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Geachte heer Duijnstee,

Op 5 juni 2013 heb ik uw aanvraag voor een vergunning ontvangen. Uw aanvraag
is geregistreerd onder het bij het onderwerp vermelde dossiernummer.

Hierbij zend ik u het besluit op uw aanvraag voor een vergunning voor het
realiseren van een tijdelijke invaart in de gemeente Roermond. Het besluit van 29
juli 2013 is geregistreerd onder nummer RWS-2013j40382.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar verwijs ik u naar de
mededelingen hierover in de vergunning.

Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen
met de heer Sassen, telefonisch bereikbaar onder 06 - 20 88 78 56.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,

T.L.B. du Chatinier
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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 4 juni 2013 een aanvraag
ontvangen van Ballast Nedam Grondstoffen BV om een vergunning 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 realisatie

van een tijdelijke invaart op het perceel kadastraal bekend gemeente
Roermond, Sectie R, nummer 38, op de linkeroever van de Maas in de
gemeente Roermond ter hoogte van kilometer 71.0 in de gemeente
Roermond; en

1.2 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas 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 op het perceel kadastraal
bekend gemeente Roermond, Sectie R, nummer 38, op de linkeroever van
de Maas, ter hoogte van kilometer 71.0 in de gemeente Roermond;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS-2013j2972S (Wtw 12631).

De aanvraag omvat de volgende stukken:
1. Brief "Aanvraag 2e Waterwetvergunning tijdelijke doorvaart "Nieuw leven

in de Lus van Linne", (Ballast Nedam, 3 juni 2013);
2. Aanvraagformulier (Ballast nedam, 3 juni 2013);
3. Bodemonderzoek "Verkennend waterbodemonderzoek, tijdelijke doorvaart

Lus van Linne", (Dibec, 28 mei 2013);
4. Rapport "Nieuw leven in de Lus van Linne, Linnerplas-Zuid", (HKV, mei

2013).

Daarnaast zijn op 28 juni 2013 aanvullende gegevens ontvangen. De aanvullende
gegevens zijn geregistreerd onder kenmerk RWS-2013j3482S.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2 , eerste lid sub a en artikel
6.5, sub c Waterwet aan Ballast Nedam Grondstoffen BV te Nieuwegein te
verlenen voor:
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het brengen van stoffen in rivier de Maas, in het kader van de realisatie
van een tijdelijke invaart op het perceel kadastraal bekend gemeente
Roermond, Sectie R, nummer 38, op de linkeroever van de Maas in de
gemeente Roermond ter hoogte van kilometer 71.0 in de gemeente
Roermond; en

1.2 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas 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 op het perceel kadastraal
bekend gemeente Roermond, Sectie R,.nummer 38, op de linkeroever van
de Maas, ter hoogte van kilometer 71.0 in de gemeente Roermond;

1.1

II. De vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 oktober 2015;

III. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;

IV. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op
de in artikel 2.1 van de Waterwet 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

3.1 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een
oppervla ktewaterl ichaam

Voorschrift 1
Visuele verontreiniging in oppervlaktewater

1. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen ter plaatse van de te realiseren in
en uitvaart van het werkgebied naar de Rivier de Maas mag niet meer bedragen
dan 50 mg/I boven de achtergrondwaarde gemeten in de Maas ter hoogte van
rivierkilometer 70.0.

2. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen dient te worden bepaald volgens
analysevoorschrift NEN 6621, waarbij de watermonsters op 1 meter beneden de
waterspiegel dienen te worden genomen.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk
en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 2
Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven
op de bij deze beschikking behorende tekeningen, nummers Ww2-01-4, W-001, W-
002 en W-003.

Voorschrift 3
Ongewoon voorval

1. 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.

2. Van een dergelijke calamiteit en/of ongewoon voorval dient de
vergunninghouder onmiddellijk de waterbeheerder in kennis te stellen
(Nautisch CentrumjVuilwaterwacht 0800- 0341). De kennisgeving dient
minimaal te bevatten:
• De oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het

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

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

gevolgen van het voorval voor het waterstaatswerk te kunnen
beoordelen;
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• De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen
van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;

3. Zo spoedig mogelijk na een calamiteit en/of ongewoon voorval dient de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie te verstrekken over de
maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval
zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 4
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen
moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.

2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal
aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed
worden voortgezet.

3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit
uiterlijk binnen vijf dagen worden gemeld aan de waterbeheerder.

4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen vijf werkdagen gemeld
worden aan de waterbeheerder.

5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, kunnen telefonisch of per email gericht
worden aan: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, tel. 043-3294224 (secretariaat
Handhaving) .

6. Uiterlijk op 31 oktober 2015 dient de oever in zijn oorspronkelijke toestand te
zijn hersteld.

Voorschrift 5
Contactpersoon

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

2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze
vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de
contactgegevens zijn ( naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3 Wijzigingen hierin moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 6
Beheer 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.

Datum
29 juli 2013

Nummer
RWS-2013/40382

Pagina6 van 19



2. De vergunninghouder draagt zorg dat het werk onder alle omstandigheden
stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn
oorspronkelijke positie wordt gehouden.

3. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werken nadere
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de
vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de
gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

4. Het werk wordt zodanig uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige
constructies ter plaatse niet worden verzwakt.

4.Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding
Voor het uitvoeren van de (bagger)werkzaamheden in de Linnerplas-Zuid is een
tijdelijke invaart benodigd tot 31 oktober 2015. Dit werk is niet opgenomen in de
op 18 mei 2012 verleende Wtw-vergunning voor de herinrichting van de Lus van
Linne (Wtw 4855).

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op de beoogde locatie voor het realiseren van de tijdelijke invaart worden de
volgende handelingen verricht:

1. voorbereidende werkzaamheden waaronder het vrijmaken van zichtvelden
e.d.,

2. ontgraven en weer opnieuwaanbrengen van de oeververdediging
(stortsteen) ;

3. na het vervallen van de functie weer herstellen van de oorspronkelijke
situatie.

Daarnaast heeft de aanvraag betrekking op het in het oppervlaktewaterlichaam
brengen van stoffen: visuele vertroebeling van het oppervlaktewaterlichaam
door de ontgraving. Het betreft hier het deel dat zowel betrekking heeft binnen
de inrichting als buiten de inrichting. Voor de lozing buiten de inrichting is het
Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing. Vanwege het feit dat sprake is
van overlap van de lozing op de locatie is besloten om de lozing in dit geval
aan te merken als een melding in het kader van het Besluit lozen buiten
inrichtingen. Voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam is
dan ook een voorschrift opgenomen in de vergunning.
Daarnaast ziet de aanvraag ook op een deel dat betrekking heeft op de lozing
als gevolg van het hergebruik van materiaal (stortsteen) ten behoeve van de
afwerking van de invaart. Dit valt onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De
aanvraag is voor dat deel buiten behandeling gelaten.
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4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats op de linkeroever van rivier de Maas ter hoogte van
kilometerraai 71.0.

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
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 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 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. Naar het noorden toe heeft
de Maas, 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 zand/klei.

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
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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.

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

5.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam

5.1.1 Regelgeving en beleid
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het preventief
beleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van
de verontreiniging door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en
waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op het bereiken van
de gewenste waterkwaliteit. 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.

Het eerste beginsel van het preventief 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 kringloopsluiting),
implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer
aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Invulling Van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste
beschikbare technieken' toepast, zoals vastgelegd in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). 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 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
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onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting
buiten gebruik wordt gesteld'.

5.1.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van
de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwa Iiteit).

Toetsing van de best beschikbare technieken (BBT)
In artikel 9.2 van de Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten
aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best beschikbare
technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden.
De bijlage bij het MORbevat een overzicht van documenten waarmee bij de
vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

In de bijlage is aangegeven welke referentiedocumenten voor best beschikbare
technieken (BREF's) moeten worden geraadpleegd.
In deze tabel zijn alleen de BREF'sopgenomen die zijn vastgesteld door de
Europese Commissie. Op grond van de onderhavige regeling dienen
vergunningverleners de BREF'salleen te gebruiken bij inrichtingen met één of
meerdere IPPC-insrtallaties. De verplichtingen om bij inrichtingen met IPPC
installaties de BREF'ste raadplegen vloeit voort uit de IPPC-richtlijn. In bijlage I
van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieën van industriële activiteiten
onder de werkingssfeer van de Richtlijn vallen. De activiteit, het realiseren van
een tijdelijke invaart, wordt niet genoemd in bijlage 1 en valt niet onder de
werkingssfeer van de IPPC-richtlijn.

Tijdens de toetsing is rekening gehouden met de in de bijlage genoemde
documenten. In onderhavig geval is sprake van een tijdelijke lozing als gevolg van
ontgravinghandelingen. Dit zal tot enige vertroebeling leiden. Hiervoor wordt een
lozingseis opgenomen.

Lozingseis
Gelet op het belang van het aquatische milieu ter plaatse wordt een voorschrift in
deze vergunning opgenomen ter voorkoming van visuele verontreiniging
(vertroebeling) in de vorm van een eis ten aanzien van te lozen onopgeloste
bestanddelen versus de achtergrondwaarde. In deze vergunning is dan ook een eis
opgenomen ten aanzien van de toegestane additionele vertroebeling ter plaatse
van het werkgebied.

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

5.2.1 Regelgeving en beleid
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De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening
moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW
waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-
2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie
op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.
Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van
rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de
Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRWeen toetsingskader voor
individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van
vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op
welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die
op grond van het BPRWgelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van
functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de
rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed
vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer
van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden
activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn
Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de
beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is de beschikbare
afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelinqen
tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging
nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleidsregels zijn van
toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande
activiteiten) in het rivierbed van <noem rijkswaterstaatswerk> .
De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen
uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende
documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en
(ecologisch) gezond water in het BPRWdienen ter voorkoming van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste:
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Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs
via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn
en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met
zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen
van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van
deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte
en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,
waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt
binnen het waterveiligheidsbeleid

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in
het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten, activiteiten van rivierbeheer en -
verruiming 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).

