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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 februari 2019 eenaanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. te Bom, om een vergunningals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten vanhandelingen in een watersysteem.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/2811

De aanvraag betreR:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en de daartoebehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met defunctie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder hebben van eenlozingswerk aan de rechterzijde van de rivier de Maas op de locatie Grevenbicht,ten behoeve van het project Grensmaas.

het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater, aan de rechterzijde van de rivier deMaas op de locatie Grevenbicht, ten behoeve van het project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00002476.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
aanvraagformulier om watervergunning d.d. 14 februari 2019;
begeleidende brief, met kenmerk HdG/md/cons20190261,
d.d. 14 februari 2019;
overzichtstekening met zoekgebied, met nummer TE-GB-OVE-0025-3,
d.d. 23 november 2017.

2. Besluit

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

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder a. en onder c.
van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, aan
Consortium Grensmaas B.V., % 6121 RG te
Bom, te verlenen voor:

- het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en de
daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover
of daaronder, voor het gedurende maximaal 6 maanden hebben van een
lozingswerk met een uitstroomsnelheid van meer dan 0,3 m/s op de
locatie Grevenbicht, ten behoeve van het project Grensmaas;- het gedurende maximaal 6 maanden onttrekken van oppervlaktewater
uit het rijkswaterstaatswerk, de rivier de Maas in een hoeveelheid van
meer dan 100 /m3/s en met een instroomsnelheid van meer dan 0,3 m/s
op de locatie Grevenblcht, ten behoeve van het project Grensmaas.
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II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op
de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

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

Rlikswaterstaat Zuld-
Nederland
Rskswaterstaat zuld-
Nederland

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811

3. Voorschriften

3.1Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk

Voorschrift 2
Plaatsbepaling onttrekken oppervlaktewater

Het oppervlaktewater mag worden onttrokken en het werk mag worden behouden
binnen het zoekgebied, zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende
overzichtstekening met zoekgebied, met nummer TE-GB-OVE-0025-3,
d.d. 23 november 2017.

Voorschrift 2
Tij delij khekf

De onttrekking en het werk mogen plaatsvinden c.q. behouden worden gedurende
6 maanden na aanvang van de onttrekking c.q. plaatsing van het lozingswerk.

Voorschrift 3
Hoeveelheden

De hoeveelheid te onttrekken oppervlaktewater mag niet meer bedragen dan 1000
m'/uur ter ontwatering van de aanwezige vijvers op de locatie Grevenbicht.

VoorschriR 4
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht tgen 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 schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze
vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de
contactgegevens zijn ( naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen (
ROrws. nl).

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld
ROrws.nl).

Voorschrift 5
Aanvang van de werkzaamheden

Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen,
meldt de vergunninghouder dit voornemen bij de waterbeheerder (
~rhrws.nl).
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4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Ten behoeve van de uitvoering van het Grensmaasproject, locatie Grevenbicht,dient Consortium Grensmaas B.V. (hierna: CG) tijdelijk oppervlaktewater teonttrekken aan (het winterbed van) de Maas. De twee plassen op deze locatie,worden voor een deel gedempt om de rivierverruiming ter plaatse vervolgenseffectief te kunnen uitvoeren. Deze aanvraag ziet tevens toe op het tijdelijkhebben van het lozingswerk.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811

De lozing van het onttrokken oppervlaktewater op de Maas wordt gezien als eenlozing van oppervlaktewater op hetzelfde oppervlaktewater.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder a. van deWaterwet, te weten het onttrekken van oppervlaktewater aan de rivier de Maas ineen hoeveelheid van meer dan 100 m3/uur en een instroomsnelheid van meerdan 0,3 m/s. Daarnaast bevat de aanvraag handelingen als bedoeld in artikel 6.5onder c. van de Waterwet, te weten het hebben van een lozingswerk met eenuitstroomsnelheid van meer dan 0,3 m/s.

