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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2018 een aanvraag
ontvangen van Consortium Grensmaas BV, Q 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 Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

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 wijzigen van de ontgravingsproflelen op de locatie Nattenhoven, ten behoeve
van het project Grensmaas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RW522018-00008850.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
Aanvraagformulier watervergunning;
Begeleidende brief van 6 juni 2018, met kenmerk
~/md/cons20181251;
Ontwerpnotitie "Verdediging van de NGU-leiding Nattenhoven", met
nummer DO-NGKV-ENG-0358-3, d.d. 4 juni 2018;
Ontwerpnotitie "Hydraulische beoordeling ontwerpwijziging dekking GU-
leiding Nattenhoven", met nummer DO-NGKV-ENG-0364-1, d.d. 31 mei
2018;
Tekening "Nattenhoven rivierverruiming eindontwerp v 26-04-2018,
grondplan", met nummer TE-NH-MET-005-3, planblad 1, d.d. 15 mei
2018;
Tekening "Nattenhoven rivierverruiming eindontwerp v 26-04-2018,
profielen", met nummer TE-NH-MET-005-3, planblad 5, d.d. 15 mei 2018.

Op 5 juli 2018 is de beslistermijn op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) verlengd met 8 weken.
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De aanvullende stukken, ontvangen op 4 september 2018, betreffen de volgende
stukken:

Begeleidende brief van 3 september 2018, met kenmerk
~md/cons20181801;
Rapport "Hydraulische beoordeling ontwerpwijziging dekking GU-leiding
Nattenhoven", met nummer DO-NGKV-ENG-0364 versie 2,
d.d. 3 augustus 2018;
Rapport Verdediging van de NGU-leiding", met nummer DO-NGKV-ENG-

0358 versie 4, d.d. 3 augustus 2018;
Memo "Hoogteligging Gasunie Leiding Nattenhoven", met nummer
2018/0020 versie 2, d.d. 3 augustus 2018;
Overzichtstekening "Nattenhoven-Permanente werken", met nummer TE-

NH-OVE-0037 versie 2, d.d. 28 augustus 2018;
Overzichtstekening "Nattenhoven-Tijdelijke civiele werken", met nummer
TE-NH-OVE-0027 versie 3, d.d. 27 augustus 2018;
Overzichtstekening «Overzichtstekening Nattenhoven-Ligging
dwarsprofielen", met nummer TE-NH-OVE-0047 versie 2, d.d. 27 augustus
2018;
Profielentekening "Nattenhoven-Dwarsprofielen rivierverruiming rkm
38.900-40.000", met nummer TE-NH-DWA-0128 versie 2, d.d.
29 augustus 2018.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 nktnber 2018

Nummer
RWS-2018/37550

De aanvraag omvat voldoende stukken om 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:

aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober 2006, met
kenmerk DLB2006/12824, laatstelijk gewijzigd op 20 april 2018 met nummer
RWS-2018/14655, als volgt te wijzigen:

- tekenina "Dwarsorofielen rivierverruimina rkm 38.900 — 40.000". met
nummer TE-NH-DWA-0128-1. d.d. 23 november 2005. vervanaen door:

tekening "Profielen Nattenhoven — Dwarsprofielen rivierverruiming rkm
38.900-40.000", met nummer TE-NA-DWA-0128-2, d.d. 29 augustus 2018.

-overzichtstekenina "Nattenhoven — liaaina dwarsorofielen". met nummer TE-NH-
OVE-0047-1. d.d. 23 november 2005. vervanaen door:

overzichtstekening "Nattenhoven — ligging dwarsprofielen", met nummer TE-NH-
OVE-0047-2, d.d. 27 augustus 2018;
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- Artikel 1 te vervanoen door:

Artikel 1. Plaatsaanduiding
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De werken mogen worden gemaakt en behouden ln het gebied, zoals is
aangegeven op de volgende bij deze beschikking behorende tekening
nummers:

TE-NH-OVE-0027-3;
TE-GB-OVE-0028-1;
TE-KW-OVE-1119-11;
TE-VW-OVE-0030-1;
TE-NH-OVE-0037-2;
TE-GB-OVE-0038-1;
TE-KW-OVE-1146-5;
TE-VW-MET-008-4, planblad 1, "hoogteverloop" van 7 oktober 2017,
"Visserweert rivierverruiming";
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.

