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Waal; Toezenden besluit vergunning op grond van de
Waterwet voor het ten behoeve van natuurontwikkeling
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tussen kmr. 907 en 908 in de gemeente Druten.
RWSZ2O18-000 11110

Ons kenmerk

RWS-2019/42380
Bij lage( n)

2

Geachte heer Reerink,
Op 17 juli 2018 heb ik uw aanvraag om een eerder verleende vergunning op grond
van de Waterwet te wijzigen ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder het
hierboven vermelde zaaknummer. Hierbij zend ik u het besluit en de bij behorende
kennisgeving.
De conclusie in dit besluit is dat de aangevraagde vergunning verleend wordt. Voor
de onderbouwing en beantwoording van de zienswijze verwijs ik u naar het besluit.
Op de behandeling van de aanvraag is de procedure uit afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure ben ik
verplicht mijn besluit kenbaar te maken en het besluit ter inzage te leggen. De
kennisgeving hiervan publiceer ik in de Staatscourant en in de ‘Maas en Waler’ op 4
december 2019.
Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep 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 in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer
RWSZ2O 18-000 11110.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Hoofd afdeling
Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

mevr. M. Witte
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25 november 2019
RWS- 2019/42380
RWSZ2O18-00011110; Waal; Vergunning op grond van
de Waterwet voor het ten behoeve van het
natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van Geulen’ verder
verondiepen (opvullen) van een voormalige zandwinput
plaatselijk bekend als ‘De Kaliwaal’ gelegen aan de
linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908 in de
gemeente Druten.

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 DO
www. rijkswaterstaat.nI

Wijziging van het besluit van 19 januari 1998 met
kenmerk AN 661.
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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 juli 2018 een aanvraag
ontvangen van Kaliwaal B.V. om de vigerende vergunning van 19 januari 1998 met
kenmerk AN 661 als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het
verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

Rijkswaterstaat Oost
Nederland
Datum

25 november 2019
“9/42380

De aanvraag is namens aanvrager ingediend door K3Delta B.V.
De aanvraag betreft het gebruik maken van de Waal of de daartoe behorende
beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin,
daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te
maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten het wijzigen
van het besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 verleend ten behoeve van
het natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van geulen’ in de Leeuwense en Westelijke
Drutensche Waarden gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 906 en
910 in de gemeente Druten.
De aangevraagde wijziging heeft betrekking op het verder verondiepen (tweede
vulfase) van de voormalige zandwinplas plaatselijk bekend als ‘De Kaliwaal’ nabij
Druten. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de ringkade(s) of omliggende
percelen.
De aanvraag spreekt van het verondiepen van ‘de plas’, de te wijzigen vergunning
van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 over het verondiepen van ‘de
zandwinput’. Omwille van de eenduidigheid zal in dit besluit de term zandwinput
aangehouden worden.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2O18-00011110.
Bij brief van 23 augustus 2018 met kenmerk RWS-2018/33201 is aanvrager
verzocht om aanvullende gegevens. Bij brief van 20 september 2018 met kenmerk
2018.0180/IRE/YKI, per email van 27 september 2018 en per email van 30
november 2018 heeft aanvrager aanvullende gegevens ingediend.
De aanvraag omvat na aanvulling de volgende stukken:
Aanvraagformulier met olo-nummer 3783563, gedateerd op 17 juli 2018;
Aanbiedingsbrief, referentie 2018.0142\IRE\YKI, gedateerd op 17 juli 2018;
Technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018;
Rivierkundige rapportage, doc.nr. 16M2037.RAPOO2.02, gedateerd op 19
september 2018;
Brief aanvullende gegevens, referentie 2018.0180/IRE/YKI, gedateerd op 20
september 2018;
BPRW-toets, 26 september 2018;
-

-

-

-

-

-
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Notitie toetsing KRW, 23 november 2018.

De vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is verleend aan ‘Delgromij
BV’ te Arnhem. Het verzoek tot wijziging is ingediend door K3Delta B.V. namens
Kaliwaal B.V. te Andelst. Deigromij B.V. is onderdeel van Kaliwaal B.V., beide
bedrijven maken onderdeel uit van K3Delta B.V.
2.

25november2019
Nummer
RWS- 2019/42380

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Waterstaat de bij beschikking van 19 januari 1998
met kenmerk AN 661 verleende vergunning, voor het project ‘Waaier van Geulen’
als volgt te wijzigen:
1.

Onder de begripsbepaling ‘5. werken’ wordt na ‘In de eerste vulfase’
toegevoegd:
In de tweede vulfase:
het verondiepen van de voormalige zandwinput Kaliwaal,

II.

Voor besluitpunt 2 van het besluit wordt gelezen:
Aan Kaliwaal B.V. te Andelst, hierna genoemd de ‘vergunninghouder’,
alsmede diens rechts verkrijgende, tot wederopzegging, de gevraagde
vergunning, voor zover het de voorbereidingsfase, de eerste vulfase en de
tweede vulfase betreft, als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet,
juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit te verlenen, onder navolgende
voorwaarden en voorschriften.

III.

Voor voorschrift ‘1. Plaatsbepaling’ wordt gelezen:
1.1

1.2

IV.

De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij
de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij
gewaarmerkte tekeningen nr. 44A19912, 440.20227, 440.20228,
40.20232 en 440.20233.
Voor zover het de werkzaamheden ten behoeve van de tweede
vulfase betreffen mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd,
zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze
vergunning gevoegde door mij als bijlage 2.1 gewaarmerkte
technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018.

Voor voorschrift ‘3. Aanvang werkzaamheden’ wordt gelezen:
3.1
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Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de
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3.2

3.3
3.4

V.

‘ember 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

Voor voorschrift ‘14. Overige werkzaamheden’ wordt gelezen:
14.1

14.2

VI.

waterbeheerder. Alle krachtens deze vergunning te verrichten
werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit
redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden
voortgezet.
Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet,
moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, worden
gemeld aan de waterbeheerder.
Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen S werkdagen
gemeld worden aan de waterbeheerder.
De meldingen, genoemd in lid 1, 2 en 3 worden per e-mail gericht
aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2O1800011110.

