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BEKENDMAKING BESLUIT

Waterwet

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt ter voldoening aan de Algemene wet
bestuursrecht het volgende bekend. Bij besluit van 18 mei 2012 met kenmerk RWS/DLB-
2OL2/2566 is aan Ballast Nedam Grondstoffen BV te Soesterberg een vergunning verleend op
grond van de Waterwet. Het betreft een vergunning voor het brengen van stoffien in rivier de Maas
alsmede het gebruikmaken van het rukswaterstaatswerk rivier de Maas in het kader van de
herinrichting van de Lus van Linne te Roermond.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 6 juni 2012, voor een periode van zes weken, ter
inzage op de volgende adressen:
. Rijkswaterstaat Limburg, Avenue Ceramique 125 te Maastricht op werkdagen van 09.00 uur

tot 16.00 uur alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak (tel. 06 - 20 88 7g 56/ Oe
- sl 70 38 69);

. In de stadswinkel van het gemeentehuis van Roermond, Markt 31 te Roermond elke werkdag
van 09.00 uur tot 17.00 uur;

. In de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht elke werkdag van
08.30 -12.00 uur en van 13.00 uur-16.30 uur.

Bercep
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 18 juli 2012 beroep bij sector Bestuursrecht worden
ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp,
belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en betanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden venrueten geen zienswuzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het genotiveerde
beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de
indiener van het beroepsórift zijn woonplaats heeft. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Van de
indiener van het beroepsdtrifl/verzoek tot het treffen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogE hiervan, de wijze waarop en de
termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van
voornoemde rechtbank.

fnlichtingen
Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage
gelegde stukken tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Limbulg, telefonisch bereikbaar
onder nummer 06 - 20 88 78 56 of 06 - 51 70 38 69.

Maastricht, 22 mei 2OL2

DE STAATSSECRETARIS VAN INFMSTRUCTUUR
Namens deze,

EN MILIEU,

Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving,

R.J. Muyrers
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Datum 15 mei 2012
Onderwerp Wtw 4855; toezenden watervergunning voor de realisatie van het

project Lus van linne gelegen tussen kilometerraai 68.3 en 74.1 op de
linkeroever van de Maas in de gemeente Roermond

Geachte heer Duijnstee,

Hierbij zend ik u de beschikking op grond van de Waterwet voor de realisatie van
het project Lus van Linne.
Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep verwijs ik u naar de
kennisgeving. De tekst van de kennisgeving is bijgevoegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFMSTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
HET HOOFD EN HANDHAVING,

Dhr.
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Watervergunning

Datum

Nummer

Onderwerp

18 mei 2012
RWS/DLB-20L2/2566
Wtw 4855: Rivier de Maas: watervergunning voor het
project'Lus van Linne' in de gemeente Roermond.
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1. Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 november 2011 een
aanvraag onWangen van Ballast Nedam Grondstoffen BV, Amersfoortsestraat L24 d,
3769 AN te Soesterberg, voor een watervergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:
1.1 het brengen van stoffen in rivier de Maas, in het kader van de uitvoering van de

herinrichting van het project Lus van Linne gelegen tussen kilometerraai 68.3 en
74.L op de linkeroever van de Maas in de gemeente Roermond;

L.2 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daaftoe
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 tussen
kifometerraai 68.3 en 74.L op de linkeroever van de Maas in de gemeente
Roermond.

De aanvraag is ontvangen op 21 november 2011 en geregistreerd onder nummer
RWS/DLB-2Ott/7OL6.

Gelet op het bepaalde in artikel 2 van het Besluit milieueffectrappoftage is een milieu-
effectrapport (MER) opgesteld. Het MER vormt een integraal onderdeel van de aanvraag.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
o Brief "Aanvraag WaterweWergunning'Nieuw leven in de Lus van Linne"', (Ballast

Nedam Grondstoffen BV, 21 november 2011, kenmerk 1111.01 Ww);
. Aanvraagformulier "Aanvraag Wateruergunning Nieuw Leven in de Lus van

Linne", (Ballast Nedam Grondstoffen, 21 november 2011);
o Tekening "Projectgrens), A4-formaat, (Ballast Nedam, 20 september 2011);
r Tekeningen "Topografische kaaft Linne" en "Locatie-benamingen DO", 2x A4-

formaat, (Ballast Nedam, 20 september 2OLL en 11 november 2011);
. Overzicht kadastrale percelen inclusief 2 tekeningen *Kadastrale kaart totaal" en

"Kadastrale lijnen op luchtfoto", 2x A4-formaat,(Ballast Nedam, 20 september
2011 en 08 augustus 2OLL);

. Inrichtingsplan en tekening "Inrichtingsschets VKA en DO", A4-formaat, (Ballast
Nedam, 20 september 2011);

. Procesbeschrijving installaties;

. Beschrijving ketenterrein en indeling inrichting middels tekening
"Inrichtingsgrens vergu nningen", (Ballast Nedam, 08 au gustus 2OLL) ;

. Bijlage "Stoffen en producten in opslag";
r 2 Bijlagen "Risicobeoordeling risicovolle stoffen voor het oppervlaktewatero;
. Bijlage "Milieu-risicoanalyse MM volgens CIVCPR en volgens NRB";
. Bijlage"Proteus-modellering";
. Bijlage"Bedrijfsnoodplannen";
. Bijlage "Riolering";
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. Brjlage "Warmtevracht koelwater varend materieel";

. Bijlage"Samenstelling afualwater";
r Bijlage "Variatie in samenstelling afivalwater";
. BUlage "Preventie afualwater";
o Bijlage "Zuiveringsvoorzieningen";
. BUlage "Nadelige effecten van lozingen op het watermilieu";
. Bijlage"Constructies";
o Bijlage "Oppervlak dempingen" inclusief tekening "Ontgrondingslijnen diepe

putten, max vergravingsdiepten, niet te vergraven gebieden", A4-formaat,
(Ballast Nedam, 11 november 2OLL);

o BUlage "Materialen dempingen";
r Bijlage"Graven van oppervlaKewaterlichaam";
o Bijlage "Taludhellingen" inclusief tekening "Taludontwerp diepere

ontgrondingen", A4-formaat, (Ballast Nedam, 11 november 2011);
. Bijlage "Profielschets natuurvriendelijke oever", 2x tekening "Maas oevefipen"

en "Profielschets NVO Natuurvriendelijke oevers,, 2x A4-formaat, (Ballast
Nedam, 13 september 2011 en 11 november 2011);

o Bijlage "Vegetatiekaart" bestaande uit 2 tekeningen "Lus van Linne-VKA Eindfase
en maximale begroeiing" en "Intewentiekaart vegetatie,,, 2x A4-formaat,
(Ballast Nedam, 08 augustus 2011);

o Bijlage "Dammen en Duiker" inclusief 2 tekeningen "Huidige stroomgeleidingen,,
en "Toekomstige stroomgeleidingen ", 2x A4-formaat, (Ballast Nedam, 20
september 2011);

o Bijlage "oeverbescherming" inclusief tekening "Interventielijnen werken,,, A4-
formaat, (Ballast Nedam, 08 augustus 2OLL);

o Bijlage "Overige activiteiten" inclusief 7 tekeningen "Wegen en afrastering
tijdelijke situatie", "Doorvaarten","\Á/egen en afrastering toekomstige situatie.,
"Inrichtingen voor recreatie en terreinbeheer","Locatie ketenterreini "Gebieden
winapparatuur" en "Afscheiding Linnerplas-ZlJid,',7x A4-formaat, (Ballast
Nedam, 22 september 2011, 11 november 2OLL,0g augustus 2011 en 20
september 2O1,L);

o Bijlage "Wijzigingen rivierwaterstanden";
. Rappoft Proteus Il "Natuurontwikkelingsproject Nieuw Leven in de Lus van

Linne", (Ballast Nedam, 18 september 2010);
. Rapport "Quickscan taludstabiliteit ontwikkeling natuurgebied de Lus van Linne

te Linnei (Fugro,20 augustus 2OLL);
. Rapport "Nieuw leven in de Lus van Linne, Definitief Ontwerp en

Voorbereidingsfase", (HKV, november 2OLt) ;. Rapport "Toetsing Waterkwaliteit", (Ballast Nedam, 16 september 2011);. Rapport "Noodplannen Milieu-incidenten", (Ballast Nedam Infra, 04 juni 2011);. Rapport "Protocol Bodemobjecten,,, (Ballast Nedam, 07 juli 2011);
. Bijlage "Bijlagenlijst vergunningstekeningen" bestaande uit 29 tekeningen, 25x

A3-formaat en 4x A4-formaat, (Ballast Nedam, 20 september 2011, 11
november 2011, 08 augustus 2011 en 13 september 2011);
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2.