De bemalingsinstallaties met toebehoren mogen worden gemaakt en
behouden binnen de insteeklijn van de ontgrondingen, zoals aangegeven op
tekeningnummers TE-NH-OVE-0027-3 en TE-KW-OVE-1119-11, binnen een
afstand van 20 meter van de dekgrondberging;
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-0027-3, TE-GB-OVE-0028-1, TE-KW-OVE-1119-11 en TE-VW-OVE-
0030-1;
De geluidsbeperkende voorzieningen (containers en/of grondlichamen)
mogen worden gemaakt, zoals aangegeven in bijlage III van het rapport
"Hinderaspecten geluld 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 - Koeweide"
(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;
De infiltratievoorzieningen mogen worden gemaakt en behouden binnen de
insteeklijnen van de ontgrondingen, zoals aangegeven op tekeningnummers
TE-NH-OVE-0027-3, TE-GB-OVE-0028-1, TE-KW-OVE-1119-11, TE-VW-OVE-
0030, binnen een afstand van 20 meter van de dekgrondberging;
De IBC-tanks mogen, gedurende de uitvoering van het cluster binnen de grens
van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer worden geplaatst;
De kantoorunit en bijbehorende werken dienen te worden uitgevoerd conform
tekening TE-GM-OVE-1649-1;
Het droogveld mag worden gerealiseerd en tijdelijk behouden conform
tekening TE-KW-OVE-1119-11 en TE-KW-OVE-2000-1.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Dattlm
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550
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Artikel 2 te vervanoen door:

Artikel 2. Uitvoering werken

a. De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de tekening(-
en), zoals vermeld in onderstaande tabellen.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RW5.2018/37550

Tabel I tijdeujke werken
(de gehanteerde nummering Is overeenkomstig de nummering taais gehanteerd In de aanvraag)
TI)DELI)KE WERKEN
Nattenhoven
1 Tijdelijke werkweg (tussen Nh-Gb) HEEL14-2706

6
7

8
11
12

Tijdelijke werkweg

Tiideliik dekoronddeoot
Bemaling dekgrondberging
Tijdelijke infiltratievoorzieningen van de
bemalino van de dekorondberoino
Verhogen kades (tijdelijk)
Tijdelijke geluidsbeperkende constructies
Verplaatsen nutsleidinoen
Dubbelwandige IBC-tanks
Directiekeet

Afrastering werkterrein

13 tekening

12 Afrastering werkterrein

13 Grondlichamen/depots
Koeweide
1 I Tiideliike werkwegen

Grevenbicht
1 Tijdelijke werkweg (tussen Nh-Gb)
2 Tijdelijke werkweg
3 Tijdelijke verplaatslno voet- en fietsveer
4 Tijdelijke loop/fietsbruo
5 Tijdelijke oeluidbeperkende constructie
6 Verhogen kades (tijdelijk)
7 Verplaatsen rioolleidinoen
10 Dubbelwandige IBC-tanks
11 Directiekeet

TE-GM-DWA-012-1

TE-NH-DWA-0060
Artikel 1 sub b
Artikel 1 sub e

TE-NH-OVE-0027-3
TE-GM-DWA-091-1
Goedkeurino
ca. 3 ma

ca. 30 m'binnen zoekgebied
TE-NH-OVE-0027-3)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is
Overzichtstekening TE-NH-OVE-
1947-2, "Overzichtstekening
Nattenhoven-Kleiwinning", versie
2 d.d. 29 juli 2016

