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Hierbij doe ik u de gewijzigde watervergunning op grond van de Waterwet voor de
realisatie van een tijdelijke zichtwal in het project Maaspark Well toekomen.
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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 oktober 2018 een
aanvraag ontvangen van Kampergeul BV, 6598 BL te Heijen, om een
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem voor het project Maaspark Well nabij Aijen in de
gemeente Bergen (L) te wijzigen.

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas (stuwpand
Sambeek) of 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 realiseren van een tijdelijke zichtwal op
het perceel kadastraal bekend als gemeente Bergen, Sectie G, perceelnummer
222, 223 en 1977 op de rechteroever van rivier de Maas, kilometerraai 137,5, in
de gemeente Bergen (L).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00015928.

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 Kampergeul BV op 7 oktober
2013 (Wtw8676) verleende watervergunning als volgt te wijzigen:

I. Het Besluit onder I aan te vullen met:
1.3 een tijdelijke vergunning te verlenen voor de realisatie van de zichtwal
tot 31 december 2022;

II. Aan voorschrift 3 lid 1 toe te voegen:
Locatie zichtwal;
Doorsnede en toelichting zichtwal.



3. Eerder verleende vergunning
Op 7 oktober 2013 is aan Kampergeul BV een watervergunning
verleend voor het project Maaspark Well in de gemeente Bergen. Gelet
op de aanvraag dient de vigerende watervergunning te worden
aangepast.

4. Aanvraag.

4.1 Algemeen.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 oktober 2018 een
aanvraag ontvangen van Kampergeul BV te Heijen, om een vergunning als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem voor het realiseren van een tijdelijke zichtwal in
het project Maaspark Well nabij Aijen in de gemeente Bergen (I ) te wijzigen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een zichtwal in het
project Maaspark Well. De zichtwal heeft een lengte van 300 meter en een
hoogte van I, 25 meter. Deze werkzaamheden zijn vergunningplichtig.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden.

De werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de zichtwal vinden plaats in
het oppervlaktewaterlichaam van rivier de Maas. De Maas is een typische
regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon dat wordt gekenmerkt door
hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en
vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren varieren mee met de jaarlijkse
neerslaghoeveelheden en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft
zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.
De Zandmaas is het traject vanaf Maasbracht in noordelijke richting, waarlangs
ten gevolge van de grindwinning een groot aantal plassen liggen. De Maas
meandert hier in een relatief brede dalvlakte. De dalvlakte wordt aan beide zijden
begrensd door scherpe terrasranden. In dit traject van de Maas monden veel
beken uit. Binnen het traject liggen enkele natuurgebieden waar zich ooibos,
stroomdalgrasland en oeverwalruigte heeft ontwikkeld.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam van rivier de Maas zijn o.a. de navolgende
gebruiksfuncties aangewezen:

Drinkwater.
In het waterlichaam van rivier de Maas liggen meerdere innamepunten voor
drinkwater;
Scheepvaart.
Rivier de Maas behoort tot de Rijkswateren en heeft de functie van
hoofdvaarweg ten behoeve van de scheepvaart;



Zwemwater.
Binnen het wateriichaam van rivier de Maas liggen meerdere zwemlocaties.

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

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich
volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op rivier de Maas.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt
onderstaand de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

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

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidsregels Grote Rivieren (BGR). Doelstelling van de beleidslijn 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), onder andere in het winterbed
(stroomvoerend regime) van rivier de Maas, zoals ln onderhavige aanvraag voor
Naaspark Well het geval is. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het
Waterbesluit.

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. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige
activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de
Beleidsregels);

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel
4 van de Beleidsregels) van toepassing is;

3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime
van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene
rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:
a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande

bebouwing;
b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke

omvang;
c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel

b, van de Waterregeling; en
d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met

activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid,
van de Waterregeling.

