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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 mei 2017 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas BV, , 6121
RG te Barn om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te
wijzigen.

Datum
29 juni 2017

Nummar
RWS-2017/25996
RWSZ2017-00007959

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.

De aanvraag Is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00007959.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
-Aanvraagformulier watervergunning;
-Begeleidende brief van 17 mei 2017, met kenmerk HdG/md/cons20171573;
-Ontwerpnotitie "Uitvoeringsvolgorde Nattenhoven — Grevenbicht", met
nummer DO-NGKV-TGV-0041-5 d.d. 20 april 2017;

-Ontwerpnotitie "beoordeling bestaande bestorting Grevenbicht", met nummer
DO-NGKV-ENG-0309-3 d.d. 19 april 2017.

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 2 juni 2017 met nummer RWS-

2017/23037, als volgt te wijzigen:

Artikel 6. Samenhang, sub b. te laten vervallen.

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
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van en voor het uitvoeren van het Grensmaasplan, cluster Nattenhoven-
Grevenbicht-Koeweide-Visserweert (verder NGKV). Deze vergunning is laatstelijk
gewijzigd op 2 juni 2017 met nummer RWS-2017/23037, gewijzigd voor de
wijziging van de tijdelijke werkweg Obbicht, ten behoeve van het project
Grensmaas.

Consortium Grensmaas heeft de wens om de koppeling tussen de uitvoering van
Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweeit, zoals vergund op 31 oktober 2006 met
nummer DLB 2006/12S24, los te laten. De gronden in Grevenbicht zijn mogelijk
niet op tijd in eigendom van Consortium Grensmaas. Tevens moeten de
vergunningprocedures voor de gewijzigde uitvoering van Grevenbicht (stroomgeul
verbreding en weerverlaging in plaats van een nevengeul) nog worden opgestart.
Hierdoor zou de voortgang van het Grensmaasproject kunnen stagneren. Om dit
te voorkomen wil het Consortium de mogelijkheid hebben om de verschillende
werken niet volgordelijk uit te moeten voeren.

Datum
29 lunl 2017

Nummer
Rws-2017/25996
RWSZ2017-000079 69

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 cuh 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 wijzigen van de uitvoeringsvolgorde Nattenhoven — Grevenbicht.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Oppervlaktewaterllchaam 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
oppeivlaktewater 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.
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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).

Datum
29 Juni 2017

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:
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.

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017.00007959

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 functieveivulling
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 tje 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.
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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), 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
Ijsselmeergebied.

Datum
29 lunl 2017

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017-00007959

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.

Om 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. 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 vdn 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

beieidsregels 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.
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4.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstrorninge,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

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 basisfun*ies veiligheid, voldoende, schoon en
(ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste:

Return
29 iuhl 2017

Nummer
RWS.2017/25996
RWSZ2017-00007959

Om 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
kustfundament 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
I)sselmeergebied.

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

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;
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er sprake is van een zodanige situerlng en uitvoering van de activiteit dat
de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo
gering mogelijk is.

Met betrekking tot deze voorwaarden overweeg ik het volgende:

Datum
29 iunl 2017

a.

I3.

C.

ten aanzien van de veiligheid in het algemeen en het functioneren, de
sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere kunstwerken zijn er geen
opmerkingen;
er ontstaat geen feitelijke belemmering als gevolg van de wijziging van de
uitvoeringsvolgorde Nattenhoven — Grevenbicht;
de tijdelijke situatie wordt getoetst met een 1/50e afvoer die overeenkomt
met een afvoer van 2710 ma/s. ln de periode tussen het tijdstip van
vergunningverlening (2006) en 2017 zijn er aan Belgische zijde een aantal
rivierverruimingsprojecten (geheel of pas gedeeltelijk) gerealiseerd die
hebben ge(eid tot een forse waterstanddaling. De inmiddels afgeronde
verruimingen bij Negenoord en Bichterweerd en aan de gang zijnde
verruiming bij Boyen-Veurzen hebben op het traject rkm 35-44 op dit
moment al geleid tot een daling van 10 tot maximaal ongeveer 75 cm. Een
uitzondering hierop vormt een waterstandstandstijging van maximaal ca.
15 cm op het traject rkm 41.5-43. Door de voortschrijdende
rivierverruiming bij Boyen-Veurzen — met nog een geschatte extra daling
van ca. 20 cm tot gevolg — zal deze piek verdwijnen en zal er ook hier
geen sprake meer zijn van waterstandverhoging t.o.v. de
referentiesituatie.
Samenvattend leidt dit tot de conclusie dat het veiligheidsniveau van de
door kades beschermde gebieden ook bij een gewijzigde
uitvoeringsvolgorde Grevenbicht-Nattenhoven niet verslechtert. Er zijn ook
geen negatieve waterstandeffecten bij derden.

