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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 augustus 2017 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas BV, g, 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.

Datum
2 oktober 2017

Nummer
Rws-2017/38393
RWSZ2017-00013452

De aanvraag betreft:

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 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 tijdelijk realiseren van een droogveld te Koeweide, ten behoeve van het
project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00013452.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
-Aanvraagformulier watervergunning;
-Begeleidende brief van 29 augustus 2017, met kenmerk

HdG/md/cons20172475;
-Overzichtstekening Koeweide "Droogveld", met nummer TE-OVE-KW-2000-1,
d.d. 13 maart 2017;

-Overzichtstekening Koeweide "Tijdelijke civiele werken", met nummer TE-KW-
OVE-1119-11, d.d. 29 augustus 2017;

-Ontwerpnotitle "Hydraulisch effect droogveld Koeweide", met nummer DO-
NGKV-ENG-0324-1, d.d. 9 maart 2017.
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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 Milieu als volgt:

aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DLB2006/12824, laatstelijk gewijzigd op 17 augustus 2017 met
nummer RWS-2017/33503, als volgt te wijzigen:

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/30303
RWSZ2017-00013432

1. Artikel 1 te vervanoen door:

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

aangegeven op de volgende bij deze beschikking behorende tekening
nummers:
-TE-NH-OVE-0027-1;
- TE-GB-OVE-0028-1;
- TE-KW-OVE-1119-11;
- TE-VW-OVE-0030-1;
- TE-NH-OVE-0037-1;
- TE-GB-OVE-0038-1;
- TE-KW-OVE-1146-5;
-TE-VW-OVE-0040-1;
-TE-KW-OVE-1934-1, versie 1 van 31 oktober 2016;
- HEEL14-29-1700 van 15 december 2016;
- HEEL14-27-2651 ;
- TE-OVE-KW-2000-1.

2. De bemalingsinstallaties met toebehoren mogen worden gemaakt en behouden
binnen de insteeklijn van de ontgrondingen, zoals aangegeven op
tekeningnummers TE-NH-OVE-0027-1 en TE-KW-OVE-1119-11, binnen een
afstand van 20 meter van de dekgrondberging;

3. De nutsleidingen mogen worden gelegd en behouden binnen de grens van de
inrichting van de Wet milieubeheer, zoals aangegeven op de tekeningen TE-
NH-OVE-0027-1, TE-GB-OVE-0028-1, TE-KW-OVE-1119-11 en TE-VW-OVE-

0030-1;
4. De geluidsbeperkende voorzieningen (containers en/of grondlichamen)

mogen worden gemaakt, zoals aangegeven in bijlage III van het rapport
"Hlnderaspecten geluid en trillingen Grensmaasproject deel Nattenhoven"
(DO-NGKV-RAP-0001 d.d. 13 december 2005), figuur 2, in bijlage IV van
het rapport "Hinderaspecten geluid en Trillingen Grevenbicht - Koewelde"
(HEEL 14-26/mome/019 d.d. 21-10-2013), figuren "deel zuid, midden en
noord met maatregelen" zoals aangegeven op tekening TE-KW-DWA-0262-

6;
5. De infiltratievoorzieningen mogen worden gemaakt en behouden binnen de

insteeklijnen van de ontgrondingen, zoals aangegeven op tekeningnummers
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TE-NH-OVE-0027-1, TE-GB-OVE-0028-1, TE-KW-OVE-1119-11, TE-VW-OVE-
0030, binnen een afstand van 20 meter van de dekgrondberging;

6. De IBC-tanks mogen, gedurende de uitvoering van het cluster binnen de grens oatoon
2 oktober 2017van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer worden geplaatst;

7. De kantoorunit en bijbehorende werken dienen te worden uitgevoerd conform
tekening TE-GM-OVE-1649-1;

8. Het droogveld mag worden gerealiseerd en tijdelijk behouden conform tekening Rwszzorr-ooo12462
TE-KW-OVE-1119-11 d.d. 29 augustus 2017 en TE-KW-OVE-2000-1 d.d. 13
maart 2017.

2. Tabel 1. in artikel 2. lid a. te vervanoen door:

1.

TIIDELIIKE WERKEN
Nattenhoven
1 Tijdelijke werkweg (tussen Nh-Gb)

2 Tijdelijke werkweg

3 Tiideliik dekaronddepot
4 Bemaling dekgrondberging
5 Tijdelijke infiltratievoorzieningen van de

bemalina van de dekarondberaina
Verhopen kades (tiideliik)
Tijdelijke geluidsbeperkende constructies
Verolaatsen nutsleidinaen
Dubbelwandige IBC-tanks
Directiekeet

Afrastering werkterrein

13 tekening

Grevenbicht
1 Tijdelijke werkweg (tussen Nh-Gb)
2 Tijdelijke werkweg
3 Tijdelijke verplaatsing voet- en fietsveer
4 Tiideliike loop/fietsbrua
5 Tiideliike aeluidbeperkende constructie
6 Verhoaen kades (tiideliik)
7 Verplaatsen rioolleidinaen
10 Dubbelwandiae IBC-tanks
11 Directiekeet

