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Toezenden besluit
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u een afschrift van het besluit van 9 december 2019 ingevolge de
Omgevingsverordening Limburg van:
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Plaats

: Waterschap Limburg
: Maria Theresialaan 99
: Roermond

Datum ontvangst aanvraag
Zaaknummer
Locatie

: 15 maart 2019
: 2019-202771
: dijktraject Heel Hbp Noordelijke Maasvallei

Omdat deze aanvraag de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14 van de Waterwet)
doorloopt coordineren Gedeputeerde Staten van Limburg op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de
Waterwet de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan Waterwet nodig
zijn. Dit heeft tot gevolg dat dit besluit pas rechtskracht heeft nadat de gehele gecoordineerde procedure
doorlopen is.
Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen
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Maastricht

9 december 2019
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9 december 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg
Op 15 maart 2019, gedateerd 12 maart 2019, is een verzoek binnengekomen van lngenieursbureau
Maasvallei, p/a Arcadis Nederland BV, Beaulieustraat 22, Postbus 220, 6800 AG te Arnhem, namens
Waterschap Limburg, om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening
Limburg 2014 (OL).

1.

Aanvraag

De aanvraag is een verzoek om een ontheffing van het verbod ex artikel 4.3.1. lid 1, mede in verband met
artikel 4.2.3 onder c., f. en g. van de Omgevingsverordening voor het roeren van de grond dieper dan 3
meter beneden maaiveld, het uitvoeren van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht
of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen kunnen
aantasten evenals het tot stand brengen/veranderen van constructies met het doel het vervoeren van
schadelijke stoffen op of in de bodem mogelijk te maken in het grondwaterbeschermingsgebied Heel.
Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: 2019-202771.
2.

Procedure

De ontheffing voor de uitvoering van deze activiteiten in het grondwaterbeschermingsgebied wordt
beschouwd als een uitvoeringsbesluit. Deze aanvraag doorloopt daarom de projectprocedure voor
waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14 van de Waterwet). Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de
Waterwet coordineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de
uitvoering van het projectplan Waterwet nodig zijn. De besluitvormingsprocedure wordt op grond van
artikel 5.9 van de Waterwet uitgevoerd op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling
3.4. Algemene wet bestuursrecht.
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2.1
Terinzagelegging
Het ontwerp van dit besluit heeft van 20 juni tot en met 31 juli 2019, samen met het Projectplan Waterwet
Heel, de bijbehorende ontwerp uitvoeringsbesluiten en het ontwerp besluit leggerwijziging hebben van 20
juni tot en met 31 juli 2019 ter inzage gelegen. De openbare kennisgeving over deter inzage legging van
de ontwerp besluiten heeft plaatsgevonden van middels:
• publicatie op de website www.overheid.nl (provinciaal blad en waterschapsblad).
• publicatie op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.
• een verwijzingsadvertentie naar de bekendmaking op www.overheid.nl is door de Provincie
Limburg geplaatst in VIA Maasgouw.
Gedurende deze termijn kon eenieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen
over dit ontwerp naar voren brengen.
2.2 Adviezen en zienswijzen
Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen is op 31 juli
2019 een zienswijze ingediend tegen dit besluit door de Stichting Koraal. Geconstateerd is dat daze
ingekomen zienswijzen tijdig zijn ingediend en daarmee ontvankelijk zijn.
Alie binnengekomen zienswijzen binnen de gecoordineerde procedure op grond van de Waterwet zijn
verzameld en beantwoord in de bijgevoegde Nota van Antwoorden PP.DR78.18.011 d.d. 15 november
2019.

lndiener UBP 001 (Stichting Koraal)
Zienswijze

1

2

3

lndiener geeft aan dat zij in het voortraject
is betrokken om drie conceptplannen te
bespreken. Bij de totstandkoming van het
huidige ontwerpplan, dat afwijkt van de drie
conceptplannen, is indiener in haar geheel
niet betrokken, evenmin is zij daarover
ge"informeerd. Hierdoor is er geen zicht op
de consequenties voor indiener en haar
clienten.
In het voortraject heeft indiener in enkele
overleggen getracht kenbaar te maken
welke punten voor haar belangrijk zijn. Kort
gezegd is de bewonersgroep zeer gevoelig
voor prikkels en veranderingen en zeer
gebaat bij rust en regelmaat. Geluid van
machines en zware werkzaamheden
kunnen zij niet verwerken.
lndiener heeft een foto bijgevoegd waarbij
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Beantwoording

De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is niet
relevant in het kader van de ontheffing voor
het uitvoeren van activiteiten in het
grondwaterbeschermingsgebied.