Bijlage "Bijlagenlijst Constructietekeningen" bestaande uit 18 tekeningen, 18x
A3-formaat, (Ballast Nedam, 28 januari 2011, 05 september 2011, 08
november, 13 september 2OLL,22 september 2011 en 11 november 2011);
Bijlagenlijst "Bijlagenlijst Ontwerptekeningen" bestaande uit 8 tekeningen, 4x
AO-formaat en 4x A3-formaat, (Ballast Nedam, 11 november 2OLt,13 oKober
2OLL, t2 oKober 2OtL, t2juli 2011 en 08 augustus 2011).

Per brief van 9 december 2011 zijn door Ballast Nedam Grondstoffen BV aanvullende
gegevens onWangen. De aanvullende gegevens hebben betrekking op het feit dat
eveneens vergunning wordt aangevraagd voor de eindsituatie, een verduidelijking van
de stabiliteit van de centrale dam, toelichting omtrent de werkdepots, het toevoegen van
een tabel met betrekking tot de werKasen alsmede het zenden van de ontbrekende
tekening S-DO-02 " maximaal ontgraven" . De aanvullende gegevens zijn op 13
december 2011 onWangen en geregistreerd onder kenmerk RWS/DLB-201I17478.

Een verdere aanvulling is op 14 februari 2OL2 door Ballast Nedam Grondstoffen BV
ingediend. Deze stukken zijn op 14 februari 2012 ontvangen en geregistreerd onder
nummer RWS/DLB-2OL2/8I5.

Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft Ballast Nedam Grondstoffen BV
een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een
aanvraag op grond van de Ontgrondingenwet (Ow) ingediend.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterrcgeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde ovenvegingen besluit ik als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2,lid 1 en aftikel 6.5 sub c van de
Waterwet aan Ballast Nedam Grondstoffen BV te verlenen voor:

1.1 het brengen van stoffen in rivier de Maas afkomstig van het project voor de
herinrichting van de Lus van Linne;

1.2 het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas (Zandmaas) of
de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming
met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover ofdaaronder
werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste
substanties of voorwerpen te stoften, te plaatsen of neer te leggen, of deze te
laten staan of liggen tussen kilometerraai 68.3 en 74.L op de linkeroever van
de Maas in de gemeente Roermond;

II. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunningl
III. De vergunning voorde geluidswal te verlenen vooreen periode van vijf jaar nadat

de werkzaamheden onder voorschrift 7 zijn gerealiseerd;
IV. De vergunning voor de overige tijdelijke werken te verlenen tot 31 december 2026;
V. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in

artikel 2.1 van de Watenruet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar
bijlage 1 van deze vergunning.
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3. Voorschriften

Vootschrift 7

Plaatsbepaling

De definitieve werken dienen te worden gemaakt op de bU deze vergunning behorende
tekeningen met tekeningnummers :

DO-V-20 en DO-V-21 (natuururiendelijke oever)
DO-V-011 en DO-V-012 (dammen en duikers)
DO-V-024 en DO-V-025 (toekomstige wegen en onderhoudsroute)
DO-V-O17 (permanente dooruaart en te sluiten doorvaart)
DO-V-26 (vogelkijkplaats en afmeer- en vissteiger)
DO-V-008 (inrichtingstekening Nieuw Leven Lus van Linne)
DO-V-O13 (profiel Gerelingsplas)
DO-V-O18 (duiker in overlaat)
DO-V-O 19 (bodembeschermingen)
DO-V-20 (Maas oevertypen)
DO-V-022 en DO-V-042 (hoogwatervluchtplaatsen, ophoging terp/geleidedam)
De tekeningen zijn als bijlage 2 bij deze beschikking gevoegd.

De tijdelijke werken dienen te worden gemaakt op de bij deze vergunning behorende
tekeningen met tekeningnummers:
Do-Y -O24 EN DO-V-027 (ketenterrein, hekwerlíslag boom)
DO-V-O17 en DO-V-042 (tijdelijke dooruaaft)
DO-V-035 (gebieden winapparatuur en depots)
DO-C-O17 (locatie en constructie tijdelijke geluidswal)
DO-V-O13 (profiel tijdelijke Spoorplas en Linnerplas)
Do-V-024 (Wegen, opstapsteiger en afrastering tijdelijke situatie)
DO-V-028 (zuiveringsvoozieningen afualwater)
De tekeningen zijn als bijlage 3 bijgevoegd.

3.1Voorcchriften voor het brengen van stoffen in een opperulaktewaterlichaam

Voorschrift 2
Visuele verontreiniging in oppervlaKewater

Het gehalte aan opgeloste bestanddelen ter plaatse van de contactzone van de in en
uiWaart(en) van het werkgebied naar de Rivier de Maas mag niet meer bedragen dan 50
mgll boven de achtergrondwaarde gemeten 200 meter bovenstrooms van de stuw Linne
(bepaald volgens NEN6621).
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3.2 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswatenstaatswerk enlof
een bijbeholende beschermingszone

Vootschrift 3
Bescheiden

Tijdens de werkzaamheden moet voortdurend een o<emplaar van deze vergunning op
het werk aanwezig zijn.

Vootschrift 4
werkplan

1. Een werkplan moet 14 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden ter
goedkeuring aan de waterbeheerder worden aangeleverd.

2. Voor de duur van de geldigheid van het werkplan moet worden aangegeven:
- detailtekeningen van het werk;
- een plan van aanpak,
- een planning van de werkzaamheden;
- de volumes en locaties van de werkdepots,
- een opsomming van het in te zetten materieel (zowel varend als per as);

3. Jaarlijks, voor 1 maart , dient een geactualiseerd werkplan ter goedkeuring te worden
ingediend bij de waterbeheerder.

4. De werkzaamheden dÍenen te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde
werkplan.

Vootschrift 5
Beheercplan en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. De vergunninghouder dient ten behoeve van het beheer van het
ingerichte/afgewerkte terrein binnen een jaar na aanvang van de
ontgravingswerkzaamheden, in zesvoud, een beheerplan ter goedkeuring bij mij in
te dienen.

3. Het beheerplan dient te worden opgesteld in overleg met de waterbeheerder, de
provincie Limburg, de gemeente Roermond en, voor zover bekend is, de toekomstige
eindbeheelder.

Voorschrift 6
Centrale dam

1. De ophoging van de centrale dam mag pas plaatsvinden zodra de Linnerplas is
verlaagd.

2. De bestaande Middendam mag pas worden verlaagd nadat de nieuwe centrale dam
volledig is gebouwd en voldoende zetting heeft ondergaan. Of de centrale dam
voldoende zetting heeft ondergaan is ter beoordeling van de waterbeheerder.
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3. De werkzaamheden onder 1 en 2 dienen in het onder voorschrift 4 genoemde
werkplan te zijn aangegeven en te zijn goedgekeurd.

Voorschrift 7
U itvoeri ngsvolgorde werkzaa m heden ten behoeve va n gel u idswal

Voordat de geluidswal wordt gerealiseerd, dient de linkeroever tussen km 73.0 en km
73.4 tot een hoogte van ca. NAP +16.85m (km 73.4) en NAP +16.95m (km 73.0) te zijn
verlaagd en dient de huidige doorvaart naar de Gerelingenplas ter hoogte van km 72.0
te zijn gedicht tot een hoogte van NAP +17.50m.

Vootschrift 8
Contactpersoo,n

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning
bepaalde of bevolene en waarmee door of namens de waterbeheerder in
spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 2 weken nadat deze vergtnning in
werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het
telefoonnummer van degene(n) die door of namens hem is (zijn) aangewezen;

3. Wijzigingen in contactpersonen moeten binnen 2 weken schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 9
Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van
vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de
werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijzingen conform een door of
namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uiWoeren.

2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming
van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de
vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aaÍwraag hiertoe schriftelijk
en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag moet ljn
toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn
aan9egeven.

3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de vorig genoernde aanvraag
een besluit is genomen door de waterbeheerder.

4. Onder gehele of gedeeltelijke wUziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik
of wijziging van functie van de werken.

5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten
de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de
gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functieloos
zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na
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(gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem
worden verwijderd.

Voorschrift 10
Gebruik

1. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen (veiligheid
waterstaatswerken, mate van vertroebeling e.d.) De vergunninghouder zorgt ervoor
dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uiWoeren van werkzaamheden door of
namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van
het waterstaatswerk.

4. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te alle tijde aanvullende
eisen stellen.

5. Afual en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het
waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.

6. Rijksobjecten welke gebruiK worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
7. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige

werKuigen terstond opruimen.