TE-NH-DWA-059-1.dwg
TE-GM-DWA-012-1.dwg
TE-GB-DWA-064-1.dwo
HEEL14-31-8001
TE-GM-DWA-091-1.dwo
TE-GB-OVE-0028-1.dwo
Goedkeuring
ca. 3 ms
ca. 30 m'binnen zoekgebied
TE-GB-OVE-0028-1.dwo)
Rond het voor de realisatie van
de ontgrondingswerkzaamheden
in gebruik genomen terrein,
voorzover dat vanaf het land te
betreden is
HEEL14-31-8013

I TE-GM-DWA-012-1.dwp

RWS INFORMATIE Pagina 5 van 20



11
12
14
16
22

23

24

25

26

27

28

29

30

TE-KW-OVE-1119-11 en TE-KW-
OVE-1742-1
TE-KW-OVE-1119-11 en TE-KW-
OVE-1744-1
a. Artikel 1 sub b
Artikel 1 sub e

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

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

verwerkinosbekken
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.
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
augustus 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 augustus 2016

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

Werkweg met geluidwal

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

Invaart )u)ianakanaal TE-KW-DWA-075-1.dwo
Opwaardering Ruitersdilk TE-KW-DWA-077-1.dwo
Tiideliike oeluidsbeperkende constructie TE-GM-DWA-091-1.dwo
Dubbelwandioe IBC-tanks ca. 3 ms
a. 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, en
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

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rilkswatsrstaat zuld-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

Vlsserweert
1 I Tildeliike werkweo I TE-GM-DWA-012-1.dwq
2 I Tijdeliike oeluidsbeperkende constructie I TE-GM-DwA-091-1.dwo
4

I Verplaatsen gasleiding
I Goedkeurino
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Verplaatsen waterleiding
Verplaatsen nutsleidintien
Verplaatsen rioolleidino
Dubbelwandioe IBC-tanks
Directiekeet

Afrastering werkterrein

Goedkeurino
Goedkeurino
Goedkeurina
ca. 3 ms
ca. 30 ms (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

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

Tabel 2 permanente werken
lde oehanteerde nummerlno Is overeenkomstlo de nummerino

PERMANENTE WERKEN

Nattenhoven
3 Dekgrondberging

5 Aanpassen bruo
7 Verhopen kades
10 Inkorten (verplaatsen) riool/overstort
11 Aanleggen nutsleidingen
12 Natuurinrichting eindplan

13 Afrastering
14 Wildroosters
15 Klaphekjes

16 Hoofdingangen

17 Infoborden

18 Infoborden klein

19 Inrichting informatiepunten

20 Groene snoer fietspad

21 Groene snoer wandelpad

Grevenbicht
4 Aanpassen voet-fietsveer
6 Verplaatsen peilstation
8 Aan te leggen openbare weg (toegang tot

voet-fietsveer)
Verplaatsen kades
Inkorten riool/overstort
Aanleggen rioolleidino

zoals oehanteerd In de aanvraaol

TE-NH-OVE-0075-1

TE-NH-DWA-061-1
TE-NH-DWA-062-1

Goedkeuring
Goedkeurinq
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eindsituatie
TE-NH-OVE-0057-1
TE-NH-OVE-0057-1
TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-NH-OVE-0057-1

TE-GB-DWA-065-1
TE-GB-DWA-066-1

Goedkeuring

TE-GB-DWA-067-1

Goedkeuring
Goedkeuring
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14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Natuurinrichting eindplan

Afrastelinn
Wildroosters
Klaphekles
V-tics
Hoofdinoanoen
Infoborden
Infoborden klein
Inrichtino informatiepunten
Houten toeoanosooorten
Groene snoer fietspad
Groene snoer wandelpad

Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eindsituatie
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1

TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1
TE-GB-OVE-0058-1

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nuinmer
RW5-2018/37550

Koeweide
4
6

7

10
12
13

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Dekorondberoino onder natuurverruiminq
Verhooen kades Koeweide/Grevenbicht
Verplaatsen kades
Opwaarderen Ruitersdiik (t.b.v. omleidino)
Aanleo openbare weg (Kanaalweo)
Herstellen bestorting tijdelijk invaart
julianakanaal
Natuurinrichting eindplan