De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is niet
relevant in het kader van de ontheffing voor
het uitvoeren van activiteiten in het
grondwaterbescherm ingsgebied.

De werkzaamheden van de dijkversterking
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wordt aangegeven dat hetgeen binnen het
hekwerk, die in de binnenteen van de
huidige dijk staat, in eigendom van indiener
is en dat die gronden intensief worden
gebruikt door de bewoners om een
wandeling te maken en binnen de
beschermde omgeving van het complex in
de natuur zijn. Het gebied wordt dus
gebruikt voor recreatie en dagbesteding.
Het ontwerp besluit ten aanzien van de
ontheffing van de omgevingsverordening
omvat voor indiener werkzaamheden op
haar eigendommen. Er wordt deels een
vervangende waterkering geplaatst en een
nieuwe verbinding naar een riooloverstort
geplaatst. Hier wordt door indiener bezwaar
tegen gemaakt.

vinden voor een klein deel plaats in een
grondwaterbeschermingsgebied, zoals die in
de Provinciale Omgevingsverordening
Limburg is aangewezen. De ontheffing van de
omgevingsverordening heeft tot doel om het
grondwaterbeschermingsgebied in Heel te
beschermen. Bijvoorbeeld tegen
verontreinigingen als gevolg van de
werkzaamheden. De ontheffing verleent
daarmee geen toestemming voor realiseren
van bepaalde constructies (zoals de
vervangende waterkering), maar beschrijft wel
welke werkzaamheden zijn meegewogen bij
het verlenen van de ontheffing ter
bescherming van het
grondwaterbeschermingsgebied.
De verleende ontheffing regelt ook niet het
werken op eigendommen van derden. Het al
dan niet verlenen van toestemming aan het
waterschap om werkzaamheden te verrichten
op uw grond staat los van deze ontheffing.
Uiteraard moet het waterschap nog wel
privaatrechtelijk met indiener tot
overeenstemming komen over het uitvoeren
van de werkzaamheden op uw eigendom. Dit
is echter een traject buiten de verleende
ontheffing om.

4

lndiener maakt bezwaar tegen alle
wijzigingen die op haar eigendom beoogd
zijn. Met name maakt indiener bezwaar
tegen de plaatsing van de overstort op haar
perceel. Deze plaatsing gaat uit van een
verlegging van de Sleybeek. Die verlegging
is nog niet concreet aangevraagd of
anderszins aannemelijk gemaakt. lndiener
heeft vernomen dat de beek niet verlegd
zou gaan worden. Hoe de uitvoering moet
gebeuren, is volstrekt onduidelijk zodat de
implicaties niet inzichtelijk zijn. Daarnaast is
niet meegenomen dat alle hiervoor
benodigde gronden eigendom zijn van
indiener en dus in beginsel niet beschikbaar
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De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is echter niet
relevant in het kader van deze provinciale
ontheffing. De ontheffing heeft immers
uitsluitend tot doel om het
grondwaterbeschermingsgebied in Heel te
beschermen en verleent enkel, onder
voorwaarden, toestemming voor de benodigde
werkzaamheden ten behoeve van de
dijkversterking in een
grondwaterbeschermingsgebied. De
inhoudelijke afweging voor wat betreft het
ontwerp van de dijkverbetering wordt gemaakt
in het kader van het Projectplan Waterwet.
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zijn voor deze werkzaamheden. Dit alles
acht indiener in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel.
lndiener is eigenaar van 16.000m 2 grond
die benodigd is voor dit project. Op dit
moment is er nog geen enkel zicht op de
aankoop van deze gronden door het
waterschap. lndiener is op dit moment ook
niet genegen tot verkoop van deze
gronden. Het betreft natuurstroken die
dagelijks worden gebruikt door de clienten.
Tevens vormen deze gronden een ideale
natuurlijke buffer van rust voor haar
clienten.
Tevens geeft indiener aan dater geen
aanvang is van minnelijk overleg en
evenmin zijn er andere stappen
ondernomen richting indiener om tot het
gebruik van deze grond te komen.
Op dit moment acht indiener het plan dan
ook niet uitvoerbaar. Deze situatie wordt
door indiener gekwalificeerd als een
evidente, privaatrechtelijke belemmering.
In het ontwerpbesluit is hier geen aandacht
voor. Het plan is derhalve niet uitvoerbaar
voor zover het op gronden van indiener is
geprojecteerd.
lndiener geeft aan dat de waarborg in het
projectplan ontbreekt om overlast voor
clienten/bewoners te voorkomen.
De strook grand waarop de gevraagde
ontheffing betrekking op heeft wordt
dagelijks gebruikt door clienten/bewoners.
In het besluit is op generlei wijze rekening
met overlast en hoe deze te voorkomen. De
voorkoming van overlast zou in de optiek
van indiener nu reeds als harde
voorwaarde moeten warden opgenomen. In
de huidige vorm wordt de bal bij de
uitvoerder gelegd. Deze zal zeker rekening
houden met overlast maar vaker ook met
de kosten die kunnen worden bespaard
door beperkte maatregelen te nemen.
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De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is echter niet
relevant in het kader van deze provinciale
ontheffing. De ontheffing heeft immers
uitsluitend tot doel om het
grondwaterbeschermingsgebied in Heel te
beschermen en verleent enkel, onder
voorwaarden, toestemming voor de benodigde
werkzaamheden ten behoeve van de
dijkversterking in een
grondwaterbeschermingsgebied.
Eventuele privaatrechtelijke belemmeringen
spelen geen rol in de afweging tot het al dan
niet verlenen van de ontheffing.