HEEL14-2706

TE-GM-DWA-012-1.dwg

TE-NH-DWA-060-1.dwa
2. Artikel 1 sub b
Artikel 1 sub e

TE-NH-OVE-0027-1.dwg
TE-GM-DWA-091-1.dwg
Goedkeurina
ca. 3 ms

ca. 30 ms (binnen zoekgebied
TE-NH-OVE-0027-1. DWG)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden Is
Ovenichtstekening TE-NH-OVE-
1947-2, "Overzichtstekening
Nattenhoven-Kleiwinning", versie
2 d.d. 29 iuli 2016

TE-NH-DWA-059-1.dwg
TE-GM-DWA-012-1.dwg
TE-GB-DWA-064-1.dwa
HEEL14-31-8001
TE-GM-DWA-091-1.dwa
TE-GB-OVE-0028-1.dwa
Goedkeuring
ca. 3

m'a.

30 m'binnen zoekgebied
TE-GB-OVE-0028-1.dwa)
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12 Afrastering werkterrein

13 Grondlichamen/depots
Koeweide

Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is
HEEL14-31-8013

11
12
14
16
22

23

24

25

TE-GM-DWA-012-l.dwO
TE-KW-OVE-1119-11 en TE-KW-
OVE-1742-1
TE-KW-OVE-1119-11 en TE-KW-
OVE-1744-1
3. Artikel 1 sub b
Artikel 1 sub e

Tijdelijke werkweoen
Tijdelijke werkwegkruising Ruitersdijk
(Noord)
Tijdelijke werkwegkruising Ruitersdijk
(Zuid)
Bemaling dekgrondberging
Infiltratievoorzieningen van de bemaling
van de dekorondberoino
Tiidelilke dekoronddeoots (2)
Verwerkingsbekken Koeweide

DO-KW-ENG-0162-2 en DO-KW
ENG-0148-2
DO-KW-ENG-0160-2Geleideconstructie bij invaart

verwerkingsbekken
Modelvliegclub op de locatie zoals aangegeven op tekening
TE-KW-OVE-1934-1, versie 1 van 31 oktober 2016 en op tekening van
"Oprit vliegclub Koeweide", nummer HEEL 14-29-1700, van
15 december 2016.

TE-KW-DWA-0262-6
TE-KW-OVE-1077-4 en TE-KW-
OVE-1079-5

Invaart julianakanaal TE-KW-DWA-075-1.dwo
Opwaardering Ruitersdiik TE-KW-DWA-077-1.dwo
Tiidelilke rleluidsbeperkende constructie TE-GM-DWA-091-1.dwO
Dubbelwandioe IBC-tanks ca. 3m'.

Binnen het blok Trierveld, zoals aangegeven op tekening TE-KW-OVE-

1119-11, mogen alle activiteiten die direct verbonden zijn met de uitvoering
van het project Grensmaas worden uitgevoerd:

voor de duur van de uitvoering van het project Grensmaas op de locatie
Koeweide, 6n

voor zover deze activiteiten naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met
(dek/grond/toutvenant)depots, de opslag van materiaal en materieel,
parkeerplaatsen, werkwegen, verwerkingsinstallaties, kantoorunits,
(zee)containers en slibbassins.

Brug over invaart

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/30393
RWSZ2017-00013432

26

27

28

29

Afrastering werkterrein Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is

Tijdelijk depot (nieuwe dijk Grevenbicht) tekening TE-KW-OVE-1976-2,
'Tijdelijk depot', versie 2 d.d.1
auoustus 2016

Depot banaan (hoogte) tekening TE-KW-OVE-1986-2,
'Depot

Banaan'ekening TE-KW-OVE-1897-3,
'Werkweg met geluidwal', versie
3 d.d. 2 auoustus 2016
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30 Droogveld Koeweide

Visserweert
1 Tiideliike werkweo
2 Tiideliike oeluidsbeperkende constructie
4 Verplaatsen gasleiding
5 Verplaatsen waterleiding
6 Verplaatsen nutsleidinoen
7 Verplaatsen rioolleidino
8 Dubbelwandioe IBC-tanks
9 Directiekeet

Afrastering werkterrein

tekening TE-KW-OVE-1119-11,
"droogveld Koeweide", d.d. 29
augustus 2017 en TE-KW-OVE-
2000-1 Droogveld d.d. 13 maart
2017

TE-GM-DWA-012-1.dwg
TE-GM-DWA-091-1.dwo
Goedkeurino
Goedkeuring
Goedkeurina
Goedkeurino
ca. 3 ma
ca. 30 m'Binnen zoekgebied
TE-VW-OVE-0030-1.dwo)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/38393
RWSZ2017-00013432

3. Aanvraag

3.1 Vigerende vergunningen

Consortium Grensmaas BV (verder CG) heeft bij besluit van 31 oktober 2006
vergunning gekregen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
(kenmerk DLB2006/12824) voor het maken en behouden van werken ten behoeve
van en voor het uitvoeren van het Grensmaasplan, cluster Nattenhoven-
Grevenbicht-Koeweide-Visserweelt (verder NGKV). Deze vergunning is laatstelijk
gewijzigd op 17 augustus 2017 met nummer RWS-2017/33503, voor het tijdelijk
behouden van grondlichamen/depots en de aanleg van een tijdelijke loop/fietsbrug
ter hoogte van Grevenbicht, ten behoeve van het project Grensmaas.