Afrastering
Wildroosters
Klaphekjes
V-tj es
Infoborden klein
Inrichting informatiepunten
Houten toegangspoort
Fiets/voetgangersbrug
Groene snoer fietspad (incl. bebording)
Groene snoer wandelpad (incl. bebording)

TE-KW-OVE-0039-1
TE-KW-DWA-078-1
TE-KW-DWA-079-1
TE-KW-DWA-077-1
TE-KW-DWA-082-1
TE-KW-DWA-076-1

Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eindsituatie
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1
TE-KW-OVE-0059-1

Visserweeit
4
5

6

8
9
12
13

Aanleo hooowaterbruo
Aanleq hoogwaterdrempel
Aanleg openbare weg (toegang tot
hooowaterbruo)
Verplaatsen kades
Verhooen kades Visserweert
Inkorten riool/overstort
Aanleooen oasleidino

TE-VW-DWA-084-1
TE-VW-DWA-085-1
TE-VW-DWA-087-1

TE-VW-DWA-086-1
TE-VW-DWA-088-1

Goedkeuring
Goedkeunng
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14 Aanlengen waterleiding
15 Aanlengen nutsleidinoen
16 Aanleggen rioolleidino
17 Natuurinrichting eindplan

18 Afrastering
19 Wildroosters
20 Klaphekies
21 V-tics
22 Hoofdlnoanoen
23 Infoborden
24 Infoborden klein
25 Houten toeoanospoorten
26 Groene snoer fietspad (incl. bebording)
27 Groene snoer wandelpad (incl. bebording)
28 Gedeeltelijk dempen, vergraven en

behouden van de twee wielen en van de
oude Maasarm.

Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring

Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eindsituatie
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
TE-VW-OVE-0060-1
HEEL 14-27-2651

Riikswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2019/37950

- Artikel 6a te vervanoen door:

Artikel 6a: Ontgravi ngstoleranties
a. Van de rivierverruiming (stroomgeulverbreding en weerdverlaging) in

het cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Visserweert dient,
uiterlijk drie maanden voor aanvang van de ontgrondings-
werkzaamheden ter plaatse van de rivierverruiming op de betreffende
locatie, DTM-modellen, gebaseerd op de overzichtstekening en
dwarsprofielen nummers TE-NH-OVE-0047.2, TE-GB-OVE-0048-1, TE-

KW-MET-026-1, TE-VW-MET-008-4 planblad 1 en de daarop
aangegeven dwarsprofielen, met tekeningnummers TE-VW-MET-008-4
planblad 2, planblad 3 en planblad 4 "profielen van 7 oktober 2017,
Visserweert rivierverrulming", en de overzichtstekening "permanente
werken" nummers TE-NH-OVE-0037-2, TE-GB-OVE-0038-1, TE-KW-

OVE-1146-5, TE-VW-MET-008-4 planblad 1, aan de waterbeheerder te
worden aangeleverd. Het betreft drie DTM-modellen, een van het
ontgravingsprofiel, een van het ontgravingsprofiel met maximale
tolerantie en een van het ontgravingsprofiel met minimale tolerantie,
zoals aangegeven op de prlncipetekening ontgravingstoleranties
rivierverruiming met nummer TE-GM-DWA-0303-1.
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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-Visserweert (verder NGKV). Deze vergunning is laatstelijk
gewijzigd op 20 april 2018 met nummer RWS-2018/14655, voor het wijzigen van
de maximale hoogte van het tijdelijk depot op de locatie Nattenhoven, ten
behoeve van het project Grensmaas.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Riikswaterstaat zuld-
Nederland

oatum
2 uktnber 2018

Nummer
RWS-2018/37550

CG verzoekt in onderhavige aanvraag, om de ontgravingsprofielen op de locatie
Nattenhoven in de vigerende vergunning te mogen wijzigen.