De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is niet
relevant in het kader van de ontheffing voor
het uitvoeren van activiteiten in het
grondwaterbeschermingsgebied.
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lndiener ziet de noodzaak en wenselijkheid
van het versterken van de waterkering,
waar nodig. Oat hier enige overlast uit
voortvloeit lijkt onontkoombaar. lndiener wil
wel graag dat het waterschap zich bewust
is van de zeer bijzondere positie van het
wooncomplex van indiener en vraagt het
waterschap dan ook daar nadrukkelijk acht
op te slaan bij het opstellen van de plannen
t.z.t. het laten uitvoeren van de
werkzaamheden.

De provincie neemt deze zienswijze ter
kennisgeving aan. De zienswijze is niet
relevant in het kader van de ontheffing voor
het uitvoeren van activiteiten in het
grondwaterbeschermingsgebied.

Consequenties voor het uitvoeringsbesluit

De zienswijze leidt niet tot het aanpassen van het besluit tot verlening van de ontheffing van de
Omgevingsverordening Limburg.

3.

Overweglngen

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert Waterschap Limburg dijkversterkingen uit
bij Heel. Als onderdeel van deze dijkversterkingen moet een aantal inrichtingsmaatregelen worden
uitgevoerd. Bij Heel zijn een deel van deze inrichtingsmaatregelen gelegen op de grens van het
grondwaterbeschermingsgebied Heel.
1.
Aansluiting Panheelderbeek op kanaal Wessem-Nederweert
Deze bestaat deels uit de aanleg van een duiker die op een diepte van 4 tot 5 meter beneden maaiveld
komt te liggen en deels uit een ontgraving van de grond om een watergang te creeren, dit zal maximaal 2
tot 3 meter diep zijn. Indian bij het afgraven van de grond ten behoeve van de duiker een slecht
doorlatende leem-, klei- of losslaag wordt doorgraven, dan is het ten aanzien van de
grondwaterbescherming van belang dat hiervan tenminste 1 meter resteert of dat er een tenminste
hieraan gelijkwaardige bodemvoorziening wordt aangebracht. Daarmee wordt een afname van de
beschermende werking van de bodem voorkomen.
2.
Vervangende waterkering ter hoogte van de Wessemerweg te Heel
Er wordt een nieuwe aansluiting van de waterkering op de hoge grond gerealiseerd. De nieuwe
aansluiting kruist de Wessemerweg haaks en sluit aan op de hoge grond bij een perceel van de
Teskenlaan. Deze nieuwe kering kruist een rioolpersleiding, waardoor een vervangende waterkering in de
vorm van een damwand wordt aangelegd. Deze damwand heeft een diepte van circa 8 meter beneden
maaiveld en een breedte van circa 25 meter. Vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied
is het van belang dat deze damwand uit niet uitlogende materialen bestaat. Voor het overige vormt de
wand geen bedreiging voor de grondwaterkwaliteit of -kwantiteit. Dit zal in de vorm van een voorschrift
aan dit besluit worden verbonden.
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3.
Nieuwe aansluiting van de riooloverstort op de Sleybeek.
Er wordt een nieuwe verbinding van de riooloverstort naar de nieuwe watergang achter de kering
(Sleybeek) aangelegd met een buis van circa 60 meter op een diepte van 1,5 meter. Slechts een zeer
beperkt deel van deze buis is gelegen binnen het grondwaterbeschermingsgebied, de risico's voor de
grondwaterkwaliteit ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening zijn dan oak nagenoeg
verwaarloosbaar.
De aanvraag betreft een ontheffing ex artikel 4.3.5 van het verbod voor het roeren van de grond dieper
dan 3 meter beneden maaiveld zoals bedoeld in artikel 4.3.1 eerste lid, mede in verband met artikel 4.2.3
onder e., f. en g.
In de Omgevingsverordening Limburg 2014 is het grondwaterbeschermingsgebied Heel aangewezen als
milieubeschermingsgebied. In een grondwaterbeschermingsgebied is een grote zorgvuldigheid vereist bij
het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige, ter bescherming van het grondwater met het oog op de
waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
In de Omgevingsverordening Limburg 2014 en ons provinciale beleid zoals verwoord in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) worden activiteiten als de onderhavige toelaatbaar geacht, mits hieraan
de nodige voorschriften warden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater. Daarom
warden aan dit besluit voorschriften verbonden omtrent de uitvoering van de geplande werkzaamheden,
het toepassen van materialen en het toepassen van bouwstoffen en grond.
Advies WML
Bij de totstandkoming van deze ontheffing is de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) om haar
advies gevraagd. Deze heeft ons laten weten in te stemmen met het verlenen van een ontheffing onder
bovengenoemde en de overige aan het besluit verbonden voorwaarden.