De activiteit is daarmee vergunningsplichtig.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin dehandelingen plaatsvinden

Rivier de Maas
De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam de Grensmaas. Dit KRWwaterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterkveranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een snel stromende rivier opzandbodem of grind (R16).

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas.Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon,dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroegevoorlaar en lage afvoeren In zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoerenvarieren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaarsterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Hetbelangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonie. Bij Eijsden stroomt deMaas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor degoede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van deMaas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hogeafvoeren).
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5 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:

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.

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/2811

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 handelingen op het
oppervlaktewaterlichaam.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van en het
onttrekken aan een rijkswaterstaatswerk

Rivier de Maas
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), planperiode
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
j)sselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
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doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-
waterlichamen.

5.1.1 Overwegingen ten aanzien van de beperking van overstrorninee,wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rilkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan dedoelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in hetBeheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) enbijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende,schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming vanoverstromingen, wateroverlast en waterschaarste:
Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve eennetwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water,sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhavenvan de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van hetkustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust endragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee.Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen isuitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en hetBeleidskader 1)sselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goedfunctioneren van Nederland. De grote rivieren en het jjsselmeer staan daarbijcentraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogteen verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepaktbinnen het waterveiligheidsbeleid.

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
activiteiten/ingrepen.

Op 1 juli 2018 zijn de Beleidsregels grote rivieren (hierna: Bgr)gewijzigd (Stelt.
2018, 36070).

Hierbij zijn enkele technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd, om de
regels te actualiseren en in lijn te brengen met de Waterregeling. Daarbij is ook
aansluiting gezocht bij het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
Door deze aanpassing zal de uitlegbaarheid van de Bgr worden vergroot, omdat er
meer nadruk zal liggen op het waterveiligheidsdoel. Deze wijziging van de Bgr is
vrijwel geheel in werking getreden met ingang van 1 juli 2018.

Ten aanzien van de wijziging van artikel 3, onderdeel b, is in een nieuw artikel 9
voorzien in overgangsrecht.

Onherroepelijke en in werking zijnde vergunningen die zijn verleend met een
toestemming als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel b, van de Bgr zoals die
luidden voor de inwerkingtreding van deze wijziging, worden door deze wijziging
niet getroffen; de grondslag daarvoor ontvalt niet als gevolg van deze wijziging.
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Echter, het is mogelijk dat een wijziging van de vergunning noodzakelijk is. In die
gevallen zou voor de wijziging geen toestemming gegeven kunnen worden voor
activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming op grond van artikel 3,
aanhef en onderdeel b, van de Bgr. Er zou weliswaar toestemming kunnen worden
verleend op grond van artikel 5, aanhef en onderdeel a, van de Bgr, maar dat zou
tot gevolg hebben dat vanwege het daarop van toepassing zijnde artikel 7, tweede
lid, de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam moeten worden gecompenseerd. Bij een toestemming op grond van
artikel 3 is dat niet nodig. Daarom is in het nieuwe artikel 9 bepaald dat artikel 3,
onderdeel b, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft
bestaan met betrekking tot vergunningen die op grond van de daarin bedoelde
toestemming zijn verleend.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
28 lebruarl 2019

Nummer
RWS.2019/7811

Voor projecten die in het verleden zijn vergund onder artikel 3, onderdeel b, maar
nog niet zijn afgerond (hieronder valt het project Grensmaas), is dit
overgangsrecht van kracht, die de grondslag voor de vergunningverlening in stand
laat. Hierdoor worden de projecten niet in de uitvoering belemmerd, doordat voor
een eventuele wijziging van de vergunning een andere of geen grondslag zou
gelden.

Bovengenoemd overgangsrecht is van toepassing op onderhavige vergunning.
Ik heb vastgesteld dat op de activiteiten in de onderhavige aanvraag, artikel 3.b
van de beleidsregels van toepassing is ("activiteiten ten behoeve van rivierbeheer
of - verruiming").