Ad 3. Stroomvoerend regime.
Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels).
Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed,
waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd
algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning
verleend voor:
a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de

beroeps- en recreatievaart;
c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van

overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het
vervoer over de rivier;



e. de aanleg of wijziging van scheepswerven en specifiek daaraan verbonden
bedrijfsactiviteiten;

f. de realisatie of verbetering van natuur;
g. de verbetering van de waterkwaliteit;
h. de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken;

de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie of
extensieve uiterwaardrecreatie zijn verbonden;
de winning van oppervlaktedelfstoffen;

k. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch,
landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed;

I. het behoud of herstel van cultuurhistorische landschapselementen; of
m. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het behoud van

bekende of te verwachten archeologische monumenten.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 van de
Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal iivierkundige voorwaarden. Een
activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:
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

afvoercapaciteiten en
c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

De aanvraag om wijziging van de watervergunning voor de realisatie van de
zichtwal in het project Maaspark Well valt onder artikel 3c Bgr, tijdelijke
activiteiten.
De aanvrager heeft aangegeven dat de aanleg van de zichtwal nodig is in verband
met het feit dat dient te worden voorkomen dat de verlichting van de dumpers, die
rijden langs de ontgraving, niet leiden tot een gevaarlijke situatie voor de
aanliggende weg. Daarbij wordt ook de werkweg die langs de zichtwal komt te
liggen, verlaagd. Ook vormt de (vergunde) afrastering in combinatie met de
zichtwal een veilige barriere tussen de openbare weg en de ontgronding. Verder is
een voordeel dat de verlaagde ligging van de werkweg in combinatie met de
zichtwal minder hinder en stof oplevert naar de omgeving. De zichtwal ligt
aansluitend aan de afrastering van ca 1,25 meter. Tot slot wordt de zichtwal voor
een periode van 4 jaar gerealiseerd.

Het realiseren van de tijdelijke zichtwal wordt toegestaan, mits voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden (artikel 7 van de Bgr):

1. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het
veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

2. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit; en

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



Ter zake van de bescherming van het voorkomen en beperken van
overstromlngen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen:

1. Situering en uitvoering m.b.t. de veiligheid van de scheepvaart en de
veiligheid en functioneren van waterstaatswerken:
Ten aanzien van de situering en uitvoering m.b.t. de veiligheid en het functioneren
van waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen.

2. Feitelijke belemmering:
Het plan vormt geen feitelijke belemmering.

3. Situering en uitvoering m.b.t. waterstandverhoging en
bergingscapaciteit:
De zichtwal leidt tot een zeer beperkte waterstandsverhoging die ruim binnen de
reeds gerealiseerde waterstandsverlaging van de ontgronding valt.

Conclusie:
De veiligheid en het functioneren van waterstaatswerken is niet in het geding. Er
is geen sprake van een feitelijke belemmering. Rivierkundig is er geen bezwaar
tegen het verlenen van een tijdelijke vergunning voor de zichtwal,

5.2. Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit).

Voor de realisatie van een zichtwal is voor wat betreft de chemische beoordeling,
andere wet- en regelgeving van toepassing, te weten het Besluit bodemkwaliteit
(BbI&).

Als onderdeel van het BPRW dient een toetsingskader doorlopen te worden. Hierin
worden individuele besluiten met betrekking op nieuwe ontwikkelingen in het
watersysteem getoetst aan de chemische en ecologische doelstellingen van het
betreffende oppervlaktewaterlichaam.
Uit onderzoek is gebleken dat de zichtwal zich niet bevindt op ecologisch relevant
areaal.

5.3. Overwegingen t.a.v. 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 en gezond water op orde zijn. Voor de functies



drinkwater, natuur 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 aangevraagde werken beinvloeden de hierboven genoemde functies niet.

6. Procedure.

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.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de
vigerende vergunning.



8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,



9. 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?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u
contact opnemen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is
gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpvergunning naar
voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan (adres invullen&.

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.

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.

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
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 grlffierecht in rekening brengen.
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden
overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het
geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site htto://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overioe mededelinoen
~ 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.

~ 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.

~ 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.

Afschriften
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan :

1. Het college van burgemeester en wethouders van bergen, postbus 140,
5854 Z) Bergen.



Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden, met kenmerk RWS-2018/49286.

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag'. De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag Is op 17

oktober 2018 binnengekomen en geregistreerd onder kenmerk RWSZ2018-

00015928,'.

'Bevoegd gezag: de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat;

3. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;

4. KRW-waterlichaam: volgens a*ikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van
aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een
rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een
overgangswater of een strook kustwater;

5. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;

6. 'Ontvangstdatum aanvraag'. eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij
een bestuursorgaan.

7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

8. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht;

g. 'Waterbeheerder'.de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;

10. 'Werk: de tijdelijke zichtwal;
11. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen

van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.



Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden, met kenmerk RWS-2018/49286.

Locatie zichtwal
Doorsnede en toelichting.
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