De activiteit merk ik aan als een activiteit ten behoeve van rivierbeheer en
verruiming.
De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is
altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige 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.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.
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1. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van het werk dat het
veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

2. Als gevolg van ontgraving en invaart is er geen sprake van een feitelijke
belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

3. De activiteit vindt plaats in het onbedijkte deel van de Maas. Het
hydraulische onderzoek naar de effecten van de ingreep is uitgevoerd door
bureau HKV. De resultaten zijn beschreven in een rapportage.

Effecten op de waterstanden:
A. as van de rivier

- 1/250: uit de 2D waterstandverschilplot blijkt dat er tussen km 70.7 en 71.1
een waterstandpiek ontstaat. De maximale stijging bedraagt ca. 9 mm bij km
71.0.

- 1/1250: waterstandpiek tussen ca. km 70.7 en 71.1, maximale stijging ca.
12 mm bij km 71.0.

B. winterbed
- 1/250: geen waterstandverhoging bij kades.
- 1/1250: waterstandverhoging in het winterbed, deze bedraagt maximaal 1.5

à 2 cm langs de benedenrand van de plas. Geen waterstandverhoging bij
derden.

Effecten op de dwarsstroming.
Als norm voor de rivier de Maas geldt dat de dwarsstroming in de vaarweg niet
meer mag bedragen dan 0.3 rn/s. dit in verband met het veilig kunnen laten
plaatsvinden van de scheepvaart. Deze waarde geldt ook voor de nu te beoordelen
tijdelijke situatie. De dwarsstroming is vastgesteld voor de volgende situaties:

- zomerbedvullende afvoer van ongeveer 1250 m3/s.
- de afvoer waarbij de scheepvaart op de Maas wordt gestremd in verband met

onder meer de veiligheid. Voor dit deel van de Maas bedraagt de afvoer dan
ongeveer 1700 rrr'/s.

Omdat het oorspronkelijke uitvoeringsplan te hoge stroomsnelheden in de
dwarsrichting van de Maas opleverde is dit enigszins aangepast. Door de
instroom van het afgravingsgebied te omkaden waardoor instroming van de
Linnerplas-Zuid wordt vermeden tot een afvoerniveau van 1700 m3js blijft de
stroomsnelheid in dwarsrichting voor beide afvoeren nagenoeg gelijk aan de
huidige situatie. De grenswaarde van 0.3 rn/s wordt niet overschreden

De veiligheid van waterstaatswerken is niet in het geding. Een toename van het
risico op hinder of schade voor derden ontstaat niet. Er treedt geen
waterstandverhoging op tegen kades, dit betekent dat de situatie op het gebied
van veiligheid niet zal verslechteren. De snelheid van de dwarsstroming blijft
beneden de toelaatbare grenswaarde van 0.3 m/s.
Het bovenstaande houdt in dat er vanuit rivierkundig oogpunt geen bezwaar is
tegen uitvoering van de Linnerplas-Zuid.
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De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de
Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft,
worden toegestaan.

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

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen
dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of zal dat nog geschieden in
het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit.

5.2.4 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 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, 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.
Het aangevraagde werk beïnvloedt de hierboven genoemde functies niet.

6 Procedure

6.1 Algemeen

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

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 verlenen van de
gevraagde vergunning.
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8. Ondertekening
Datum
29 juli 2013

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
Het hoofd van de Afdeling Vergunningverlening

Nummer
RWS-2013j40382

T.L.B. du Chatinier

b.a.

het hoofd van de afdeling Werkenpakket RWS,
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9. Mededelingen

Datum
Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde 29 juli 2013

contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. Nummer
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen. RWS-2013j40382

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 25, 6200 MA Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
de reden waarom u bezwaar maakt;
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
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.
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Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om
de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat
derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade
lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;
2. De regionaal directeur van het RVOB, DV, Regionale directie Zuid, Postbus

4800 CE Breda die zich met betrekking tot het gebruik van
staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden;

3. Het bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den
Haag.

Ad.2.
Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog
toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke
regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een
(marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een
privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter
uitvoering van de vergunde activiteit(en).
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Bijlage l, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2013j40382

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 4

juni 2013 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en geregistreerd
onder nummer RWS-2013j29725, aangevuld bij brief d.d. 28 juni 2013 onder
nummer RWS-2013j34825;

2. 'Afdeling handhaving: de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;

3. BPRW2009-2015: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-
2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden
van www.rijkswaterstaat.nl)

4. 'Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zuid
Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;

5. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000j60jEG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid ;

6. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid lO, van de richtlijn 2000j60jEG 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;

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

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

9. 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;

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

11. ' 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, Postbus 25,
6200 MA Maastricht;

12. 'Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins
functionele toepassing van een bouwstof, in deze vergunning het realiseren
van een invaart;

13. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.
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Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2013j40382.

Tekeningnummers Ww2-0l-4, W-001, W-002 en W-003.

Datum
29 juli 2GB

Nummer
RWS-2G13/4G382
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