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 wijzigen van de ontgravingsprofielen op de locatie Nattenhoven, ten behoeve
van het project Grensmaas.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

Oooervlaktewaterjichaam 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.

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
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delen van de natuurgebleden Koningssteen en De Brandt. Het gebied is in

september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone onder de
Habitatrlchtlijn.

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 Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat zuld-
Nederland

Return
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

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

De Waterwet omschrijR 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;
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.

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.

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
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waterbeheer.

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

Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-20 I 8/37550

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
jjsselmeergebied.

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.

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 berglngscapaciteit 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 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 voorde Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en
bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende,
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schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

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 Beleldslijn Kust en het
Beleidskader I)sselmeergebied,

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 uktuber 2018

Nummer
RWS.2018/37550

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

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

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,
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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 Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Return
2 oktober 2018

leummer
RWS-2018/37530

Voor projecten die in het verleden zijn vergund onder artikel 3, onderdeel b, maar
nog niet zijn afgerond (hieronder valt de 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 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.

Met betrekking tot deze voorwaarden overweeg ik het volgende:
a. de veiligheid in het algemeen en het functioneren, de sterkte en stabiliteit

van waterstaats- en andere kunstwerken dient in stand te worden
gehouden. De veranderingen leiden niet tot een toename van het risico op
dit gebied;

b. de activiteit is niet onomkeerbaar indien de situatie in de toekomst hierom
zou vragen, eventuele veranderingen zijn mogelijk. Er is daarom geen
sprake van feitelijke belemmering voor rivierverruiming.;

c. Het betreft een Grensmaasproject, getoetst dient te worden met een
1/250e ontwerphoogwatergolf conform HR2001, overeenkomend met een
afvoer van 3275 m3/s bij Borgharen. De gasleiding in combinatie met de
gecreeerde rivierverruiming leidt — indien vergeleken wordt met het POL-
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ontwerp — tot de volgende waterstand- effecten:

aloemeen: een verruiming leidt op het gebied van waterstanden vaak tot
een 'zaagtand'et als kenmerk een grote daling over een lang traject ter
plaatse van en bovenstrooms van de verruiming. Hiertegenover staat een
stijging van de waterstanden over een relatief kort traject beneden-
strooms (de 'waterstandpiek'). Ook bij deze aanvraag ontstaat zo'
zaagtand.

Rijkswaterstaat zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Datum
2 oktober 2018

leummer
RWS-2018/37550

as van de rivier: volgens afspraak vindt een beoordeling plaats aan de
hand van de optredende waterstandverschillen per hele rkm bezien. Er

ontstaat bovenstrooms rkm 39.4 een daling over een lang traject, waarbij
de maximale daling (70 mm) optreedt bij rkm 39. Bij rkm 31 bedraagt de
daling nog altijd 13 mm. Tussen rkm 39.5 en rkm 40.5 ontstaat een
waterstandpiek; bij rkm 41 bedraagt deze 23 mm. Verder ontstaat nog ter
hoogte van rkm 41 nog een geringe waterstandverhoging van 5 mm.

winterbed Nederlandse ziide: een zaagtand zoals hierboven omschreven.
Tussen rkm 39.6 en rkm 40.4 ontstaat een verhoging met maximaal 15
mm. Hetzelfde geldt voor de kade binnen dit deel van het winterbed. Geen
verhoging bij derden.

winterbed Beloische ziide: waterstandverhoging ontstaat op het traject
rkm 39.4-43.0. Binnen dit deel van het wlnterbed is er slechts een klein
gebied (rkm 39.5-40.1) waar de verhoging meer dan 10 mm bedraagt; er
is hier sprake van een piekeffect met een lokaal maximum van 58 mm.
Langs de kades treedt — zowel qua trajectlengte als waterstandeffecten-
hetzelfde effect op.