CG heeft de wens om een tijdelijk droogveld te realiseren nabij Koeweide, ten
behoeve van de grindverwerking in Trierveld.

In de verwerkingsinstallaties wordt het grind gescheiden van overige materialen
(met name zand en grond) door middel van wassen met water. Dit waswater
wordt naar bezinkbekkens ten noorden van de verwerkingsinstallaties gebracht,
alwaar de vaste delen kunnen bezinken. Om dit bezonken materiaal verder te
laten drogen, is een tijdelijk droogveld gepland in Koeweide, nabij Schipperskerk.
Het droogveld wordt omringd door een grondlichaam waarbinnen het materiaal
van de bezinkbekkens wordt opgeslagen. Hier kan het verder drogen, zodat het in
een later stadium kan worden toegepast in een dekgrondberging. Het grootste
deel van het aanhangende water zal door verdamping vrijkomen.
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CG verzoekt in onderhavige aanvraag, om het droogveld in de vigerende
vergunning op te nemen.

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:

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/38393
RW622017-000 13452

het tijdelijk realiseren en behouden van een droogveld te Koeweide.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Oppervlaktewaterlichaam Grensmaas
De activiteiten vinden plaats in het winterbed langs de rechteroever van de Maas,
binnen het cluster Nattenhoven - Grevenbicht - Koeweide - Vissersweert. Het
betreft het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas.
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 behoo* 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 Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 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;
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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
2 oktober 2017

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
voorschriRen of beperkingen voldoende te beschermen.

Nummer
RWS-2017/38393
RWS22017.00013452

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 het initiatief op de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, op de
vervulling van de maatschappelijke functies door watersystemen en op de effecten
op en voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste.

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.

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

4.1.1 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), planpeliode
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 rljkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt
in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader
ljsselmeergebied.
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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
doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW

waterlichamen.

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS.2017/38393
RWSZ2017-00013452

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs vla
de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed
vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief
beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast
worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

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 rivierverruiming 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 Maas.
De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

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

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:

Orn overstromingen in het rivierengebied 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
kusffundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen
bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid
m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt
in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader
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13sselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het 13sselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, waterteko*, 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

oatum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/38393
RWSZ2017-00013452

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.

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 beleidsregels, 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.

ioiet betrekking tot deze voorwaarden overweeg ik het volgende:
a. ten aanzien van de veiligheid in het algemeen en het functioneren, de

sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere kunstwerken zijn er geen
opmerkingen;

b. er ontstaat daarom geen feitelijke belemmering;
c. De tijdelijke situatie wordt getoetst met een 1/50 afvoer die overeenkomt

met een afvoer van 2710 m3/s. De effecten worden bekeken ten opzichte
van de vergunde situatie:
as van de rivier: het droogveld heeft geen waterstandeffect in de as van
de rivier;
winterbed : het droogveld leidt niet tot waterstandeffecten in het
winterbed.
Dat het droogveld geen effect heeft op de waterstanden is hydraulisch te
verklaren door het feit dat dit gebied bij een 1/50e afvoer wel Inundeert,
maar niet in de stroomvoering deelneemt. Het water staat hier stil.
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Effecten oo de stroomsnelheden en morfolooie:
Op deze gebieden geen effecten.

Conclusie:
Rivierkundig gezien is er geen bezwaar voor het verlenen van deze vergunning.

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

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/38393
RWSZ2017-00013432

Het droogveld te Koeweide heeR geen gevolgen voor de ecologische kwaliteit van
het watersysteem. Het droogveld ligt niet op een locatie dat tot het ecologisch
relevant areaal behoort.

De milieu-hygienische kwaliteit van de in droogveld te houden materiaal is
afgewogen in de voor deze activiteit ingediende melding(en) in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit. De toepassing van grond- en/of bouwstoffen in het
droogveld valt ook onder de algemene regels van het Bbk.

4.1.4 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 Dntwikkelplan voor
de Rijkswateren (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 Bt 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.

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

5. Procedure

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.
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6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften 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

Oatum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/38393
RWSZ2017.00013452

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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.

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 heeft u

behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heelt u alle gegevens verstrekt?

Datum
2 oktober 2017

Nummer
RWS-2017/30393
RWSZ2017-00013452

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeR 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
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 Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 6200 MA Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in leder 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;
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de datum en uw handtekening.

Nummer
RWS-2017/38393
nwsz2017-00013452

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent p
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u 2 oktober 2017

dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeR 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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Bijlage I, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2017/38393:

Datum
2 oktober 2017

Overzichtstekening Koeweide "Droogveld", met nummer TE-OVE-KW-2000-1,
d.d. 13 maart 2017;
Overzichtstekening Koeweide "Tijdelijke civiele werken", met nummer TE-KW-
OVE-1119-11, d.d. 29 augustus 2017.

Nummer
RWS-2017/36393
RWSZ2017-00013452

Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:

~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.
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