Uiterlijk één jaar voor het voltooien van de tweede vulfase moet
vergunninghouder een nadere aanvraag indienen tot wijziging van
deze vergunning ten behoeve van de uitvoering van de
afwerkingsfase, dan wel de verdere inrichting van de terreinen.
In de aanvraag moet aan de hand van het onder punt 6.1 genoemde
monitoringsplan en het aanbieden van voldoende compensatie
worden aangetoond, dat de uitvoering van de afwerkingsfase, dan
wel de verdere inrichting van het terrein volgens de op dat moment
heersende inzichten kan geschieden.

Aan de vergunning de volgende aanvullende voorschriften te verbinden met
het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
Voorschrift 15
Ongewoon voorval
15.1.

Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan,
dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen
zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien
van:
het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam
of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan
toegekende functies, en
de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo
spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en
Berichtencentrum (ABC). Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar
onder telefoonnummer 088-7985001.
-

-

15.2.
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15.3.

De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerdet tevens,
zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden
waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de
gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen
beoordelen;
De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de
gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of
ongedaan te maken.
Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken
over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat
een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
-

5ember 2019
Nummer
RWS- 2019/42380

-

-

15.4.

Voorschrift 16
Contactpersoon
16.1

16.2.

16.3.

16.4.

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.
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.
De melding, genoemd in lid 2 dient per e-mail te worden gericht
aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2O1800011110.
Wijzigingen moeten binnen 14 dagen per email worden gemeld.

Voorschrift 17
Aanwezigheid van de vergunning
Tijdens de werkzaamheden op locatie moet voortdurend een exemplaar van
de vergunning(en) aanwezig zijn.
Vorenstaande beslispunten wijzigen het besluit van 19 januari 1998 met kenmerk
AN 661. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de voorschriften zoals deze na
vorenstaande wijzigen gelezen moeten worden integraal opgenomen als bijlage 3
bij dit besluit.

RWS INFORMATIE

Pagina 6 van 32

RWS INFORMATIE

3.

Aanvraag

3.1

Eerder verleende vergunning

Rijkswaterstaat Oost
Nederland
Datum

25 november 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

Verzocht wordt de eerder voor het natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van Geulen’,
gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 906 en 910 in de gemeente
Druten verleende vergunning te wijzigen. De vergunning op grond van de
Rivierenwet (thans Waterwet) van 19 januari 1998 met kenmerk An 661 voorziet in
de gefaseerde uitvoering van het project gericht op de aanleg van een stelsel van
geulen en terreinverhogingen, de ontwikkeling van natuurlijkere uiterwaarden
vegetatie, grootschalige terreinverlaging door speciewinning en natuurontwikkeling
in de voormalige zandwinput door het bergen van baggerspecie.
De vergunning van 19 januari 1998, met kenmerk An 661, is verleend op grond van
de destijds geldende Rivierenwet. De Rivierenwet is ingevolge overgangsrecht
overgegaan in de Wet beheer rijkswaterstaatwerken en vervolgens in de nu
geldende Waterwet.
3.2

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij besluit van 19 januari 1998 is vergunning verleend voor de uitvoering van de
voorbereidingsfase en eerste vulfase van het plan ‘Waafer van Geulen’. De eerste
vulfase voorzag onder meer in het opvullen van de voormalige zandwinput tot een
maximale hoogte van 1.0 m+ NAP. Nu de oplevering van de eerste vulfase nadert,
is ingevolge voorschrift 14.1 verzocht de vergunning te wijzigen ten behoeve van
het uitvoeren van de tweede vulfase.
De tweede vulfase voorziet in het verder verondiepen (opvullen) van de voormalige
zandwinput tot een bodemhoogte van 3.5 m + NAP. De aanvraag heeft alleen
betrekking op het aanpassen van de bodemhoogte van de put globaal gelegen aan
de linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908. Er worden geen wijzigingen
aangebracht aan de ringkade(s) of omliggende percelen. Het verond iepen
(opvullen) van de put heeft als doel specieberging en draagt op termijn bij aan het
einddoel: de realisatie van het natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van Geulen’.

3.3

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Waal welke onderdeel uit maakt van het (KRW-)
waterlichaam Bovenrijn en Waal, tussen kmr. 907 en 908. Het waterlichaam de
Waal behoort tot de categorie rivieren van het watertype ‘langzaam stromende
rivier/nevengeul op zand/klei’ en wordt aangemerkt als een sterk veranderend
KRW-waterlichaam.
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De functies van de Rijkswateren zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. Het BPRW maakt
onderscheid tussen basisfuncties en maatschappelijke gebruiksfuncties. Voor de
basisfuncties (veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water) is
uitgangspunt om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen.
Daarmee ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Voor de functies
drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden aanvullend op de
basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de
betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

ember 2019
Nummer
RWS- 2019/42380

Het BPRW 2016-2021 en het programma, uitgewerkt in vier watersystemen, is
gebaseerd op data en studies die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
Achtergrondinformatie hierover is te vinden in de brondocumenten. Voor ieder
waterlichaam bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer is een brondocument
opgesteld. Daarin staan vermeld: de statustoekenning, de beoordeling van de
huidige situatie, de afgewezen en voorgenomen maatregelen ter verbetering van
ecologische en chemische waterkwaliteit, eventuele fasering in de uitvoering, de
doelstellingen voor water en natuur, en de monitoring.
-

-

Binnen het oppervlaktewaterlichaam de Waal zijn de navolgende beschermde
gebieden aangewezen:
Drinkwater
In het waterlichaam de Waal liggen geen innamepunten voor directe winning van
drinkwater.
Scheepvaart
In het waterlichaam de Waal vindt scheepvaartverkeer plaats.
Vis en Scheipdierwater
De Waal heeft geen functie als schelpdierwater.
Zwemwater
Binnen het waterlichaam de Waal ligt de zwemlocatie
De Bijland (Gemeente Zevenaar);
Bisonbaai midden (Gemeente Groesbeek);
Bisonbaai Oost (Gemeente Groesbeek);
Bemmelse Waard (Gemeente Bemmel);
De Spiegelwaal (Gemeente Nijmegen).
-

-

-

-

-

Natura 2000
In het waterlichaam de Waal zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 de
uiterwaarden grotendeels aangewezen als vogelrichtlijngebied en deels
habitatrichtlijngebied. In het Natura 2000 beheerplan zullen doelen en maatregelen
worden vastgesteld.
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Chemische toestand
In het oppervlaktewaterlichaam de Waal vindt een normoverschrijding plaats van de
prioritaire stoffen som PAK benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen. Van de
overige relevante stoffen voldoen koper, kobalt, thallium, zink en de som PCB’s niet
aan de norm. Indien bij koper, kobalt, thallium en zink met biologische
beschikbaarheid en achtergrondconcentratie rekening wordt gehouden, is er geen
sprake meer van normoverschrijding.
Van de fysisch-chemische parameters voldoet de watertemperatuur en stikstof niet
aan de doelstellingen van het waterlichaam.