Voorschrift 77
Calamiteiten en/of ongewone vooruallen

Indien als gevolg van een calamiteit en/of ongewoon voorval nadelige gevolgen voor
het milieu en/of waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de
vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, teneinde een nadelige
beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te
voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
Van een dergelijke calamiteit en/of ongewoon voorval dient de vergunninghouder
onmiddellijk de Vuilwatenruacht (0800-0341) in kennis te stellen. De kennisgeving
dient minimaal te bevatten:
. De oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorual zich

heeft voorgedaan;
. De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun

eigenschappen;
o Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen van

het voonral voor het waterctaatswerk te kunnen beoordelen;
e De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het

voorval te voorkomen, te beperken en/ofongedaan te maken;
Zo spoedig mogelijk na een calamiteit enlof ongewoon voorval dient de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie te verstrekken over de
maatregelen die worden overvrrogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich
nogmaals kan voordoen.

1.

2.

3.
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1.

2.

Vootschrift 12
Hoog water

Tijdens de werkzaamheden mogen gedurende de werkuitvoering vanaf 1 april tot 1

november (buiten het hoogwaterseizoen) tijdelijke werkdepots (ieder depot mag
maximaal 5000 mg bedragen) worden gerealiseerd.
De werkdepots moeten langgerekt worden gevormd en geplaatst zoals is
aangegeven op de schetstekening genoemd in bijlage Ww-A3-9a.

Vootschrift 73
Bod e m kwa I i te i V kw a I i te i ts ra p po rta g e

Tenminste 2 weken voorafgaand aan de graafrverkzaamheden dient de bodemkwaliteit
van het te ontgraven materiaal inzichtelijk gemaaK te worden conform
onderzoeksprotocol NEN 5720, inclusief toetsing aan de klassenindeling middels het
toetsingsprogramma TOWABO versie 4.O.202, voor die delen van het werkgebied
waarvan de bodemkwaliteitsgegevens ontbreken. Daarnaast dient in de
kwaliteitsrapportage inzichtelijk gemaaK te worden hoe men met de verschillende
kwaliteitsklassen van het voornoemde omgaat en wat hun (eind)bestemming is.
De werkzaamheden mogen pas een aanvang nemen na goedkeuring van de
kwaliteitsrapportage door de waterkwaliteitsbeheerder. Er dient gewerkt te worden
conform de goedgekeu rde kwal iteitsrappoftage.

Voorschrift 14
Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Tenminste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de
vergunninghoudervan het voornemen daaftoe kennisgeven aan de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunningen te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal
aangevangen, indien dit redelijkenarijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden
vooftgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min
mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De
waterdoorvoer ter plaatse moet te alle tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De
vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terutond worden
opgevolgd.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 2 werkdagen gemeld te worden
aan de waterbeheerder. Hierbij moet vergunninghouder volledige medewerking verlenen
bij het beoordelen van de vergunningsvoorschriften door de waterbeheerder (de
oplevering).
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4. Aanvraag

4.1 Algemeen

op 21 november 2011 heeft Ballast Nedam Grondstoffen B.V. een vergunning
ingevolge de waterwet (wtw) aangevraagd voor het maken en behouden van
werken alsmede het brengen van stoffen in rivier de Maas ten behoeve van het
project Lus van Linne op de linkeroever in het rivierbed van rivier de Maas tussen
kilometerraai 68.3 en 74.L in de gemeente Roermond op de percelen met de volgende
kadastrale gegevens:

. Gemeente Roermond, sectie R, perceelnummers tg, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
29, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 59, 62, 4, 5, 16, 21, 24, 33, 35, 56, Lg, 34,
47,49, 5L, 52,60,61 en 63;

o Gemeente Roermond, sectie A, perceelnummer tB2Si
o (Voormalig) gemeente Herten, sectie A, perceelnummer 732.

Ballast Nedam Grondstoffen BV streeft ernaar in afzienbare tijd een integrale
herinrichting van de Lus van Linne te realiseren om daarmee een bijdrage te leveren
aan de hoogwaterbescherming langs de Maas en ruimte te scheppen voor de
ontwikkeling van ruim 200 hectare dynamische en soortenrijke natuurrivier. Het
gebied groeit uit tot een robuust natuurkerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur.
Doel en uitgangspunt van het project zijn:

- vergroten van de bescherming van het Maasdal tegen overstromingen door
verlaging van de overstromingskansen bij hoogwaters.

- Realiseren van een toekomstvaste inrichting die de basis legt voor een vrije,
dynamische natuurontwikkeling die wordt opgedragen en gestuurd door de
ter plaatse nog grote rivierdynamiek;

- Behouden en versterken van de reeds waardevolle natuurgedeelten;
- Realiseren van het plan op basis van een renderende exploitatie van de in het

gebied aanwezi ge delfstoffenvoorraad.
De werkzaamheden c.q. activiteiten zijn genoemd in het Definitief Ontwerp (DO). Het
Definitief ontwerp maaK onverkort onderdeel uit van de aanvraag om
watervergu nning.

4.2 Handelingen waanyoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op de herinrichting van de Lus van Linne waarin 200 ha
dynamische riviernatuur wordt ontwikketd in combinatie met hoogwaterbescherming.

Daarnaast wordt vergunning aangevraagd voor het maken en behouden van diverse
tijdelijke werken tijdens de uitvoeringsperiode van het project, zoals een werKerrein en
tijdelijke opslag in (werk-)depots.

De in de aanvraag genoemde aspecten "lozen" en "hergebruik ontgraven materiaal,,
vallen onder andere regelgeving. Het aspect "lozen" wordt beoordeeld in het kader van
het Activiteitenbesluit, behoudens de lozing veroorzaakt door de
ontgraving/baggenruerkzaamheden. De lozingen van huishoudelijk afuatwater, het
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5.

koelwater, de tankplaats, de op en overslag, de bouw sluis (nieuwbouw vast object), de
werkplaats, de brandstoftanks en niet verontreinigd hemelwater vallen onder het
Activiteitenbesluit en worden gemeld via de AIM-module.
Het toepassen c.q. hergebruik van ontgraven materiaal en tijdelijke opslag, wordt voor
wat betreft de chemische kwaliteit, geregeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
(Bbk). Daarom wordt er in deze vergunning niet nader op ingegaan.

Duur werkzaamheden
De herinrichting van het project de Lus van Linne heeft een permanent karaKer.
Daarom is de vergunning voor dat gebruik verleend voor onbepaalde tijd.

Du u r tijdel ij ke werkzaa m h eden
De tijdelijke werken worden gedurende de herinrichting gebruiK en worden tot 2026
vergund.

4.3 Beschrijving van het opperulaktewaterlichaam waarin de handelingen
plaatsvinden.

De activiteit vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas in de zin van de
Waterwet. De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afuoerpatroon
dat wordt gekenmerK door hoge afuoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage
afuoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafuoeren variëren 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 dalvlaKe. De dalvlaKe 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. Naar het noorden toe heeft de Maa, vooral door kanalisatie, een meer
rechte loop en vervolgt haar weg diep weggezonken in het landschap. Het verhang is op
dit traject ten opzichte van de bovenstrooms gelegen trajecten afgenomen. De
Zandmaas is, om scheepvaart mogelijk te maken, sterk gestuwd en de oevers zijn vaak
met stortsteen verdedigd.
De Zandmaas is een langzaam stromende rivier/nevengeul op zandlklei.

Toetsing van de aanvraag aan de doelshllingen van het wahrbeheer

5.1 Algemeen

De Watenruet (Wtw) omschrijft in aftikel 6.21 in samenhang met aftikel 2.1 het
toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bU de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste; in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en
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;
maatschappelijke fu nctiesc. vervulling van door waterq/stemen.

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 beldd 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 beleld 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.

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

5.1.1 Hoofdoverweging regelgeving en beleid m.b.t. handelingen als bedoeld in
aÉ.6.2, lid 1, Wtw.

Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid
zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de
verontreiniging en het standstill-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft
daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist
dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen
waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere
uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in
dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt
(voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit:
meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopduiting), implementatie
van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een
integrale milieuafirueging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het
voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare
technieken' toepast. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vastgelegd dat
lozers deze best beschikbare technieken (BBT) moeten toepassen. In artikel 1.1 van de
Wabo is de volgende definitie voor de 'beste beschikbare technieken' gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest
doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu,
die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en
technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden

Pagina 12 van 33



toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of
daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede
de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt
gesteld'.