Effecten oo de stroomsnelheden:
In het rivierbed in de omgeving van de NGU-leiding veranderen de
snelheden in delen van het rivierbed significant (zowel toe- als afname).
Na de ontwerpwijziging bij de NGU-leiding is de maximale stroomsnelheld
in het zomerbed ter hoogte van de NGU-leiding 4.7 a 5.0 m/s. Ter plekke
van de aanlanding aan Nederlandse oever (de zogenoemde 'puist')
varieert deze van 2.0 tot 3.0 m/s.

Morfolooische effecten (erosie/aanzandinoj:
Op het gebied van de aan te brengen verdediging van de NGU-leiding zijn
door betrokkenen (Hivierbeheerders, Gasunie) een aantal uitgangspunten
vast- gesteld waaraan het ontwerp dient te voldoen. Een van de
voorwaarden is dat er geen ongewenste morfologische effecten (erosie)
mogen ontstaan op de locatie en in de omgeving van de leiding. De hoge
snelheden bij de gasleiding maken het aanbrengen van bestolting
noodzakelijk. Het bepalen van de hoeveelheid en wijze van bestorting is

gedaan op basis van de met WAQUA berekende stroomsnelheden bij een
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afvoer met 1/1250e frequentie.

Bovenstaande overwegingen hebben betrekking op de combinatie van de
stroomgeulverbreding met de bestoiting op de NGU-leiding. Deze vergunning ziet
toe op de stroomgeulverbreding. Voor het aanbrengen, hebben en houden van de
bestorting op de NGU-leiding is/wordt separaat een vergunning verleend.

Rijkswaterstaat Zuld-
Nedarland
Rgkswaterstaat Zuid-
Nederland

oatum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

Conclusie:
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de ontwerpwijziging geen
negatieve effecten oplevert. Rivierkundig gezien is deze dus toelaatbaar.

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

Chemie
Voor de ontgraving ten behoeve van de stroomgeulverbreding is door CG een
melding in het kader van het Activiteitenbesluit gedaan.

Ecologie
De wijziging in de profielen van de stroomgeulverbreding leidt niet tot significante
negatieve ecologische effecten.

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 jjt 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 aanvraag om wijziging van de vergunning 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 heelt conform het
gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden.
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

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 wijzigingsvergunning.

oatum
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
hoofd Vekunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

RWS INFORMATIE Pagina 17 van 20



B. Isiededelingen

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
2 oktober 2018

Nummer
RWS-2018/37550

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 niet7 Of heeft u
behoefte aan een toelichting7
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
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
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 Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid.
Nederland

Datum
2 oktober 2018

Nummer
nw5.2018/37550

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 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 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 heeft u mogelijk voor het gebruik van staatsgrond-
en water nog toestemming nodig van Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrljf. 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 Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein.
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Itljkswateretaat Zuld-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuld-
Nederland

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, nr. RWS-2018/37550:

oatum
2 oktober 2018

Nummer
RW5.2018/37550

Ovenichtstekening "Nattenhoven-Permanente werken", met nummer TE-
NH-OVE-0037 versie 2, d.d. 28 augustus 2018;
Overzichtstekening "Nattenhoven-Tijdelijke civiele werken", met nummer
TE-NH-OVE-0027 versie 3, d.d. 27 augustus 2018;
Overzichtstekening nOverzichtstekening Nattenhoven-Ligging
dwarsproflelen", met nummer TE-NH-OVE-0047 versie 2,
d.d. 27 augustus 2018;
Profielentekening nNattenhoven-Dwarsprofielen rivierverruiming rkm
38.900-40.000", met nummer TE-NH-DWA-0128 versie 2, d.d.
29 augustus 2018.