-19/4238o

Ecologische toestand
De belangrijkste knelpunten voor de goede ecologische toestand (GET) van de Waal
doen zich voor ten aanzien van de vissen.
4. 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 geconcretfseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van
de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de
doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens
het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig
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beperking 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.

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

‘ember 2019
Nummer
RWS- 2019/42380

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader hieronder de
toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.
4.1

Regelgeving en beleid

Artikel 6.5 onder c Waterwet
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor rijkswateren en, met
het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor
regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van
Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap gebruik te
maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone
door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop,
daarboven 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.
Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5
van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een
bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door,
anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder:
a. werken te maken of te behouden
b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of
deze te laten staan of liggen
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 2016202 1. 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 I]sselmeergebied.
Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het
NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling
naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
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doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRWwaterlichamen.
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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. 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 BGR en de beleidsregels is de beschikbare afvoer
en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan
die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de
toekomst feitelijk onmogelijk maken. De Beleidsregels zijn van toepassing op alle
nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed
van de Waal. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.
4.2

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 2016-2021 (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:
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
-
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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 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).
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Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene
rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:
a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande
bebouwing;
b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel
c.
b, van de Waterregeling, en
d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten
van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid van de
Waterregeling.
De aangevraagde activiteit valt niet onder voornoemde initiatieven.
Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van
het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime
van toepassing is. Artikel 4 van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In
verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend
regime van toepassing.
Ad 3. Stroomvoerend regime.
Riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime (artikel 5 van de
Beleidsreg els).
Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed,
waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd
algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend
voor:
a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de
beroeps- en recreatievaart;
c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van
overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het
vervoer over de rivier;
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de aanleg of wijziging van scheepswerven en specifiek daaraan verbonden
bedrijfsactiviteiten;
f.
de realisatie of verbetering van natuur;
g. de verbetering van de waterkwaliteit;
h. de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken;
i.
de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie of
extensieve uiterwaardenrecreatie zijn verbonden;
j. de winning van oppervlaktedelfstoffen;
k. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch,
landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed;
1.
het behoud of herstel van cultuurhistorische landschapselementen;
m. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het behoud van
bekende of te verwachten archeologische monumenten.
e.
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Bij besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is reeds bepaald dat het plan
‘Waaier van Geulen’ als de ontwikkeling van natuur in het rivierbed beschouwd
moet worden. De voorliggende aanvraag voorde tweede vulfase geeft uitvoering
aan voorschrift 14.1 van het voornoemde besluit en maakt als zodanig onderdeel uit
van het gefaseerde uitvoeringsplan.
Aanvrager heeft middels een ecologische beoordeling aanvullend onderzocht wat de
gevolgen zijn van het verder verondiepen van de zandwinput tot een bodemhoogte
van 3.5 m + NAP. De Kaliwaal is een voormalige zandwinput die in open verbinding
staat met de Waal. Als gevolg van deze openverbinding is er voldoende uitwisseling
van water en is er sprake van een wisselend waterpeil. Het verondiepen van de
voormalige zandwinput maakt dat het begroeibaar areaal voor waterplanten in de
voormalige zandwinput en daarmee de ecologische ontwikkelkansen toeneemt.
De aangevraagde wijziging van de bodemhoogte van de voormalige zandwinput
wordt derhalve geschaard onder ‘de realisatie of verbetering van natuur’ zoals
bedoeld in artikel 5 onder f van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder
voorschriften, vergunning kan worden verleend.
De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 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.
En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 a tot
en met c:
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d.

de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen
duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke
realisering van de maatregelen verzekerd zijn.
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Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.
a. Uit de rivierkundige berekeningen behorende bij de aanvraag is gebleken dat de
situering en uitvoering van de werken in combinatie met de aan deze vergunning
verbonden voorschriften zodanig is dat het veilig functioneren van het
rij kswaterstaatswerk gewaarborgd bi ijft.
b. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit.
c. Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname
van het bergend vermogen zo gering mogelijk.
d. Nu onder 3. is overwogen dat het initiatief nagenoeg geen gevolgen heeft voor de
waterstand, is het niet noodzakelijk te compenseren.
Ten behoeve van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken
van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste is tevens beoordeeld in
hoeverre de voorschriften van het besluit van 19 januari 1998, kenmerk An 661,
geactualiseerd dienen te worden. Om de vergunning aan te laten sluiten bij de
hedendaagse praktijk zijn derhalve voorschriften 1, 3 en 14 geactualiseerd en zijn de
voorschriften 15, 16 en 17 toegevoegd.
Geconcludeerd wordt dat de aangevraagde wijziging van de bodemhoogte van de
voormalige zandwinput niet in strijd is met het uitgangspunt van de Beleidsregels en
dat deze wijzigingen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, kan worden
toegestaan.
4.3

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

Voorliggend wijzigingsbesluit heeft betrekking op ‘vorm’ van het werk geregeld in de
vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 op grond van de Rivierenwet
(thans Waterwet). De vergunning van 5 december 2007, met kenmerk WSE9411,
verleend op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte water welke bepalingen
kent over de kwaliteit van het toe te passen materiaal wordt niet gewijzigd.
In dit gedeelte van de vergunning wordt derhalve alleen getoetst aan de ecologische
doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de
“Uitwerking biologie” van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW
2016-2021 (bijlage 5).
Kaderrichtlijn Water (KRW)
De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam “Bovenrijn, Waal”.
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Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk
verandetend waterlichaam. In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:
Naam oppervlaktewater: ‘Bovenrijn, Waal’,
Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_8,
Oppervlakte waterlichaam: 8000ha,
Watertype; langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
Status: sterk veranderend.
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-