5.1.2 Toetsing van de aanvraag aan het beleid voor brengen van stoffen in
oppervlaktewater.

Toetsing van de best besdtikbare technieken (BBT)

In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten
aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare
technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De
tabellen 1 en 2 bevatten een overzicht van documenten waarmee bij de
vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

In tabel 1 van de bijlage is aangegeven voor welke gpbv/IPPC-installaties welke
referentiedocumenten voor beste beschikbare technieken (oftvel BREF's) moeten worden
geraadpleegd. In deze tabel zijn alleen de BREF's opgenomen die zijn vastgesbld door
de Europese commissie. op grond van de onderhavige regeling dienen
vergunningverleners de BREF's alleen te gebruiken bij inrichtingen met één of meerderc
IPPC-installaties. De verplichting om bij inrichtingen met lPPC-installaties de BREFs te
raadplegen vloeit voort uit de lPPC-richtlijn. In bijlage I van de lPpC-richflijn is
aangegeven welke categorieën van industriële activiteiten onder de werkingsfeer van de
Richtlijn vallen. De activiteiten van Ballast Nedam Grondstoffen BV worden niet genoemd
in bijlage 1. Dit betekent dat Ballast Nedam Grondstoffen niet valt onder de werkingsfeer
van de IPPC.

Tabel 2 bevat een lijst van thans algemeen in Nederland toegepaste richtlijnen die
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die
ingevolge de onderhavige regeling door vergunningverleners bij het bepalen van BBT
zullen moeten worden toegepast.

Tijdens de toetsing is rekening gehouden met de in tabel 2 genoernde richflijnen.
Geconstateerd is dat de beschreven werkwijze voor het uitvoeren van het project Lus
van Linne voldoet aan de richtlijnen en derhalve als BBT wordt aangemerK.

Besluit algemene regels voor inrichtingen mitieubeher (Activiteitenbestuit)
In het Activiteitenbesluit worden algemene regels gesteld aan de lozingen binnen de
inrichting. Geconstateerd is dat de lozingen met betrekking tot de ontgravingen niet
geregeld zijn in het Activiteitenbesluit. Derhalve wordt teruggevallen op de Waterwet en
is, zoals in de vorige alinea reeds aangegeven, in deze vergunning een eis opgenomen
ten aanzien van de toegestane additionele vertroebeling in de contactzone tussen
werkgebied (plas) en rivier de Maas.
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5.2 Hoofdoverweging regelgeving en beleid m.b.t. handelingen als bedoeld in
artikel 6.5, onder c, Wtw.

5.2.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig
gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP),
planperiode 2009-2015. Een verdere 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
rij kswaterstaatswerken en/of bij behorende beschermi ngszones zijn u itgewerkt i n de
Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader lJsselmeergebied.

Het beheer- en ontwikkelplan voor Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit door
naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar furrtie en
watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele besluiten,
dat gebruiK 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 gelden voor KRW-
lichamen.

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). Doelstelling van de beleidslijn is de beschikbare atuoer- en bergingscapaciteit van
het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen E 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 in onderhavige aanvraag het geval is. De beleidsregels berusten op
artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.3 Overtegingen t.a.v. de beperkingen van oyenstromingen, wateroverlast
en watenschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag is getoetst aan de doelstellingen uit
aftikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerK in het Beheer- en Ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van
de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW
dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. De toets
op het BPRW is te vinden in paragraaf 5.4.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen, is behalve een netwerk van
functionerende keringen ook een goede afuoer van water, sediment en ijs via de rivieren
naar zee nodig. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen
is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren.
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Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren
van Nederland. De grote rivieren en het lJsselmeer staan daarbij centraal. Het
waterbeheer is erop 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 aangepaK binnen het
watervei I i g heidsbeleid.

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

De doelstelling van de beleidsregels is de beschikbare afuoer- en bergingscapaciteit van
het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen E gaan die de mogelijkheid tot
rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk
maken. De beleidsregels zijn van toepassing op de bij de beleidsregel aangewezen
waterstaatswerken, waaronder de rivier de Maas.

Het project " Nieuw leven in de Lus van Linne" levert een aanzienlijke bijdrage aan de
hoogwaterbescherming in Midden-Limburg en schept ruimte voor de ontwikkeling van
ruim 200 hectare dynamische en sooltenrijke riviernatuur. De Lus van Linne groeit uit
tot een natuurkerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur.

Door het verlagen van de uitenruaard tot grindrijke oevers, het aanleggen van
meestromende geulen, de aanleg van eilanden en het verondiepen van halfdiepe plassen
worden gunstige condities geschapen voor het ontwikkelen van een scala aan
riviergebonden natuur. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. morfologische steilranden
en stroomgeulen. Via het introduceren van begrazing in dichtbegroeide natuurlocaties
ontwikkelt zich een variatie aan graslanden, struwelen, moerassen en ooibossen. De
natuurfunctie van de plassen wordt versterkt door de vlakke en bosrijke oevers, het
grotere aandeel aan ondiep water en een zandgrindige bodem. Het project draagt
daardoor tevens bij aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water. De riviervissen en
andere dieren die in ondiep, stromend water vertoeven, zullen profiteren van de
voorgestane inrichting.
Als tweede aspect levert het realiseren van het project een bijdrage aan de
hoogwaterbescherming als gevolg van het verwezenlijken van een rivierwaterberging.
Hierdoor wordt een verlaging bereikt van de hoogwaterstanden. Door het verleggen van
dammen, het verlagen van de uiteruvaard, het graven van geulen en de aanleg van
robuuste overlaten wordt de afrvoercapaciteit van de Maas vergroot. Stroomafiruaarts van
het project, tussen rivierkilometer 64.0 en 71.0, dalen de hoogwaterstanden.

De werkzaamheden zijn activiteiten ten behoeve van de realisatie van natuur als bedoeld
in de beleidsregels. De tijdelijke werken zijn op hun beurt weer noodzakelijk om de
activiteiten uit te voeren.

Vastgesteld dient te worden of de activiteiten in strijd zijn met het toetsingskader van de
Watenryet als bedoeld in aftikel 2.1 van de Watenrvet en met name de Beleidsregels
Grote Rivieren.

De beleidsregels'Grote Rivieren' staan dergelijke activiteiten toe mits:
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1. sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activitet dat het veilig
functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

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

3. sprake is van een zodanige situering en uiWoering van de activitet dat de
waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

4. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering
van de maatregelen gezekerd zijn.

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 twee afwegingskaders, te weten:
1. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het bergend regime van

toepassing is, en
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van

toepassing is.

De volgende activiteiten vinden plaats:
- Overstroombare zuidelijke oever - de oeverzone tussen de zuidelijke Maasoever

en Spoorplas wordt verlaagd.
- De huidige centrale scheidingsdam tussen Spoorplas en Gerelingsplas wordt

verplaatst in zuidelijke richting, diagonaal door de huidige Spoorplas.
- Scheidingsdam tussen Osen- en Gerlingsplas. In het noordelijk deel is een sluisje

voorzien.
- Verondiepen Spoorplas en handhaven van een vrij eroderende oever aan de

zuidkant. Er worden en drietal lage instroomgeulen aangelegd elk met een andere
drempelhoogte om de instroom vanuit de Maas te vergroten.

- Verdiepen van de Gerelingsplas. Verder wordt de huidige invaart van de
Gerelingsplas ter hoogte van ca. km 72 gedempt. In plaats hiervan wordt de
verbinding met de Maas in benedenstroomse richting verlegd en verondiept. Het
gebied wordt niet meer opengesteld voor intensieve vormen van recreatie en
evenementen. Toegang over water is alleen mogelijk voor kleine (roei)boten.

- De voormalige Linnerplas (ter plekke van de van de hoge agrarische percelen aan
de kop van de uitwaard, de Schuttelkesnak) wordt opnieuw uitgegraven. Ter
plekke wordt een lage, frequent meestromende, brede ondiepe geul aangelegd.
Het gebied gaat o.a. als foerageergebied voor watervogels functioneren.

- Aanleg van een verlaagde overlaat tussen Spoorplas en Gerelingsplas, deze sluit
aan op de scheidingsdam tussen Osen- en Gerelingsplas (westzijde). Doel is het
verbeteren van de doorstroming tussen beide plassen te verbeteren.

- Aanleg van een ca. 2 Ha grote hoogwatervrije terp als vluchtplaats voor dieren
tijdens hoogwater.

- Vogelkijkhut aan het einde van de centrale scheidingsdam
- Realiserenaanleg-/vissteiger.
- Realiseren (half-)verharde werkwegen (gelegen gelijk of onder maaiveld);
- Maken hekwerken, slagbomen en afrasteringen e.d.;
- Realiserenafmeervoorzieningen;
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- Plaatsen ketenterrein, werkplaats, units en containerc e.d.;
- Plaatsen winmaterieel (pontons, verwerkingsvaartuig(en), hulpschepen, kranen,

bulldozers en astransport e.d.);
- Realiseren tijdelijke invaart;
- Maken tijdelijke werkdepots, een onderwaterdepot en een geluidswal.

