 km, in de gemeente Echt-Susteren.

Rijkswaterstaat zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zeld-
Nederland

Datum
23 mei 2019

Nummer
RWS-2019/19834

In bovengenoemde vergunning zijn o.a. de landhoofden van de hoogwaterbrug

vergund. Deze landhoofden maken integraal onderdeel uit van de hoogwaterbrug.

De landhoofden zijn dan ook opgenomen in het Projectplan Hoogwaterbrug dat is

vastgesteld op 7 juni 2016 met kenmerk RWS-2016/25100. Het beheer en

onderhoud van de landhoofden wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en kan

daarom uit de voorschriften van boven genoemde vergunning worden geschrapt.

De landhoofden zijn gerealiseerd op de dijkringen Visserweert en Illikhoven in

beheer bij Waterschap Limburg. Doordat voor de landhoofden een projectplan is

opgesteld is er voor onderhavige aanvraag geen sprake meer van samenloop

volgens artikel 6.17 van de Waterwet en kunnen de voorschriften ten behoeve van

de dijkringen worden geschrapt.

CG verzoekt in de onderhavige aanvraag om de landhoofden uit de voorschriften

van de vigerende vergunning te schrappen.

3.2 Handelingen waarvoor (wijziging van de) vergunning wordt
aangevraagd

De aanvraag betreft:

het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn

beschermingszone door, daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te
maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten:

het behouden en onderhouden van de toegangswegen ten behoeve van de

hoogwaterbrug in Visserweert, in de gemeente Echt-Susteren.
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3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Oooe/v/aktewater/ichaam Grensmaas
De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas,
binnen het cluster Nattenhoven - Grevenbicht - Koeweide - Visserweert. Het
betreft het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas.

Datum
23 mel 2019

Nummer
RWS-2019/19034

Binnen dit oppervlaktewaterlichaam zijn de navolgende beschermde gebied
aangewezen:

zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster NGKV liggen geen
zwemlocaties.
Wet natuurbescherming: 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).

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

De activiteit vindt plaats in het rivierbed aan de rechterzijde van de rivier de Maas,
ter hoogt van km 65.5, waar het stroomvoerend regime van kracht is volgens de
Beleidsregels grote rivieren.

Aangezien het hier een administratieve correctie van een bestaande, vergunde
situatie betreft, is er geen sprake van een verslechtering van de wateroverlast,
waterkwantiteit, de chemische - en ecologische kwaliteit van het watersysteem en
de maatschappelijke functievulling door het watersysteem, ten opzichte van de
bestaande situatie.

5. Procedure

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

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

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
23 mei 2019

Nummer
RWS-2019/19834

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens ljeze,
Het hoogfvan de afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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B. Mededelingen

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

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
23 mei 2019

Nummer
RWS-2019/19834

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

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u

betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeR u
behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

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

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

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

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschriR 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
Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
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In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
23 mei 2019

Nummer
RWS-2019/19834

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijR 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.

Overige mededelingen
~ Het hebben van deze wijzigingsvergunning 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 wijzigingsvergunning
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.

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

Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:

~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt ;
~ Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond,
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