Het waterlichaam ‘Bovenrijn, Waal’ wordt aangemerkt als ‘sterk veranderend’ , omdat
de te bereiken doelen (scheepvaart, waterbeheersing, drinkwatervoorziening,
veiligheid, landbouw, industrie, infrastructuur, wonen en bescherming buitendijksland
tegen erosie) naar de mening van Rijkswaterstaat om redenen van technische
haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere manier
kunnen worden bereikt.
Voor het waterlichaam “Bovenrijn, Waal’ zijn er naar verwachting geen toekomstige
ontwikkelingen die binnen de planperiode tot 2021 worden uitgevoerd ten behoeve
van de KRW die een knelpunt voor het ecologisch functioneren vormen.
De nu aangevraagde werken worden niet beschouwd als een maatregel ten behoeve
van de KRW en worden daarom apart getoetst.
Toetsingskader BPRW
In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bi] het BPRW is gevoegd, is een
algemeen en een wateftype afhankelijk toetsingskader geformuleerd. Afhankelijk van
de ingreep moeten één of beide toetsingskaders doorlopen worden.
Uit toetsingskader 1 blijkt dat:
Deel A: de ingreep plaatsvindt binnen de grenzen van het waterlichaam of dat
er potentiele negatieve effecten tot in het waterlichaam mogelijk zijn;
Deel B: de ingreep niet op de lijst staat met ingrepen die in principe altijd
toegestaan zijn, en ook niet enkel positieve effecten op de ecologische
kwaliteit heeft;
Deel C: de ingreep door de duur van de werkzaamheden iet alleen positieve
effecten heeft op de omvang van een geplande of al uitgevoerde KRW
maatregel;
Deel D: de ingreep geen effect heeft op een geplande of uitgevoerde KRW
maatregel.
Gelet op de uitkomsten van toetsingskader 1 blijkt dat op grond van deel A en B ook
toetsingskader 2 doorlopen moet worden.
-

-

-

-

In toetsingskader 2 wordt het watertype afhankelijke toetsingskader vormgegeven. In
dit toetsingskader wordt beschouwd of de ingreep een mogelijk negatief effect heeft
op de elementen van de maatlatten. Onder de elementen van de maatlatten worden
de biologische kwaliteitskenmerken begrepen waaruit opgemaakt kan worden hoe de
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huidige ecologische kwaliteit van een watersysteem is. De biologische
kwaliteitselementen zijn:
Macrofyten/Fytobenthos;
Macrofauna;
Vissen.
-

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

mbet 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

-

-

Uit toetsingskader 2 blijkt dat:
Deel 2-1.a: De kwaliteitselementen van dit water-type tijdens de uitvoering van
werkzaamheden wel negatief worden beïnvloed door de ingreep en een uitstralend
effect hebben richting de kwaliteitselementen.
Deel 2-1.b: de ingreep beslaat minder dan 1% van het ecologisch relevante areaal.
Deel 2-1.c: de ingreep heeft effect op minder dan 1% van het ecologisch relevante
areaal. Tevens levert de ingreep na uitvoering ecologische winst op.
Op grond van toetsingskader 2 blijkt dat de ingrepen (vrijwel) geen netto effect
hebben op de relevante biologische kwaliteitselementen en dat op termijn een
ecologische winst verwacht kan worden door een toename van het begroeibare areaal
en het toepassen van een afdeklaag wat ten goede komt aan de ecologische
waterkwaliteit.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen
het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en
verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.
4.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen
Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies 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. Voor de Waal gelden de volgende functies:
•
•
•

Drinkwater
Scheepvaart
Zwemwater

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon &
gezond water op orde zijn.
Zoals aangegeven in voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het
waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken
van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en
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verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook
voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.
5.
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Procedure

5.1

Algemeen

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij
wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Wanneer
de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat
er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan.
De volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan
voor de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:
•
•
•
•

Belanghebbenden zijn niet bekend
Activiteit ligt gevoelig
Activiteit is ingrijpend
Activiteit is complex

Gelet op de eerder ingediende zienswijzen tegen het verlenen van een vergunning
voor het verondiepen van de zandwinput ‘De Kaliwaal’,kan niet worden uitgesloten
dat derden rechtstreeks in hun belangen getroffen kunnen worden. In het kader
van zorgvuldige besluitvorming is het daarom wenselijk het ontwerpbesluit voor
zienswijzen ter inzage te leggen.
5.2 Behandeling van zienswïjzen
De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 18
juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ter inzage gelegen. Met betrekking tot de
ontwerpvergunning is door één partij zienswijzen naar voren gebracht.
De teksten van de zienswijzen zijn hieronder integraal opgenomen in deze
vergunning en voorzien van een reactie.
Zienswijze
1. De locatie ligt in een uitstulping van de gemeente Druten ter hoogte van
de woonkern Boven-Leeuwen in onze gemeente West Maas en Waal. In
deze zandwinplas mag zwaar
verontreinigde baggerspecie worden gestort. Van eventuele nadelige
effecten van’
verspreiding van verontreinigde stoffen vanuit de zwaar verontreinigde
baggerspecie zullen het grondgebied van onze gemeente en onze
inwoners de gevolgen ondervinden.
Benedenstrooms van deze zandwinput ligt immers het grondgebied van
West Maas en Waal. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde
in april 2019 een Stappenplan grootschalig grondverzet vast. Dit
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Stappenplan is het toetsingskader van de gemeenteraad voor de
beoordeling van activiteiten die effecten hebben voor de bodem in West
Maas en Waal, zoals de voorgenomen activiteiten in de Kaliwaal. De
gemeenteraad heeft geconstateerd dat al te lichtvaardig de realisatie
van natuur” als onderlegger wordt gebruikt voor andere activiteiten,
zoals de berging van baggerspecie. Aangezien de ruimtelijke effecten
van dit project de gemeentegrens overschrijden hebben wij belang bij
een zorgvuldige afweging van de genoemde aanvraag.
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Reactie
Zoals in hoofdstukken 2.3 en 4.3 van het besluit wordt toegelicht heeft
deze wijziging primair betrekking op het verder verondiepen (opvullen)
van de put door het bergen van specie. Wat betreft de gevolgen voor de
omgeving (verspreiding van verontreinigende stoffen) wordt verwezen
naar de Watervergunning van 2007, welke is gewijzigd in 2016 waarin
bepalingen zijn opgenomen omtrent de toegelaten kwaliteit. Bij besluit
van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is reeds bepaald dat het plan
‘Waaier van Geulen’ (waar het gefaseerd bergen van bagger in de
Kaliwaal onderdeel van uitmaakt) als de ontwikkeling van natuur in het
rivierbed beschouwd moet worden. In de nu voorliggende vergunning
worden naast de rivierkundige effecten ook de ecologische gevolgen van
het verder verondiepen van het betreffende waterlichaam getoetst.
Specifiek wat de ecologische gevolgen zijn van het verder verondiepen
van de zandwinput tot een bodemhoogte van 3.5 m + NAP. Daarmee
heeft weldegelijk een zorgvuldige afweging plaatsgevonden met
betrekking tot het aspect ecologie/natuur. De zienswijze heeft op dit
onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.
Zienswijze
2.