De locatie van de aangevraagde activiteiten is gelegen in het stroomvoerend regime. De
ingrepen vallen onder aftikel 5 sub f (realisatie van natuur), artikel 3 sub b (activiteiten
van rivierbeheer of -verruiming) en artikel 3 sub d van de Beleidsregels (overige
activiteiten van ondergeschikt belang). In dit kader is sprake van een activiteit ten
behoeve van realisatie van natuur in verband met het Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
beleid. Hieronder volgt een nadere beoordeling van de werken.

Conform artikel 5, sub f van de genoemde Beleidsregels worden werken (riviergebonden
activiteiten, stroomvoerend) in het rivierbed van de rivier de Maas, getoetst aan de
afgemene voorwaarden (artikel 7,lid L en lid 2) van de Beleidsregels.

Derhalve wordt zulks ter bescherming van het belang van het voorkomen en
beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste overwogen.

1. Er is sprake van een dusdanige situering en uiWoering van de werken dat het
vei I i g fu nctioneren va n het rij kswaterstaatswerk gewaa rborgd bl ijft .

2. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afuoercapaciteit.

3. Er is sprake van een zodanige situering en uiwoering van de activiteit dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

Daarnaast geldt dat er sprake moet zijn dat;

4. de afname van het bergend vermogen duurzaam wordt gecompenseerd, waarbij
de financiering en tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

4d.1. Situering en uiWoering m.b.t. veiligheid functioneren yan
waterctaatswerken:

Ten aanzien van de situering en uiWoering m.b.t. het veilig functioneren van
waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen. Er zullen geen onveilige situaties ontstaan
als gevolg van hydraulische effecten.

Ad.2. Feitelijke belemmering:
Het plan vormt geen feitelijke belemmering voor rivieruerruiming.

Ad.3 en 4. Situering en uiWoering m.b.t. waterctandverhoging en
bergingscapaciteit:

1. Hydraulische effecten. Het DO (zie referentie B) wordt gerealiseerd in het onbedij6e
deef van de Maas, er dient daarom getoetst te worden bij de 1/250 en L/L25Q afuoer.

- waterstandeffecten bij kades G/25O):
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Daling: bovenstrooms km 72.8 dalen de waterstanden fors. De maximale daling in
het zomerbed bedraagt 43 cm. De maximale daling in het winterbed langs DGRkades
bedraagt 37 cm (ter hoogte van km 68.02) en wordt langzaam minder
stroomopwaarts. Bij km 50 zijn er geen effecten meer zichtbaar vwb.
waterstanddaling.
Stijging: het plan leidt ook tot enige waterstandverhoging langs een aantal
DGRkades benedenstrooms van het project. De oevers aan de oostzijde van de
Oolerplas (ca. km 74-75) worden begrensd door een DGRkade. De
waterstandverhoging langs deze kade bedraagt maximaal 1 cm. DGRkades bevinden
zich ook langs de rechteroever van de Maas over het traject km 76-79.5. De
verhoging bedraagt ca. 1 cm (km 76.0) aflopend naar 0 cm bij km 79.5.
Visuefe weergave waterstandeffecten: zie referentie B, figuur 2, L4 en 15.
Samenvattend: uit het bovenstaande blijkt dat er over een lang riviertraject (ca. 18
km) grote winst is te behalen op het gebied van waterstanden bij DGRkades. Het
traject waar de waterstanden bij de DGRkades zullen stijgen is vrij kort (5.5 km),
bovendien blijft de stijging over dit traject beperK tot maximaal 1 cm. Er is sprake
van een zogenaamde zaagtand. Of deze piek van 1 cm aanvaardbaar is t.a.v. de
veiligheid van de kades is ter beoordeling van het waterschap.
Per mail van 6 januari 2OL2 is aan het Waterschap Roer en Overmaas gevraagd of
zij kunnen instemmen met de verhoging. In verband met het uitblijven van een
reactie is per brief van 30 januari 2OL2, verzonden op 1 februari 2OL2, aan het
Waterschap Roer en Overmaas aangegeven dat ik voornemens ben positief op de
aanvraag om watervergunning te beslissen. De reden hiervan is dat de
stroomsnelheden ter plekke van de stijging laag zijn. Bovendien wordt over een
traject van 18 kilometer een waterstandsdaling gerealiseerd van maximaal 40 cm en
vindt over een vrij kort traject een stijging bij de DGRkade plaats van maximaal 1

cm.

- waterstandeffecten (U L25O)
Daling: in het zomerbed is er over het traject km 72.8-56.0 sprake van een daling
van de waterstanden. De verlaging bedraagt maximaal ca. 41 cm bij ca. km 69.0 en
neemt weer af tot 0 cm ter hoogte van ca. 56.0. In het winterbed is er een
vergelijkbaar beeld, een daling van ca. 40 cm bij km 69.0, aflopend naar 0 cm bij
km 56.0.

Stijging: in het zomerbed stijgen de waterstanden over het traject km72.8-79.5.
Over een kort traject tussen km 72.8 en km 73.5 kan gesproken worden van een
piek met een maximum van 3 cm. Bij km 74.O bedraagt de stijging nog ca. 1 cm,
daarna loopt de waterstand langzaam af naar 0 cm bij km 79.5. In het winterbed
een vergelijkbaar beeld. Er is sprake van een zogenaamde zaagtand. Vanuit
rivierkundig oogpunt is de benedenstroomse piek aanvaardbaar.

De locatie en aard van de waterstandverhoging in het winterbed is van dien aard dat
er geen toename van het risico op hinder of schade voor derden ontstaat.

Visuele weergave waterstandeffecten: zie referentie B, figuur 2, 9 en 10.

2. Morfologische effecten. De morfologische effecten + de eventueel te nemen
maatregelen tfdens de uitvoeringsfase en na het gereedkomen van project zun
beschreven in het "hydraulisch morfologisch onderzoek, Wijbenga/Vieira da
Silvafiermes, 2010" (ref. A), referentie A en de "MER-planstudie,
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Rademakersfiiemersma, 2010" (ref. C). De toetsing op de MER is uitgevoerd door de
Commissie Mer. De MER-Planstudie, de aanbevelingen van de Commissie Mer en de
aanvullende reacties en adviezen van Ballast Nedam Grondstoffen BV en Rijkswaterstaat
moeten leiden tot een aantal maatregelen om ongewenste gevolgen samenhangend met
morfologische effecten zoveel mogelijk te beperken. Deze gevolgen kunnen onder meer
zijn: erosie van oeververdediging enlof kunstwerken of erosie/verzanding van rivierbed
op niet gewenste locaties.

Gonclusie:
- L/25O situatie: over een lang traject zullen de waterstanden langs DGRkades fors
dalen. In vergelijking hiermee is de stijging van de waterstanden vrij gering (maximaal 1

cm) en maar over een kort traject.
- L/t2SOz er is sprake van een zogenaamde zaagtand, vanuit rivierkundig oogpunt is de
benedenstroomse piek aanvaardbaar; de waterstandeffecten en locatie hiervan zijn
dusdanig dat het risico op een extra toename van hinder of schade voor derden niet zal
toenemen. Het plan vormt geen feitelijke belemmering voor rivierverruiming.
De veiligheid van waterstaatswerken als gevolg van negatieve hydraulische effecten
niet in het geding. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering. Morfologie:
diverse rappoften is aangegeven dat er maatregelen nodig zijn ten aanzien van o.a.
beheer en veiligheid.
Rivierkundig gezien is er geen bezwaar tegen uiWoering van het project "Lus van Linne".

Gedurende het verloop van project (voorbereidingsfase + uiWoeringsfase) zal er sprake
zijn van een aantaltijdelijke activiteiten binnen het projectgebied. Het gaat hierbij om:
1. plaatsing van keten, losponton en opstapsteiger gedurende de werkzaamheden.
2. een aantal kleine en tijdelijke depots: aanvrager (Ballast Nedam Grondstoffen BV)

geeft aan:
o het betreft geen opslag, maar behoort bij een lopende werkuiWoering
o inhoud: maximaal 5000 m3

o langgereKe depots in de op locatie optredende stroomrichting
o het betreft grond, ontgraven binnen de projectgrens, zodat netto nihil aan het

u iterwaardprofi el wordt toegevoegd
o opslag alleen buiten de winterperiode (1-4 tot 1-11)

3. zie tijdens de uiWoering is de aanleg van een geluidswal voozien (zie figuur 2). De
geluidswal wordt aangebracht nadat zuidelijk van de nieuwe scheidingsdam tussen
de Gerelingenplas en Spoorplas een deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Het materiaal voor de aanleg van de geluidswal is afkomstig van de dekgrond
noordelijk van de geluidswal. Gereed zijn op dat moment al

o de aanleg van de nieuwe scheidingsdam
o de inrichting van het gebied zuidelijk van de geluidswal
o de opening tussen Gerelingenplas en de Maas ter hoogte van km 72 is gedicht

en daarvoor in de plaats is een opening aangebracht net voorbij km 73.
4. in de Gerelingenplas zal gedurende een aantal jaren een onderwaterdepot in gebruik

zijn met als functie de voorraadopslag van grof grind dat gebruiK gaat worden voor
o.a. oever- en bodembeschermingen, Tevens zal het worden gebruikt voor opslag
van ontgraven toutvenant dat, indien nodig, weer opnieuw kan worden opgegraven
voor gebruik elders of voor afuoer naar een andere locatie.
Het betreft hier dus een "actief' depot dat gedurende de duur van het project in
omvang kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid af- en toevoer van gronden. De

ts

in
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maximale inhoud bedraagt ca. 500.000 m3. De tophoogte aan de bovenzijde
bedraagt NAP +18.00m (= SP +1.10m).