Nummer
RWS-2017/29990
RWSZ2017-00007959

Effecten op de stroomsnelheden en morfologie:
A. Effecten als gevolg van alleen de Belgische verruimingsmaatregelen:
Uit snelheidsverschillenplots (actuele situatie t.o.v. de referentiesituatie)
blijkt dat op het traject rkm 40.3-41.9 de snelheden langs de Belgische
rivieroever toenemen met 1 tot maximaal 2.5 m/s. Deze toename wordt
veroorzaakt door de verruiming bij Negenoord. De nog aan de gang zijnde
verruiming bij Boyen-Veurzen zal ook leiden tot significante
snelheidsveranderingen langs de Belgische oever. De Belgische maatregelen
leiden niet tot grote snelheidstoename langs de Nederlandse oever. Ook in
overige delen van het winterbed blijft deze beperkt tot maximaal 0.3 m/s.
Een vergroot risico op erosie langs de Nederlandse waterkeringen is er niet.
B. Effecten als gevolg van de combinatie Belgische en Nederlandse
maatregelen :

De rivierverruiming bij Grevenbicht zal nu pas na Nattenhoven uitgevoerd
worden; aan het voorschrift van de oorspronkelijke vergunning wordt
hiermee niet voldaan. De uitgevoerde maatregel bij Negenoord zal echter op
verruimingsgebied als 'vervanger'aan functioneren voor de verlate
verruiming bij Grevenbicht waardoor het risico op een toename van
ongewenste morfologische effecten (vooral erosie langs waterkeringen)
klein is.
Deze beoordeling op basis van expertise judgement.
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Conclusie:
Er ontstaat geen feitelijke belemmering voor extra rivierverruiming in de toekomst.
Het functioneren, de sterkte en stabiliteit van waterstaats- en andere kunstwerken
is gewaarborgd. De wijziging in uitvoeringsvolgorde zal waarschijnlijk niet leiden tot
een toename van ongewenste morfologische activiteit.
Omdat een aantal Vlaamse rivierverruimingsprojecten in dit gebied deels of al
geheel zijn voltooid zal de gewijzigde uitvoeringsvolgorde Grevenbicht-Nattenhoven
qua waterstanden niet leiden tot een ongunstigere situatie in vergelijking uitvoering
cf. de vergunning uit 2006.
Het veiligheidsniveau van de door kades beschermde gebieden blijft gehandhaafd en
er zijn geen negatieve waterstandeffecten bij derden.
Op basis het voorgaande kan de nieuwe uitvoedingsvolgorde als vergunbaar worden
beschouwd.

Datum
29 juni 2017

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017.00007959

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

Het wijzigen van de uitvoeringsvolgorde heeft geen andere of grotere gevolgen
voor de chemische alsmede de ecologische kwaliteit van het watersysteem ten
opzichte van de reeds vergunde situatie.

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 Ontwikkelplan 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.

B. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeR 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

Datum
29 juni 2017

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017-00007959

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hnnfrl,Vp Prernnr lllirl-NPrtnrlnn
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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 heeft u alle gegevens verstrekt?

onulm
29 juni 2017

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017-00007959

Ook wanneer u andere vragen heeR 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
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
Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 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;
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de datum en uw handtekening.

Nummer
RWS-2017/25996
RWSZ2017-00007959

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 29iuai 2017

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.
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Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:

~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt.

Datum
29 juni 2017

Nummer
RWS-2017/25996
nwsz2017-00007959
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