Wij zijn van oordeel dat de procedure rondom deze ontwerpvergunning
onzorgvuldig is. In het ontwerpbesluit overweegt u: “gelet op de eerder
ingediende zienswijzen tegen het verlenen van een vergunning voor
het verondiepen van de zandwinput ‘De Kaliwaal’, kan niet worden
uitgesloten dat derden rechtstreeks in hun belangen getroffen kunnen
worden. In het kader van zorgvuldige besluitvorming is het daarom
wenselijk het ontwerpbesluit voor zienswijzen ter inzage te leggen”. U
kiest ervoor om het ontwerp tijdens de zomervakantie te publiceren. U
pleegt geen vooroverleg met mogelijk belanghebbenden of informeert
belang hebbenden expliciet over het voornemen. Ook de
terinzagelegging is onzorgvuldig. Naar aanleiding van uw publicatie
hebben wij de stukken opgevraagd bij de gemeente Druten. De
onderliggende stukken (aanvraag met bijbehorende bijlagen) bleken
ter plaatse niet beschikbaar. Ook op uw kantoor te Arnhem bleken de
stukken (ondanks de nadrukkelijke tekst in uw publicatie) niet
aanwezig. Pas bij navraag bij de betrokken medewerker werden deze
stukken uiteindelijk digitaal ter beschikking gesteld.
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Reactie

Datum
25 november 2019

Het voornemen om de vergunning te verlenen is volgens de daarvoor
geldende bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht kenbaar
gemaakt en ter inzage gelegd. Dat de onderliggende stukken niet
fysiek ter inzage zijn gelegd is het gevolg van een misverstand. De
relevante stukken zijn op verzoek direct beschikbaar gesteld waardoor
kennisgenomen kon worden van de inhoud en is de gemeente niet in
haar belangen geschaad. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot
aanpassing van het besluit geleid.

Nummer
RWS- 2019/42380

Zienswijze
3. Dit klemt temeer nu door het besluit de natuurontwikkeling in de
zandwinput niet volgens het plan Waaier van Geulen wordt gerealiseerd.
Het ontwerpbesluit ziet op wijziging van de op 19 januari 1998 met
kenmerk AN 661 op grond van de Rivierenwet (thans Waterwet)
verleende vergunning. U spreekt over het wijzigen van de “vorm’ van
het werk, als onderdeel van het natuurontwikkelingsproject Waaier van
Geulen. In het project Waaier van Geulen was sprake van het opvullen
van de Kaliwaal tot een niveau waarbij een natuurgebied in de plas zou
ontstaan. Nu de verondieping plaatsvindt tot een niveau tot 3.5 m +NAP
is hiervan geen sprake meer. De activiteiten vinden dan ook niet,
conform de doelstelling van de eerdere vergunning, plaats conform het
project Waaier van Geulen. Deze verondieping heeft daarmee als enig
resultaat het verder storten van verontreinigde baggerspecie en is in
strijd met het beoogde doel van de vergunning.
Reactie
Het plan “Waaier van Geulen” dateert uit 1996 en voorziet in een
dynamisch natuurontwikkelingsproject in de Leeuwense en Westelijke
Drutense Uiterwaarden. Vanwege de rivierkundige effecten is er in 1998
voor gekozen de voorbereidingsfase en de le vulfase te vergunnen en
vergunninghouder middels een voorschrift te verplichten later de 2e
vulfase aan te vragen. In dit deel van het plangebied variëren de
destijds met vulfase 2 beoogde terreinhoogtes tussen de 4 en 5,5 meter
+NAP. De gevraagde wijziging voldoet aan de nu geldende
beoordelingscriteria voor rivierkundige effecten. Het verder verondiepen
tot een niveau van 3,5 +NAP draagt bij aan de realiseren van
natuurwaarden. Zie tevens de reactie op zienswijze-onderdeel 4. De
zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit
geleid.
Zienswijze
4. De eerdere vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 ziet
uitdrukkelijk alleen op de eerste vulfase. De tweede vulfase is
nadrukkelijk niet vergund ondanks aanvullend verzoek zienswijze) van
de aanvrager. Dit betekent dat de vergunning voor de voorgenomen
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tweede vulfase een nieuw zelfstandig besluit is, dat ook zelfstandig
beoordeeld moet worden. Met de tweede vulfase vindt geen verdere
natuurontwikkeling plaats dan welke reeds is gerealiseerd binnen het
project. De Beleidslfjn Grote Rivieren maakt een beperkt aantal
riviergebonden activiteiten mogelijk. Eén van de voorwaarden is dat
sprake moet zijn van de realisatie of verbetering van de natuur. Nu
daarvan geen sprake is, zijn wij van oordeel dat de voorgenomen
activiteit in strijd is met de Beleidslijn Grote Rivieren en de vergunning
niet verleend kan en mag worden.