Toetsing van 1, 2,3, en 4 dient plaats te vinden aan aft. 3b.: "activiteiten ten behoeve
van rivierbeheer en -verruiming".

Voor deze 4 activiteiten geldt:
- ten aanzien van de situering en uiWoering m.b.t. het veilig functioneren van

waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen, Er zullen geen onveilige situaties
ontstaan.

- Er is geen feitelijke belemmering.
Waterstandeffecten:

- t.a.v. 1, de keten zijn gelegen op een hoogwaterurije locatie. Het losponton en
opstapsteiger zijn kleine objecten die niet van invloed zijn op de waterstanden.

- t.a.v. 2: het aantal en de locatie van de depots zal steeds wisselen, niet aan te
geven is hoeveel waterstandverhoging de depots zullen geven in welke fase van het
project. Onder de hierboven aangegeven condities zal de verhoging echter dusdanig
klein zijn dat deze zelfs gedurende de meest kritische uitvoeringsfase geheel zal
worden opgevangen door de optredende waterstandverlaging gedurende deze
periode.

- t.a.v. 3: de aanleg van de geluidswal leidt, indien de oorspronkelijk geplande
volgorde van werkzaamheden, zoals genoemd onder punt 3, wordt aangehouden tot
een verhoging van 5 cm in de as van de rivier (1/250 en 1/1250). Om deze
verhoging zoveel mogelijk te verminderen zullen gedurende de voorbereidingsfase
de volgende maatregelen/aanpassingen worden genomen:

3a. in het definitief ontwerp is een verlaging van de linkeroever tussen km 73.0
en km 73.4 tot een hoogte van ca. NAP +16.85m (km 73.4) en NAP +16.95m
(km73.0) voorzien. Deze verlaging zal versneld worden en al in de
Voorbereidingsfase worden u itgevoerd.
3b. de huidige doorvaaÊ naar de Gerelingenplas ter hoogte van km 72.A zal
tijdens de Voorbereidingsfase worden gedicht tot een hoogte van NAP +17.50m.
Eerst was dit ca. NAP +19.50m.

Door het in een vroeg stadium uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in
3a. en 3b. zal de waterstandverhoging in de as van rivier bij de L/25O afuoer
afnemen. Er is een duidelijk zaagtandeffect herkenbaar, een waterstandverlaging
van meer dan 1 mm treedt op over het traject ca. km 66.5-72.0. De verlaging
bedraagt over dit traject afgerond 5 cm. Daartegenover is het tr{ect met verhoging
van 1 mm of meer erg kort (km 72.5-73.5), de maximale verhoging bedraagt ca. 1

cm. Een geringe waterstandverhoging treedt ook op langs een DGRkade ( traject km
72.5-73.5, max. 1 cm), de locatie van deze kade is echter zodanig dat het
veiligheidsrisico niet toeneemt.
Het zaagtandeffect is ook herkenbaar bU de L/I25O atuoer. Het traject is globaal
genomen hetzelfde. De maximale verlaging bedraagt hier ca. 4 cm, de maximale
verhoging 1 cm.

- t.a.v. 4: het depot zal gedurende een aantal jaren bestaan, berekend is de
Voorbereidingsfase met geluidswal met tevens de versnelling in het verlagen van de
linkeroever zoals omschreven in 3a. Het depot zal in deze situatie in de as van de
rivier leiden tot een geringe waterstandverhoging van maximaal 15 mm (1/250)
resp. 25 mm (L/L250). Deze verhoging wordt echter geheel opgevangen door de
waterstandverlaging samenhangend met overige ingrepen in de Voorberddingsfase.
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Conclusie:
Deze 4 activiteiten vormen geen feitelijke belemmering. De veiligheid van
waterstaatswerken is niet in het geding. Een toename van het risico op hinder of schade
bij derden is er niet.
Rivierkundig gezien is er geen bezwaar tegen deze tijdelijke maatregelen ten behoeve
van de uiWoering van het project "Lus van Linne".

Voofts is in de eindsituatie sprake van de aanleg van een vissteiger. Toetsing dient
plaats te vinden aan art. 3d.: "overige activiteiten van rivierkundig ondergeschiK
belang".

Voor deze activiteit geldt:
- geen feitelijke belemmering
- ten aanzien van de situering en uiWoering m.b.t. het veilig functioneren van

waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen. Er zullen geen onveilige situaties
ontstaan

Waterstandeffecten:
De steiger is een dusdanig klein object dat dit niet van invloed zal zijn op de
waterstanden. Het bovenstaande geldt zowel voor de Ll25O als voor de tlI25O afvoer.

Gonclusie:
De steiger vormt geen feitelijke belemmering. De veiligheid van waterstaatswerken is
niet in het geding. Een toename van het risico op hinder of schade bij derden is er niet.
Rivierkundig gezien is er geen bezwaar.

Iaarlijks werkplan
Bij het voorschrijven van een werkplan is in de afrveging betrokken de looptijd van de
vergunning, de complexheid van de verschillende wijzigingen in het plangebied, het
belang van rivierverruiming (begroeiing, erosie, instandhouden dammen e,d.) alsmede
de maatschappelijke gevoeligheid van de herinrichting. Vanwege het feit dat de looptijd
van het project tot 2026 duurt, is een werkplan vereist. Ik heb dan ook een voorschrift
opgenomen.

UiWoeringsvolgorde werken
Tijdens de uiWoering is de aanleg van een geluidswal voorzien. Door de geluidswal zal
een verhoging ontstaan van circa 5 cm ter hoogte van km 73. Deze verhoging is een
gevolg van het verleggen van de doorvaart naar de Gerelingsplas. De
waterstandsverhoging is te beperken indien een verlaging plaatsvindt van de linkeroever
tussen km 73.0 en km 73.4tot een hoogte van ca. NAP +16.85m (km 73.4) en NAP +
16.95m (km 73.0) en indien de huidige dooruaaft naar de Gerelingsplas ter hoogte van
km 72.O wordt gedicht tot een hoogte van NAP +17.50m. Hieftoe is een voorschrift
opgenomen.

Nieuwe Centrale dam
De handelingen in dammen betreffen de volgende:

1. aanleggen van een natuurdam in de Spoorplas;
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2. aanleggen nieuwe centrale dam in Spoorplas, aansluitend op huidige
Middendam;

3. verwijderen van een gedeelte van de huidige Middendam;
4. verlengen van de huidige Middendam tot nieuwe centrale dam met twee

overlaten;
5. verlagen huidige Zuiddam.

Bij het oprichten van de centrale dam is de bestaande middendam nog aanwezig.
Hoewel ze beide in lengte even ver reiken en in elkaar opgaan, vormt de verdubbeling
van middendammen een stromingsbarrière bij extreem hoog water. De ophoging van de
centrale dam nabij stuwpeil tot uiteindelijke hoogte kan pas plaatsvinden als ter
compensatie de Linnerplas verlaagd zal zijn. Omgekeerd is de aanwezigheid van een
doorgaande oost-west dam cruciaal voor het rivierbeheer. Daarom mag de huidige
middendam pas verlaagd worden nadat de centrale dam volledig is gebouwd en
voldoende zetting heeft ondergaan om zeker te zijn van stabiele taluds. Hiertoe is een
voorschrift opgenomen.

Voor de delen van het werkgebied waar geen onderzoeksgegevens van bekend zijn,
moet de bodemkwaliteit inzichtelijk worden gemaaK conform onderzoeksprotocol NEN
5720 inclusief toetsing aan de klassenindeling door middel van het toetsingsprogramma
TOWABO versie 4.O.2O2. Daarnaast dient in de kwaliteitsrapportage inzichtelijk te
worden gemaaK hoe wordt omgegaan met de verschillende kwaliteitsklassen van het
materiaal en wat de eindbestemming is. Hiertoe is een voorschrift opgenomen.

Beheerplan
Voor het beheren en onderhouden van het gebied dient een heldere taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling te worden opgesteld. Om dit te concretiseren, wordt een
voorschrift opgenomen waarin binnen een jaar na aanvang van de
ontgravingswerkzaamheden een beheerplan wordt geëist. In het beheerplan dient de
visie voor toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de beheer en onderhoudstaken
te worden vastgelegd.