RWS INFORMATIE
Pagina 20 van 20



NAAM lhcagonaam

orrwchrffv kfp Ingreep Inel va rw lp lno naar
b lfbotwmhde demnlekenlnQ

dekgroadberglng ( eluurf
mkgrondbomfng genmmuwf
thkplondbwylng onder dvlwvorrulmlng
dekgtondlwrplng boven huldig maalmld
Iwkgrohdbefglng mel drlpf nde verwerking

~hoompeulvo*mdlnp
Vweflhfonhgmp
chvolgfovoa weefd

EN] 8 Mmh
oveng weter

,
overree delen grenwnaacpfoscl
onvorpraven gdndegandnlvmvm

~ ~ evug Ing mkgrond boven mmfmfd
punlverontmlfuglng
cenpecalng of aanhg kunchrom

wdlepfng weter Lb v drlp ena ronvomlngalnelagag~

Wm grene
locageg na, waar wm grene nle! bealndlgd wang
Ifwtaeknfn onlgrondlny

XX le amororen
beaumna kade
op m hagen kaa fpennenenlf

~wl le feggoh lufde
bl mto wah vmtlerde ewg
mh Io I'Iggell openbare Vlag
lo amovemn onmrhenfe weg

hoegwele*llfp
bmleande hoolwaldlnp
klef-bentonlatechenn

ecologleche verlenwng

Grensmaasplan

Overzichtstekening
Nattenhoven

Permanente werken

Consortium Grensmaas bv





je ~

p

~ ~

~'»v
f

1'ATTENHOVEN jfrr

/

', rr

/
.Qv'&

NAAM hoadmaam

IIMabfl) b g btgreIp mm vawfplhg nmr
big»ho MMMtaalekenlng

dekpIOOIQ4fglhg (Mulat)
Ibnprmrdborghp panama«)
dek Prondbagalg onder rtvlor»rruknlng
dekgroadberghg bonn huldig amalvofd
dakaofldbagblg alal ddpmd4 Vaw«kurg

5
OOOOOIQIUIVafbradlhg
~dvahgfng
vn»rum M waard

Mm»
OV4IIQ 4I~I

IWNIQI dh4OI QINIMIMIPIOUN~ onvagravha grlndaffand ol »wa
~anvuukta dekprond hoven «Verveld
pmuvofhol bugblg
~alpeaelhg at Mh4IQ kar»IWIUI
verdleplng I»ter Lb v, drlptende Mmralngelnelauaue

Wm grena
lanetlaQIMO, W f Wal Q»ha hlm baahdlgd IVWdl
hem«Ut)n ohlg» Idfhg

XX

bmlwdo bhofdleldlng
~ klef lwnlonleleoherm

Mfl WWQQM I N Mlaf bodahffNd«uplh4
— — If(deu)ke Mlerlhop

tgd up» Invaan
eeologlmmamd Ihdktg

»»gebied uuvoa IngaelemenM (kan»a«ofte, wakplaale, oir.)
la ahlov«NI
PMOI4IIM kIda
op h hogen I»do QMmaMU)
oplahogenk d (U)dau)k)
OM le hgywl l»M
lh amev«en Mrhardo weg
~mt lo loggen opaha4II IwQ
I~ smal»IM Oa44ff»IWI W4Q
U)deupe wakweg
UN«fpte werkwepknd~Inp
hohgwalabnrg

Grensmaaspjan
Nattenhoven

vi

Overzichtstekening
Tijdelijke civiele werken

Consortium Grensmaas bv

0 I kl lrohhe





I /
/

tin,'0,

NA1TENHOV/EN

0000

I

I;,/g
0

~OPM RKINGEN

Grensntaasplan

Overzichtstekening
Nattenhoven

Ligging dwarsprofielen

Consortium Grensmaas bt/

IW, 70 MIDM04007-0
40 11 : 0000 I I 0~10~n000 04a a I Ia





1

l~ I

}i

! l /li !'j

'gV

)
I

l' Ol
C

C c
Cl

Ol

C

Q hK

g

E g
U

[:]

E

J

5

I!'

y
gl

I

I&

~! "~ Lil

I

~

8

L

Li hi.'!,

J
i

~)
I

IV I

I

l L