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

ember 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

Reactie
De voorliggende aanvraag voor de tweede vulfase geeft uitvoering aan
voorschrift 14.1 van de vergunning van 19januari 1998 met kenmerkt
AN 661 en maakt als zodanig onderdeel uit van het gefaseerde
uitvoeringsplan. Voor wat betreft ecologie aanvrager heeft middels een
toetsing BPRW en een toetsing KRW beargumenteerd dat de
verondieping verschillende kansen voor de ontwikkeling van (natte)
natuur biedt. Uit de zienswijze blijkt niet waarom deze beargumentatie
niet zou kloppen. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot
aanpassing van het besluit geleid.
Zienswijze
5. Tenslotte merken wij op dat de actuele inzichten en wet- en regelgeving
omtrent het
verondiepen van diepe plassen nadrukkelijk in beweging zijn. Uw
staatssecretaris stuurde hieromtrent nog in december 2018 een brief aan
de Tweede Kamer en werkt aan nieuwe regelgeving. In de Kaliwaal in
zelfs sprake van het toepassen van zwaar verontreinigde baggerspecie.
U gaat hieraan volledig voorbij in uw beoordeling en staat toe dat de
tweede vulfase van dit project plaatsvindt mede op basis van een
vergunning uit 2008. Wij vinden dit onverantwoord en onzorgvuldig. U
heeft niet getoetst of de activiteiten bijdragen aan de natuurontwikkeling
zoals voorgesteld in het project Waaier van Geulen. Wij zouden hier ten
minste een review/expert-opinion op verwachten.
Reactie
De Kaliwaal is een diepe plas die is vergund als baggerdepot: een
inrichting vanuit de Wet milieubeheer. Deze plas is juist in gebruik
genomen voor de berging van ernstig verontreinigde baggerspecie. Hier
is een aparte Watervergunning voor op basis van artikel 6.2 waarin
specifieke voorschriften omtrent de kwaliteit staan opgenomen.
De wet- en regelgeving voor het verondiepen van diepe plassen in het
kader van nuttige toepassing ziet op het Besluit bodemkwaliteit, waarbij
er geen gebruik mag worden gemaakt van ernstig verontreinigde specie
en waarbij het toepassen gebeurt op basis van meldingen (hier is geen
vergunning voor nodig). De Kaliwaal is een baggerdepot, een inrichting
vanuit de Wet milieubeheer, die juist in gebruik is voor de berging van
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ernstig verontreinigde baggerspecie, waarop andere wet- en regelgeving
van toepassing is dan het voornoemde Besluit bodemkwaliteit. De
zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit
geleid.

Datum

26 november 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

De ingekomen zienswijze heeft niet geleid tot een ander standpunt ten aanzien van
de aanvraag en mijn besluit.
6.

Conclusie

Op grond van de in dit besluit aangehaalde overwegingen bestaan er daarom geen
bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.
7.

Ondertekening

Rijkswaterstaat Oost-Nederla nU,
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Mededelingen

Datum
26 november 2019

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit
genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende
brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het
besluit met u doornemen.

RwS-2019/42380

Om te bepalen of u meet informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:
Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet
voor u betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft
u behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens
verstrekt?
—

—

—

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u
contact opnemen.
Bent u het niet eens met dït besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen
bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter
voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U
moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.
De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen
van een beroepschrift:
Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en
weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw
doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?
-

-

-

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechtet moet u binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U
kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont.
Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift
indfent dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied
waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.
In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
uw naam en adres;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep
instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit
te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
de reden waarom u beroep instelt;
-

-

-
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-

de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan
griffierecht in rekening gebracht.

Datum
25 november 2019

“9/42380

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat
betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep 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. U
doet dit 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 bi] de rechtbank in
het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk ôp de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
II.

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 dan waarop
deze beschikking steunt.

III.

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.

IV.

Van iedere overgang van rechtverkrijgenden moet mededeling worden
gedaan aan de waterbeheerder.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Gemeente Druten, t.a.v. de publiekbalie
Gemeente Druten, t.a.v. mevr. L. van der Veen
Gemeente West Maas en Waal, t.a.v. het College van Burgemeester en
Wethouders
-

-

-
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Bijlage 1, Begripsbepalingen
Behorende bi] de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden, nr. RWS-2018/42380

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

25november 2019
Nummer

RWS- 2019/42380

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. ‘Aanvraag’: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 17
juli 2018 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en geregistreerd
onder nummer RWSZ2018-00011110;
2. ‘Afdeling handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat OostNederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. ‘Beleidsregels grote rivieren’: gepubliceerd in de Staatscourant van 26 juni 206,
nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 26 juni 2018, Staatscourant,
nummer 36070 met als doelstelling
de beschikbare afvoer- en
bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de
mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de
toekomst onmogelijk maken.
4. ‘Bprw 2016-2021’: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 20162021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden
van www.rijkswaterstaat.nl)
5. ‘Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland
namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat
Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
6. ‘Kaderrichtlijn Water (KRW)’: richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid;
7. ‘KRW-waterlichaam’: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is
een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke
omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal,
een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook
kustwater;
8. ‘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;
9. ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht;
10. ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232,
3500 GE Utrecht, telefoonnummer 088-797 4900;
11. ‘Werken: Zie de begripsbepaling in het besluit van 19 januari 1998, kenmerk An
661, gelezen in combinatie met beslispunt II van dit besluit.
12. ‘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

Datum
25 november 2019

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden, nr. RWS-2018/42380
Bijlage 2.1 Technische tekening verondiepen put

Nummer
RWS- 2019/42380

-
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Bijlage 3, Integrale weergave voorschriften

Datum
25 november 2019

1.

-

Plaatsbepaling
1.1

1.2

2.

Nummer
RWS- 2019/42380

De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij
de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij
gewaarmerkte tekeningen nr. 44A19912, 440.20227, 440.20228,
40.20232 en 440.20233.
Voor zover het de werkzaamheden ten behoeve van de tweede
vulfase betreffen mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd,
zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze
vergunning gevoegde door mij als bijlage 2.1 gewaarmerkte
technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018.

Compensatie
De compensatie moet worden gerealiseerd, zoals aangegeven op de
tekeningen nrs. 440.20227 en 440.20228.

3.

Aanvang werkzaamheden
3.1

3.2

3.3
3.4

4.

Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de
waterbeheerder. Alle krachtens deze vergunning te verrichten
werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit
redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden
voortgezet.
Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet,
moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, worden
gemeld aan de waterbeheerder.
Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen
gemeld worden aan de waterbeheerder.
De meldingen, genoemd in lid 1, 2 en 3 worden per e-mail gericht
aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2O1800011110.

Werkzaamheden
Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot de werkzaamheden
aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen.
De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond
worden opgevolgd.
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5.