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

Zoals hierboven is uiteengezet vallen de tijdelijke depots en eventueel hergebruik van te
ontgraven materiaal, voor wat betreft de chemische beoordeling, onder andere wet- en
regelgeving, te weten het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hetzelfde geldt voor de
mogelijke lozingen buiten de inrichting welke in het kader van het Besluit lozingen buiten
inrichting (Bbi) geregeld dienen te worden. Deze vallen derhalve buiten het kader van
deze watervergunning en worden daarom niet in deze vergunning behandeld.

Toets BPRW
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 oppervlaKewaterlichaam, in casu waterlichaam Zandmaas, "Langzaam
stromende rivier/nevengeul op zand/klei".

5.4

Pagina 22 van 33



6.

Ballast Nedam Grondstoffen BV heeft in de aanvraag om watervergunning een
effectbeoordeling gedaan naar de ecologische waarden in het gebied. Ballast Nedam
Grondstoffen BV heeft het toetsingskader van het BPRW doorlopen.

Als eindbeoordeling van deze toetsing volgens het BPRW geldt dat de haalbaarheid van
de voor de Zandmaas geldende doelstellingen door de ingrepen van het project "Nieuw
leven in de Lus van Linne" niet worden benadeeld en op de locatie zelf worden bevorderd
en gerealiseerd. Uit de toets blijK dat de ingrepen in het project Lus van Linne niet
leiden tot een achteruitgang en een positieve invloed hebben op de biologische toestand.

5.5 Overwegi ngen t.a.v. de maatschappel ijke functievervul I i ng door
watercystemen

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 uitgewerK 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 en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natulr 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 beïnvloeden de hierboven genoemde functies niet.

Ptocedute

6.1 Procedure Milieueffectrapportage (MER)
Volgens de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 van het Ministerie van
VROM is de activiteit binnen de inrichting Lus van Linne MER.-plichtig voor
- het vaststellen van een bestemmingsplan als het gebied waarbinnen functiewijziging
plaatsvindt in de natuur, recreatie of landbouw groter is dan 250 ha (met inbegrip van
het zomerbed van de rivier de Maas is dit hier het geval);
- het verlenen van een ontgrondingsvergunning als de winplaats groEr is dan 100 ha;
- het verlenen van de omgevingsvergunning (onderdeel: wet milieubeheer) voor het nat
bergen van meer dan 500.000 m3 baggerspecie (grond);
- de strategische milieubeoordeling (mogelijke MER-plicht) op grond van de Europese
Richtlijn zOOLl42/EG.

In de onderhavige situatie heeft de gemeente Roermond de procedure gecoórdineerd die
in het kader van de op te stellen MER doorlopen moest worden.

De gemeente heeft in juli 2009 de vereiste MER-procedure opgestart door het publiceren
van de startnotitie MER "Nieuw Leven in de Lus van Linne".
Op 15 september 2OO9 zijn de startnotitie en de plannen gepresenteerd tijdens een
openbare informatie-avond te Ool.
Op 2 november 2009 heeft de Commissie-MER haar advies afgegeven voor de richtlijnen
voor de MER. De richtlijnen zijn vervolgens door de bevoegde gezagen overgenomen en,
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met aanvullende richtlijnen, vastgesteld op 11 februari 2010 door de raad van de
gemeente Roermond, op 19 februari 2010 door mij en op 2 maart 2010 door het college
van Gedeputeerde Staten van Limburg.

De aanvrager heeft de richtlijnen venruerK tot een definitieve MER "Nieuw Leven in de
Lus van Linne" (versie november 2010, eindrapport).

Het MER is door mij per brief van 5 januari 2011, door het college van gedeputeerde
staten bij brief van 6 januari 2011 en doordegemeente Roermond op ll januari 2011
aanvaard.

Het MER heeft vervolgens (tezamen met het voorontwerpbestemmingsplan Lus van
Linne) van 19 januari 2011 tot en met 1 maart 2011 voor een ieder ter inzage gelegen.
Aangezien in de publicatietekst betreffende het MER abusievelijk is verzuimd om
expliciet te vermelden dat zienswijzen tegen het MER kunnen worden ingediend is er een
rectificatie gepubliceerd. De termijn voor het indienen van zienswijzen uitsluitend ten
aanzien van het MER is daardoor gewijzigd en omvat in tweede instantie de periode van
2 maart tot en met 12 april 2011.

Naar aanleiding van het MER en het voorontwerpbestemmingsplan zijn schriftelijke
zienswijzen bij de gemeente ingediend die deze opmerkingen heeft doorgestuurd naar
de Commissie-MER in verband met het door deze Commissie uit te brengen
Toetsingsadvies.

De Commissie-MER heeft op 21 april 2011, rapportnummer 2314-68, een positief
toetsingsadvies inzake het MER afgegeven. De Commissie heeft in dit advies een aantal
aanbevelingen voor de verdere besluitvorming gedaan. Ik heb het Toetsingsadvies
alsmede het advies van de Commissie MER betrokken bij de onderhavige besluiWorming.

6.2 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 7 maart
2OL2 tot en met 17 april 2012 ter inzage gelegen. Over de ontwerpvergunning zijn
schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht door Stichting Achmea Rechtsbijstand,
namens de heer W.J.A. Vialle en mevrouw M.A.W. Bell bij brieven van 16 april 2012
onder respectievelijk kenmerk R205538526 en R205489564. Deze brieven zijn
onWangen op t7 april 2OL2 en geregistreerd onder respectievelijk kenmerk RWS/DLB-
2oL2/2O55 en RWS/DLB-2OL2/2O56.
De zienswijzen zijn nagenoeg identiek en zullen bij de beantwoording gezamenlijk
worden behandeld.

De zienswijzen van Stichting Achmea Rechtsbijstand kunnen -samengevat- als volgt
worden weergegeven.

1. Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft aan dat de voorgenomen werkzaamheden niet
passen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Maas en Maasplassen van de
gemeente Roermond de bestemming "Water" en "Natuur". Daarnaast is het
ontwerpbesluit prematuur omdat het ontwerp bestemmingsplan "Lus van linne" nog niet
vastgesteld en nog niet onherroepelijk is.
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2. Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft aan dat er sprake is van strijd met de
beginselen van behoorlijk bestuur omdat er een einde zou komen aan de periode van
ontgrinden. Nu er toch weer een ontgrinding plaatsvindt, getuigt dit van onbehoorlijk
bestuur en een onbetrouwbaar optreden van gemeente, provincie en Rijkswatertaat.
Bovend ien ontbreeK de noodzaa k tot hoogwaterbescherm i n g.

3. Stichting Achmea Rechtsbijstand stelt dat de ontgrinding van de Lus van Linne
onaanvaardbaar is en geen legitiem belang dient. De initiatiefnemer heeft enkel belang
bij het winnen van oppervlaKedelfstoffen.

4. Stichting Achmea Rechtsbijstand is van oordeel dat niet vaststaat dat de IVM2
maatregelen niet in gevaar komen.

5. Stichting Achmea Rechtsbijstand merK op dat de werkzaamheden een groot verlies
van natuurwaarden met zich meebrengt. De Lus van linne ligt in de EHS en valt onder
het regime nee, tenzij. Het ontwerpbesluit leidt tot een vergaande aantasting van de ter
plaatse aanwezige flora en fauna en is in strijd met de Flora- en Faunawet.

6. Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft aan dat het aanvraagformulier 7.400.000 m3
bagger wordt gestort. In de aanvraag om omgevingsvergunning wordt 6.500.000 m3
genoemd en in de aanvraag ontgrondingsvergunning gaat het om 9.400.000 m3.
Stichting Achmea Rechtsbijstand constateert tegenstrijdigheden. Daarnaast geeft
Stichting Achmea Rechtsbijstand aan dat de circulaire "Handreiking herinrichten diepe
plassen" van toepassing is en dat hierover niet is gecommuniceerd en dat dus sprake is
van een onzorgvuldige voorbereiding.

7. Stichting Achmea Rechtsbijstand merK op dat het bodemonderzoek door Dibec
onvolledig was.

8. Stichting Achmea Rechtsbijstand is van mening dat volgens het rapport van Grontmij
van januari 2008 de berging van baggerspecie tot verspreiding van verontreinigingen
naar het grondwater leidt. Daarnaast is sprake van bedreiging van het drinkwater.
Tevens ontstaan door het stoften van bagger blauwalgen.

9. Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft aan dat het ontwerp bestemmingsplan een
ontgrindingsduur van 11 jaar vermeld. De uitstoot van stikstof, roet etc is berekend op
10 jaar. Stichting Achmea Rechtsbijstand is van mening dat voor de uitstoot van
stikstof, roet etc. nieuwe berekeningen gestoeld op de werkelijke ontgrindingsduur
moeten worden gemaakt. Tevens dient gelet op de belangen van omwonenden en het
belang van de bescherming van natuuruaarden moet gebruik worden gemaaK van de
schoonste materialen en technieken in verband met de luchtkwaliteit.

10. Stichting Achmea Rechtsbijstand is van meníng dat de cumulatie van de uitstoot van
fij nstof vergu n n i n gverlen i ng onverantwoord en onaccepta bel is.

11. Stichting Achmea Rechtsbijstand is van mening dat geen sprake is van een
onafhankelijk uitgevoerd bodemonderzoek en dat van verder bodemonderzoek door
Dibec moet daarom worden afgezien.
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12. Stichting Achmea Rechtsbijstand merkt op dat in de aanvraag om watervergunning
staat dat er bomen worden aangeplant. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt
gesteld dat compensatie van de te kappen bomen niet aan de orde is vanwege spontane
opslag van bomen. Hier is sprake van een tegenstrijdigheid.

Naar aanleiding van de onder l, 3, 5, 9 en 10 genoemde zienswijzen merk ik het
volgende op.
Artikel 6.21 van de Waterwet bepaalt dat een aanvraag om watervergunning wordt
getoetst aan de doelstellingen genoemd in artikel 2.1 Waterwet. Artikel 2.1 van de
Waterwet geeft aan dat de Waterwet gericht is op het voorkomen en waar nodig
beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en de veruulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De
onderwerpen genoemd in de zienswijzen maken hiervan geen onderdeel uit. De
zienswijzen worden om deze redenen ongegrond verklaard.

Met betrekking tot de zienswijze onder 2 merk ik op dat het een initiatiefnemer vrij staat
een aanvraag om watervergunning in te dienen. Een aanvraag om wateruergunning
wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste in samenhang met de bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van
maatschappelijke functies door watersystemen. De aanvraag is aan deze vereisten
beoordeeld en voldoet hieraan. Voor wat betreft het ontbreken van noodzaak wordt
opgemerkt dat door de uitvoering van rivierverruimingsactiviteiten van Maaswerken en
de beschermingsmaatregelen van de Waterschappen het systeem/veiligheid van de
rivier de Maas op orde wordt gebracht. De verwachting is dat de komende decennia de
afuoer toe zal nemen door klimaaWerandering. Om het systeem/veiligheid op orde te
houden, zullen aanvullende rivierverruimende maatregelen uitgevoerd moeten worden.
Het project Lus van linne behoort hiertoe.
De zienswijze wordt om deze redenen ongegrond verklaard.

Ten aanzien van de onder 4 genoemde zienswijze merk ik op dat de IVM2 maatregelen
ter plaatse bestaan uit een strook van weerdverlaging aan beide oevers van de Maas. In
het gebied wordt flink gegraven waardoor al deels aan de doelstelling van IVM wordt
voldaan (er wordt ruimte voor de rivier gecreëerd). Daarnaast worden in het plangebied
geen maatregelen uitgevoerd die het uitvoeren van IVM feitelijk in de weg staan. Het
betreft een herinrichting van het gebied waarbij geen kapitaalintensieve initiatieven
worden gerealiseerd. De IVM2 maatregelen komen met de uitvoering van dit project niet
in gevaar.
De zienswijze wordt om voorgaande reden ongegrcnd verklaard.

Met betrekking tot de zienswijzen genoemd onder 6 merk ik op in het plangebied niet
wordt gestort. In totaal wordt ca 7.4 miljoen m3 binnen de projectgrens geplaatst. Dit
materiaal wordt in het gebied hergebruikt.
Daarnaast is de Handreiking geplaatst onder het zorgplichtaftikel van het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) en maaK derhalve geen deel uit van deze aanvraag. De
Handreiking komt pas in beeld bij het indienen van de eerste melding in het kader van
het Besluit bodemkwaliteit. Hiervan is nu vooralsnog geen sprake. De zienswijzen zijn
ongegrond.

Pagina 26 van 33



Voor wat betreft de zienswijze genoemd onder 7 merk ik op dat het terrein voor een
klein deel niet toegankelijk is voor het uiWoercn van een bodemonderzoek. Het
overgrote deel van het werkgebied is wel onderzocht. Dit bodemonderzoek is als
voldoende beoordeeld. Het kleine deel welk nog niet onderzocht is zal op moment van
toegankelijkheid onderzocht worden. Het bodemonderzoek hiervan dient vóór aanvang
van de graaftverkzaamheden, ter goedkeuring aan de mij overlegd te worden. Er mag
niet worden gestart met deze graafoverkzaamheden zonder goedkeuring van het
bevoegd gezag. Hieftoe is een voorschrift opgenomen.
Deze zienswijze is gegrond, maar is door het opnemen van een voorschrift in de
ontwerp-wateruergunning al gewaarborgd.

Met betrekking tot de zienswijzen genoemd onder I merk ik op dat de aangetoonde
verontreinigen allen beneden de interventiewaarden liggen. Verder betreft het immobiele
verontreinigen die niet wijzen op puntbronnen en die waarschijnlijk via natuurlijk proces
(sedimentatie en afzetting) op de locatie terecht gekomen zijn en daarmee tot de bodem
behoren en niet als bodemvreemd te betitelen zijn. De immobiele verontreinigingen
verspreiden niet via het grondwater. Verder treft initiatiefnemer maatregelen om te
zorgen dat het her te gebruiken materiaal (voor de herinrichting) binnen het gebied
brijft.
Het grondwater bestaat de facto uit oppervlaKewater (en hemelwater) omdat het gebied
geheel omgeven is door oppervlaKewater van rivier de Maas. Het drinkwater wordt door
WML bovenstrooms ingenomen waardoor er geen nadelige beïnvloeding door de
voorgenomen werkzaamheden kan plaatsvinden.
Het ontstaan van blauwalgen is gerelateerd aan de aanwezigheid van nutriënten in het
oppervlaKewater en de watertemperatuur. De hoeveelheid nutriënten zal niet toenemen
daar er geen materiaal van elders aangevoerd wordt. De temperatuur van het klimaat is
niet beïnvloedbaar. Daarnaast zal de doorstroming van de plassen aanzienlijk verbeteren
en zal het gebied makkelijker inunderen. Er is dus eerder een afname van blauwalg te
venruachten.
Op basis van het voornoemde worden deze zienswijzen niet gegrond verklaard.

Met betrekking tot de zienswijze genoemd onder 11 merk ik op dat voldaan wordt aan
de zogenaamde Kwalibo-regelgeving. Kwalibo staat voor "kwaliteitsborging in het
bodembeheer" en behelst een aantal regels voor het uiWoeren van veldwerk,
bodemonderzoek, analyse en rappoftage. Hieraan wordt door Dibec voldaan. Voor een
aantal werkzaamheden geldt een functiescheiding. Tussen Dibec en de grondeigenaar is
geen sprake van een relatie waardoor de onafhankelijkheid geboryd is.
De zienswijze wordt daarom ongegrond verklaard.

Ten aanzien van de zienswijze genoemd onder 12 merk ik op dat in de aanvraag om
watervergunning sprake is van aanplant van bomen en het verwijderen van bomen. In
de aanvraag om watervergunning zit een vegetatiekaaft waarin een maximale
begroeiing is opgenomen. Deze begroeiing is ook opgenomen in de rivierkundige
beoordeling. De aanvraag om watervergunning is op dit punt juist. Deze zienswijze
wordt om deze reden ongegrond verklaard.

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de wateruergunning te wijzigen.
De watervergunning wordt dan ook ongewijzigd vastgestdd.
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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.

Ondeftekcnlng

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd en Handhaving,
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9. Mededelingen

I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang
van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken
tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning
naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Sector bestuursrecht van de rechtbank
binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn woon- of
vestigingsplaats heeft, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning.
Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op
de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de hdiener binnen welke termijn en
op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de
Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet
hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de
beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht binnen het rechtsgebied waar de
Indiener van het beroep zijn woon-of vestigingsplaats heeft. Voor het treffen van een
voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Indiening van beroep, zoals bedoeld onder I, of het verzoek, als bedoeld onder II,
kan ook via de site http//loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een electronische handtekening (DigiD). Kijk op de genemde site
voor de precieze voorwaarden.

III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij de staatssecretaris bij
tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een
daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

IV. 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 regelgeving.

V. 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.

VI. Het afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, postbus 900, 6040 AX
Roermond.
2. De regionaal directeur van het RVOB, postbus 2222, 48OO CE Breda
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3. Het coffege van gedepuberde staten van de provincle Umburg, postbus 57OO,6202
MA Maastricht.
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