4.

Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening
dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen warden
gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Heel.

5.

Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg en voorgaande overwegingen besluiten wij aan het
Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond de gevraagde ontheffing van het
verbod ex. artikel 4.3.1 eerste lid, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c., f. en g. van de
Omgevingsverordening Limburg, onder voorwaarden te verlenen voor het uitvoeren van sonderingen
en boringen in het grondwaterbeschermingsgebied Heel.
De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover
daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.
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6.

Beroep

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u,
tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. U moet dan binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd
een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener;
de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het
beroep (motivering). Het beroepschrift moeten worden gericht aan Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan
kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de
Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts

clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen
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Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1.

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.

2.1

2.2

3.

3.1
3.2

3.3

Algemeen

De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden dienen te warden uitgevoerd conform de bij de
aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen met kenmerk
Pd.PP.DR78.18.003 dd. 12-3-2018.
De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs gevergd
kan warden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten
verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied
"Heel" en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale
plaats op het werk aanwezig zijn.
Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater
risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing
toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet warden hergebruikt, op een milieu
hygienisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dater bodemverontreiniging
optreedt.
Meldingsplicht

De ontheffing houder dient tenminste vier werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te
melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen.
Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding
Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht.
Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het
bevoegd gezag warden gemeld.
Uitvoering van een werk

lndien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient
daarvan onverwijld kennis te warden gegeven aan het bevoegd gezag.
De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van
motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een ceritrale plaats gebeuren. Deze plaats
moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet
in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in
een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is
in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de
benodigde beveiligingen.
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3.4

Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging
van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
3.5
lndien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet
de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen
naar het openbaar riool.
3.6 lndien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het
afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden
geledigd, waarbij de inhoud moet warden afgevoerd naar de openbare riolering.
3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie
die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
3.8 Bij het beeindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit
bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de
werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de
werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygienisch verantwoorde wijze te
worden verwijderd.
3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende
wettelijke regels te worden verwijderd.
3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen,
mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte
werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak,
voorzien van een afdak.
4.

Grond roeren dieper dan 3 meter beneden maaiveld
lndien bij het roeren van de grond diaper dan 3 meter beneden maaiveld slecht doorlatende lagen
worden doorgraven, dient er steeds een slecht doorlatende leem-, klei- of losslaag met een dikte
van tenminste 1 meter te resteren of te worden aangebracht, dan wet een tenminste hieraan
gelijkwaardige bodemvoorziening.

5.

Toe te passen materialen
De te plaatsen damwand mag geen uitlogende materialen bevatten.

6.
6.1

Bouwstoffen en grond
Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het
Besluit bodemkwaliteit.
Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit
van de grand de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem
overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde
kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit
daaronder verstaat.

6.2

7.
7.1

Bodemverontreiniging
lndien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater
dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de
zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):

2019/89507
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a.
b.
c.

daarvan mededeling te warden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de
milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
maatregelen te warden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging
van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygienisch
verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd
gezag.