Technische voorwaarden en voorschriften
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

RWS INFORMATIE

De afrit naar de Leeuwense Waard mag worden aangelegd en
behouden op een hoogte van 12.60 m + N.A.P. (bovenkant afrit) en
op 8.00 m + N.A.P. ter hoogte van de teen van de Waalbandijk,
onder een helling van 1:5.
De toegangsweg naar de Leeuwense Waard mag worden aangelegd
en behouden op een hoogte van 8,00 m + N.A.P.
Westelijk van de toegangsweg mag een eenvoudige parkeerplaats
voor tien auto’s worden aangelegd en behouden op een hoogte van
8,00 m + N.A.R
Nabij de aansluiting op de “Noord-Zuid”-verbinding nabij kmr 906
mag voor de duur van de uitvoeringswerkzaamheden een keet
worden geplaatst en behouden.
Vanaf dit punt tot aan de Kaliwaal mag, gedurende de tijd dat het
stortponton wordt gebruikt voor het storten van baggerspecie, een
ontsluitingsweg naar het stortponton op een hoogte van 8,00 m
+ N.A.P. worden aangelegd en behouden.
Ten westen van de Kaliwaal mag een terp op een hoogte van 11,00
+ N.A.P. worden aangelegd en behouden, één en ander conform de
onder punt 1 genoemde tekeningen nrs. 440.227 en 440.228.
In de buitenkaadse oevergeul moet aansluitend aan de kribvoet van
krib 906,565 een drempel op 6,50 m + N.A.P. worden aangelegd en
behouden. In deze drempel ken een verlaging worden gemaakt,
waardoor de afvoer (debiet) door de nevengeul, zolang de rivier in
het zomerbed stroomt, wordt beperkt tot 0,7% van de momentane
afvoer van de Waal. De wijze waarop de verlaging wordt gemaakt en
functioneert, behoeft de goedkeuring van het dienstkringhootd.
Aan de benedenstroomse kant van de Kaliwaal mag een
overloopdrempel op een hoogte van 7,00 m tot 7,25 m + N.A.P.
worden aangelegd en behouden. De overloopdrempel moet worden
voorzien van een verdediging met stoftsteen in een laagdikte van
0,30 m. De taludverdediging moet hierbij tot aan de bovenkant van
de overlaat reiken.
Op de rivieroever mag tussen kmr 907,600 en kmr 908,000 een
oeverwal met een lengte van circa 400 m worden aangelegd op een
hoogte van 8,75 m tot 9,00 m + N.A.P.
De bestaande zomerkade aan de zuidzijde van de Kaliwaal mag op
een hoogte van 8,50 m + N.A.P. oplopend tot 9,00 m + N.A.P.
worden behouden, één en ander confortn de onder punt 1
genoemde tekening 440.20228.
Aan de bovenstroomse kant van de Kaliwaal mag een nieuwe
dwarskade op een hoogte van 9,75 m + N.A.R worden aangelegd en
behouden.
De invaartopening mag worden verbreed en verdiept tot 1,00 m ±
N .A. P.
In de nevengeul moeten ter hoogte van de toegangsweg naar de
Leeuwense Waard duikers worden gelegd. De diameter en de
hoogteligging van de duikers dienen in overleg met het

Datum

25 november 2019
Rws-2o19/4238o
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5.14
5.15
5.16

5.17

5.18

6.

dienstkringhoofd te worden bepaald.
Eén en ander moet een zodanige afmeting hebben dat de totale
afvoer fdehiet) door de nevengeul, zolang de rivier door het
zomerbed stroomt, maximaal O,7% is van de momentane afvoer
van deWaal.
Aan de uitatroomzijde van de duikers moet in verband met de te
verwachten stroomanelheden een bodemverdediging worden
aangebracht
Om bij ongewenste ontwikkelingen in te kunnen grijpen moeten de
duikers op aanwijzing van het dienstkringhoofd worden gesloe.
Het beheer van de begroeiing dient te geschieden door middel van
een natuurlijk jaarrond begrazingsbeheer.
De begrazingsdichtheid dient zodanig te worden gekozen, dat niet
meer bos en struweel ontstaat, dan op de onder punt 1 genoemde
tekeningen nrs. 440.20232 en 440.20233 staat aangegeven.
In het begroeiingstype dichte ruigte/solitaire bomen mag het
component bomen en struiken niet meer bedragen dan lO%. De
overige 9O% van de ruigte-vegetatie moet door het beheer een
open karakter behouden.
Het dienstkringhoofd kan aanwijzingen geven om de begroeiing
(verder) te beperken.

Datum

25 november 2019

Onderhoud werken
6,1.

6.2.

6.3.

RWS INFORMATIE

De vergunninghouder moet de op grond van deze vergunning
aanwezige werken in goede staat onderhouden.
Hiertoe dient de vergunninghouder binnen drie maanden na het van
kracht worden van de vergunning een monitoringsplan op te stellen.
Het monitoringsplan behoeft de goedkeuring van de hoofdingenieurdirecteur.
Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot het onderhoud van de
werken aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken
belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
De vergunginghouder moet de compensatie in de voorgeschreven
staat onderhouden.
Ter controle moet de vergunninghouder eenmaal in de drie jaar een
waterpassing van het terrein waarop de compensatie is gerealiseerd
aan het dienstkringlioofd overleggen. De plaats van de waterpas
sing (en) is in raaien en/of punten op de onder punt 1 genoemde
tekening(en) aangegeven. Indien uit de waterpassing blijkt, dat
het terrein zich niet meer in de voorgeschreven staat bevindt,
moet de vergunninghouder terstond het terrein in die staat terug
brengen. Het dienstkringhoofd kan terzake aanwijzingen geven ter
bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt
ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
De vergunninghouder moet eenmaal in de drie jaar een vegetatie
structuurkartering ter beoordeling aan de hoofdingenieur-directeur
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voorleggen (schaal 1:5.000).
7.

Scheepvaartverkeersbelang

25november 2019

RWS-2019/42380

Bij gebruikmaken van deze vergunning mag geen belemmering of
hinder worden veroorzaakt aan het scheepvaartverkeer.
Het dfenstkringhoofd kan aanwijzingen geven ter bescherming van
het scheepvaartverkeersbelang. De vergunninghouder zorgt er voor
dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

8.

Plaatsbepaling baggerwerken
De baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de invaartopening
en mogen worden uitgevoerd ten behoeve van de aansluitingen van de
(neven)geulen aan het zomerbed, één en ander zoals is aangegeven op de
onder punt 1 genoemde tekeningen.

9.