Conform dit artikel wordt voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed
waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, onverminderd het bepaalde
in artikel 7, eerste lid, van de beieidsregels, vergunning gegeven.

Dat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan mits:
a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat

het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteit;
c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat

de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo
gering mogelijk is.
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Gezien de tijdelijke aard van de activiteiten, heb ik geconstateerd dat:a. er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat hetveilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;b. er is geen sprake van een feitelijke belemmering;
c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat ergeen effect optreedt op de waterstandsverhoging en er geen afname van hetbergend vermogen is.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rgkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811

Conclusie
In het onderhavige geval is er geen (negatieve) invloed op de veiligheid enwaterkwantiteit indien een en ander conform de aanvraag wordt uitgevoerd.

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

Chemie
De werkzaamheden vinden plaats in een gebied dat deel uitmaakt van hetoppervlaktewaterlichaam waar het Rijk het water(bodem)kwaliteitsbeheer voert.Het betreft in dit geval een lozing van oppervlaktewater uit (het winterbed van) deMaas op de Maas, dus op hetzelfde oppervlaktewater. Een dergelijke lozing isuitgezonderd van vergunningplicht.

Ecologie
Hoewel niet verwacht wordt dat leven in de plassen aanwezig is, wordtvoorafgaand aan het pompen een inventarisatie gedaan door een deskundigecoloog. Bij aanwezigheid van een significante hoeveelheid leven in de plassenwordt dit afgevangen en overgezet.

Conclusie
De genoemde activiteiten hebben daarom geen invloed op de chemische enecologische kwaliteit van het watersysteem.

5.1.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijkefunctievervuljing door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfunctlestoe die specifieke eisen stelten aan het beheer of gebruik van het betreffenderijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voorde Rijkswateren (BPRW). Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan deeisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid,voldoende water en schoon iit gezond water op orde zijn. Voor de functiesdrinkwater, natuur en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteitwettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffendegebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.
Het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater aan (het winterbed van) de Maasbeinvloedt de genoemde functies niet.
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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.

7. Conclusie

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/781 I

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.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
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 genoemdecontactpersoon. 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
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811

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

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken vanbezwaar:
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 uvan Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of umet 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 eenbezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contactopnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kanmet u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing tekomen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit isbekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschriR sturennaar Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van RijkswaterstaatZuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

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 ofdoor een kopie mee te sturen) ;
de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeR geen schorsende werking. Dat betekentdat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als udit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door deVoorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen eenvoorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf oforganisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopigevoorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of deorganisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor deprecieze voorwaarden.
toepassing is.
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

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.

~ Naast de vergunning heeR u 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).

Datum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811
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Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vanheden, nr. RWS-2019/7611:

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat zuid-
Nederland

oatum
28 februari 2019

Nummer
RWS-2019/7811In deze

1.

10

vergunning wordt verstaan onder:
'Aanvraag". de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op14 februari 2019 binnengekomen bij RWS Zuid-Nederland en
geregistreerd onder nummer RWSZ2019-00002476;
BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (tedownloaden van www.riikswaterstaat.nl) ;'Bevoegd gezag : de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a.Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
'Kaderrichtlijn Water'KRW) : richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen
betreffende het waterbeleid;
'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, eenrivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;
'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het

oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
'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;
'Vergunninghouder"i diegene die krachtens deze vergunning handelingenverricht;
'Waterbeheerder'. de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adreshet hoofd van het district Zuid-Oost van RWS Zuid-Nederland (Postbus2232, 3500 GE Utrecht);
'Werkzaamheden: het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater en het
tijdelijk hebben van een lozingswerk.
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Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat zuid-
Nederland

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaatvan heden, nr. RWS-2019/7811:

Datum
28 februan 2019

Nummer
RWS-2019/7811

overzichtstekening met zoekgebied, met nummer TE-GB-OVE-0025-3,d.d. 23 november 2017.

Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:
~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Rijksvastgoedbedrijf '(Rriiksoverheid. nl).
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