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Geachte

Bij deze laat ik u toekomen de vergunning op grond van de Waterwet voor het
gewijzigd uitvoeren van het project Hemertsche Waard in de gemeente
Zaltbommel.

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 7974150
F 088 7974151
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

T 06-
Orws, nl

Ons kenmerk
RWS.2019/45811

Uw kenmerk
2019.0240/Ine/YKr

Bijlage(n)
I

Ik wijs u hierbij op de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen conform
het gestelde in de vergunning.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de gemeente Zaltbommel, alsmede
aan de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en Waterschap Aa en Maas.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DE MINI TER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens d e
hoofd Veroilnnindverjenjna Rijkswaterstaat Zuid-Nederlando
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Wijziging watervergunning

Datum

Nummer

Onderwerp

18 december 2019
RWS-2019/45811
RWSZ2019-00016369; Waterwet; Bergsche Maas
Wijziging vergunning met kenmerk RWS-
2015/14496 voor het verlengen van de looptijd van
de vergunning in het kader voor het realiseren van
het natuurontwikkelings- en kleiwinningsproject
"Hemertsche Waard" te Nederhemert ten name van
Delgromij B.V. gelegen ter hoogte van km 228,9
aan de rechteroever van de Bergsche Maas

1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 oktober 2019 per brief
een verzoek ontvangen van Delgromij B.V., om de bestaande watervergunning
met nummer RWS-2015/14496 te wijzigen. De aanvraag is ingediend door~

K3DeltaB.V. te Andelst als gemachtigde.

Het verzoek is bij mij geregistreerd onder nummer RWSZ2019-00016369.

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 de aan Delgromij B.V. het dictum van
de verleende watervergunning van 2 april 2015 met kenmerk RWS-2015/14496
als volgt te wijzigen:

-de datum van 1 januari 2020 te wijzigen in 1 januari 2025.

3. Eerder verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn ter plaatse vigerend:

A. Bij besluit van 1 september 2006, nummer ARM-2006-1501 is een Wbr-

vergunning verleend aan Delgromij B.V. voor het realiseren van het
natuurontwikketings- en kleiwinningsproject "Hemertsche Waard" te
Nederhemert. Concreet gaat het om het tijdelijk uitvoeren van
werkzaamheden in het winterbed van de Bergsche Maas en het afmeren van

pagina t van 5



een ponton, de winning van delfstoffen, de afgraving en inrichting van het
projectgebied als natuurgebied .

B. Bij besluit van 2 april 2015, nummer RWS-2015/14496 is watervergunning
verleend aan Delgromij B.V. voor het realiseren van het
natuurontwikkelings- en kleiwinningsproject "Hemertsche Waard". op grond
van artikel 6.5, onder c Wtw om de looptijd van het project te verlengen tot
2020.

De vergunning genoemd onder B wordt hierbij aangepast. De Minister is hiertoe
bevoegd op grond van artikel 6.22 van de Waterwet.

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

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op
de aanvraag. In dit artikel 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 wijziging van de 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.

Onderhavig verzoek ziet op het verlengen van de termijn voor het uitvoeren van
de werkzaamheden op de locatie Hemertsche Waard te Nederhemert. Gelet op de
recessie en het aanbod uit Ruimte voor de Rivierprojecten heeft de
vergunninghouder rond de 10.000 ma per jaar kunnen afzetten naar de
keramische industrie waardoor het project nog niet klaar is. Om het beoogde
natuurgebied te kunnen inrichten en klei alsnog af te voeren (2/3 deel van het
projectgebied), is een gewijzigde aanvraag om watervergunning ingediend.
De vervulling van maatschappelijke functies is met de verlenging eveneens niet in

het geding.
De verlenging voldoet aan de chemische-en ecologische functies.
Met de verlenging zijn geen rivierkundige effecten te verwachten.

Het verzoek Is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.
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5. Procedure

5.1 Algemeen

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

6. Conclusie

Op grond van de overwegingen als hierboven aangegeven bestaan geen bezwaren
tegen het wijzigen van de vigerende vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens d@e,
Het hoofd v)n de afdeling Vergunningverlening,
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Bijlage 1, 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 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 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 bent7
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat7
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 de
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zuid Nederland, 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);
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de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

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 heeR voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzienlngenrechter 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.

Inspanningsverplichting
Het hebben van deze gewijzigde 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
gewijzigde vergunning schade lijden.

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige
vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens
een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van
andere wetten en/of verordeningen en/of andere overheden.

Het hebben van deze gewijzigde 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
gewijzigde vergunning schade lijden.
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