Aanvang van baggerwerkzaamheden
9.1

De vergunninghouder moet minimaal acht dagen voordat met de
(baggerwerkzaam heden wordt aangevangen, hiervan schriftelijk
kennis geven aan het dienstkringhoofd. Bij deze kennisgeving moet
worden overgelegd:
een situatieschets (schaal 1: 2.500) met daarop aangegeven de
afmetingen van de baggerlocatie en
recente dwarsprofielen van de bestaande bodemhoogte.
op basis van de beoordeling van de overgelegde meetgegevens
wordt door het dienstkringhoofd bepaald, of al dan niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen.
De vergunninghouder mag pas aanvangen met de
baggerwerkzaamheden zodra hij een schriftelijke toestemming van
het dienstkringhoofd heeft ontvangen.
Indien de baggerwerkzaamheden na onderbreking van meer dan
één week worden hervat, dient de vergunninghouder hiervan
schriftelijk kennis te geven aan het dienstkringhoofd.
-

9.2

9.3

10. Baggerwerkzaamheden
10.1

10.2

10.3

RWS INFORMATIE

De invaartopening mag op diepte worden gehouden tot een
maximale diepte van 1,00 m + N.A.P, volgens aanwijzing door of
vanwege het dienstkringhoofd. De diepte van de (neven)geulen
dient in overleg met het dienstkringhoofd te worden bepaald.
Het baggeren van de invaartopening mag zich rivierwaarts niet
verder uitstrekken dan tot een punt waar een overeenkomstige diep
te in de rivier wordt aangetroffen, echter in geen geval verder
dan de vaargeul ter plaatse.
Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot de werkzaamheden aan
wijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen. De
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vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond
worden opgevolgd.
11.

Uitvoering baggerwerkzaamheden

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

RWS INFORMATIE
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De onderkant van de emmerladder of zuigbuis mag niet dieper
doorhangen dan de bepaalde diepte van baggeren. Teneinde dit te
kunnen nagaan moeten de door of vanwege het dienstkringhoofd
nodig geoordeelde schaalverdelingen worden aangebracht.
De bij het baggeren opgebrachte specie moet in de laadruimte van
het baggervaartuig zelf of in het laadruim van andere schepen
worden gestort.
Indien de bij het baggeren opgebrachte specie niet in het laadruim
van het baggerwerktuig zelf wordt gelost mag slechts één vaartuig
langszij van het baggerwerktuig worden gelegd en moet de
vergunninghouder alle maatregelen nemen die nodig zijn om het
terugvloeien van specie in de rivier of ongerief voor de scheepvaart
te voorkomen. Aanwijzingen terzake van het dienstkringhoofd of de
door hem aangewezen ambtenaar moeten worden opgevolgd.
De opgebrachte specie mag uitsluitend worden vervoerd in
vaartuigen die zijn voorzien van een geldige meetbrief.
De ijkmerken moeten duidelijk zichtbaar zijn en helder wit zijn
geverfd.
Alle tekens die naar het oordeel van of vanwege het dienstkring
hoofd verwarring zouden kunnen stichten, moeten zijn verwijderd.
In bijzondere gevallen kan het dienstkringhoofd of de door hem
aangewezen ambtenaar toestaan dat specie wordt geladen in
vaartuigen die niet voldoen aan het bepaalde in het voorgaande
voorschrift.
In elk van deze gevallen bepaalt hij de grootste diepte van
aflading en moet deze diepte met helder wit geverfde merken
worden aangegeven. Aanwijzingen terzake van het dienstkringhoofd
of van de door hem aangewezen ambtenaar moeten worden
opgevolgd.
De vergunning houder moet ervoor zorgdragen dat de vaartuigen,
die de opgebrachte specie vervoeren, niet zo diep worden geladen
dat de ijkmerken volgens de meetbrief of de in het voorgaande voor
schrift genoemde merken niet meer boven de waterspiegel zichtbaar
zijn.
Indien tijdens het vervoer blijkt dat een vaartuig te diep is geladen
moet op eerste aanzegging van het dienstkringhoofd, of van de door
hem aangewezen ambtenaar de vaart onmiddellijk worden gestaakt
en moet het vaartuig worden vervoerd naar een door hem aan te
wijzen plaats die niet mag worden verlaten voordat de te diepe
aflading is weggenomen.
Indien te diep geladen is moet op eerste aanzegging van het
dienstkringhoofd, of van de door hem aangewezen ambtenaar, het
baggeren onmiddellijk worden gestaakt en moeten alle door hem
nodig geachte maatregelen worden genomen om zo spoedig
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11.9

12.

mogelijk de te diepe af lading weg te nemen.
Deze beschikking moet steeds aan boord van het baggerwerktuig
aanwezig zijn en aan ambtenaren van de Rijkswaterstaat op hun
verzoek onmiddellijk worden getoond

25november2019

RwS-2019/42380

Ongevallen baggermateriaal
De vergunninghouder is verplicht van liet zinken van het baggervaartuig of
van andere bij het baggerwerk betrokken vaar- en/of werktuigen, alsmede
van het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen,
onmiddellijk kennis te geven aan het dienst kringhoofd.

13.

Storten van baggerspecie
De vergunninghouder mag geen baggerspecie in de rivier terugstorten. In
bijzondere gevallen kan het dienstkringhoofd echter bepalen dat de
vergunninghouder de baggerspecie op een nader aan te geven locatie in de
rivier moet terugstorten.

14.

Overige werkzaamheden
14.1

14.2

15.

Uiterlijk één jaar voor het voltooien van de tweede vulfase moet
vergunninghouder een nadere aanvraag indienen tot wijziging van
deze vergunning ten behoeve van de uitvoering van de
afwerkingsfase, danwel de verder inrichting van de terreinen.
In de aanvraag moet aan de hand van het onder punt 6.1 genoemde
monitoringsplan en het aanbieden van voldoende compensatie
worden aangetoond, dat de uitvoering van de afwerkingsfase, dan
wel de verdere inrichting van het terrein volgens de op dat moment
heersende inzichten kan geschieden.

Ongewoon voorval
15.1.

Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan,
dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen
zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien
van:
het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam
of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan
toegekende functies, en
de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo
spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en
-

-

15.2.
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15.3.

Berichtencentrum (ABC). Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar
onder telefoonnummer 088-7985001.
De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens,
zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden
waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de
gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen
beoordelen;
De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de
gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of
ongedaan te maken.
Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken
over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat
een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

‘ember 2019
Nummer
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-

-

-

15.4.

16.

Contactpersoon

16.1

16.2.

16.3.

16.4.
17.

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.
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.
De melding, genoemd in lid 2 dient per e-mail te worden gericht
aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2O1S00011110.
Wijzigingen moeten binnen 14 dagen per email worden gemeld.

Aanwezigheid van de vergunning

Tijdens de werkzaamheden op locatie moet voortdurend een exemplaar van
de vergunning(en) aanwezig zijn.

RWS INFORMATIE

Pagina 32 van 32