Afschrlften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:
1.
Waterschap Limburg, Witteveen en Bos, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond,
als beschikking op de aanvraag;
2.
lngenieursbureau Maasvallei, p/a Arcadis Nederland BV, Beaulieustraat 22, Postbus 220,
6800 AG Arnhem, als adviseur;
3.
Gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, ter kennisname;
4.
NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

2019/89507
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College van Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. mevrouw A. Sijmons-Nelissen
Postbus 5700

lngenieursbureau Maasvallei

6202MÁ^

p/a Arcadis Nederland BV

Maastricht

Beaulieustraat 22
Postbus 220
6800 AG Arnhem
Tel 088 4621606
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Aanvraag ontheffing Omgevingsverordening Limburg 2014
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei - dijkring Heel

Geacht College,

Arnhem, 12maaÍI2019

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen
overstromingery is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek
worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die niet op orde zijrL worden
versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt
worderL leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van het huidige
programma is het op orde krijgen van de primaire waterkeringen die in de
afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.

Bob van Horne

Contactpersoon:

Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming
in het door haar beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als
het Rijk, Provincie Limburg, gemeenten uit de regio en naastgelegen
waterschappen. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei voert WL dijkversterkingen uit bij Heel.

Hierbij ontvangt u namens waterschap Limburg een aanvraag om een ontheffing
grondwaterbeschermingsgebied in het kader van artikel 4.3.1 van de
Omgevingsverordening Limburg 2014 voor activiteiten in het
grondwaterbeschermings gebied.
Procedure
De ontheffing voor uitvoering van activiteiten in het

grondwaterbeschermingsgebied wordt beschouwd als een uitvoeringsbesluit en
doorloopt daarom de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14
Waterwet). Omdat de projectprocedure van toepassing is, wijkt de procedure af
van de reguliere procedure. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen
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TeleÍoomummer:
06 46 6472 41

E-mail:

bob.vanhome(@arcadis.com

Ons kenmerk:
11825

toegelicht. Ik verzoek u de proceduretekst van het door u op te stellen
ontwerpbesluit hieraan te toetsen.
Op grond van artikel 5.8 en 5.12 coórdineren Gedeputeerde Staten van Limburg
de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan
Waterwet nodig zijn. De besluitvormingsprocedure wordt op grond van artikel
5.9 van de Waterwet uitgevoerd op basis van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
Namens de provincie Limburg is de heer Jaap Goudriaan de contactpersoon voor
de coórdinatie in het kader van de projectprocedure Waterwet. De
contactgegevens zijn: de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: il.goudriaan@prvlimburg.nl
tel. 06 46847994.

Rechtsbescherming
Zienswiize

Het ontwerpbesluit de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken met ingang van de dag
na bekendmaking, ter inzage in het gemeentehuis van Maasgouw, het
Gouvernement te Maastricht en bij Waterschap Limburg op het kantoor te
Roermond. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen tegen het ontwerpbesluit.
Beroe,n

Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking een
beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Hieruit volgt dat als beroep wordt ingesteld, in het beroepschriÍt de
beroepsgronden moeten worden opgenomen en dat deze beroepsgronden na
afloop van de termijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Bekendmaking
De kennisgeving van het (ontwerp)besluit wordt door de Provincie gepubliceerd

op www.overheid.nl (Provinciaal blad ). In het plaatselijke huis-aan-huis-blad
wordt via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op

www.overheid.nl.
Het ontwerpbesluit en later ook het besluit (op naam van Waterschap Limburg),
stuurt u niet naar Waterschap Limburg maar naar Gedeputeerde Staten van
Limburg, Cluster Natuur en water, ter attentie van de heer J.L. (Jaap) Goudriaan,
Postbus 5700,6202 MA Maastricht. Jaap Goudriaan stuurt namens Gedeputeerde
Staten de besluiten door naar de initiatiefnemer.
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Inhoud aanvraag
De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:

r

Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer
4172075;

.
r

Machtiging door Waterschap Limburg;
Toelichting op de aanvraag.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende

te hebben geihformeerd. In geval van
inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoek ik u op korte termijn contact
met ons op te nemen (zie aanhef brief voor contactgegevens).

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Maasvallei

van
MSc
Vergunningenmanager Ingenieursbureau Maasvallei VOF

Ons kenmerk

Pagina

3of3

provincie limburg

rÊ.'

ffi

Omgevingsverordening Limburg 2014
Aa nvraagform

u

I

ier ontheffi n g

m i I ieu

bescherm
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n

gsgebieden

Toelichting
Met dit formulier vraagt U bij de Provincie een ontheffing aan:
- op grond van artikel 4.2.5 van de Omgevingsverordening Limburg voor een activiteit in een
waterwingebied, als genoemd in artikel 4.2.3 van deze verordening;
- op grond van artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg voor een activiteit in een

grondwaterbeschermingsgebied, als genoemd in artikel 4.3.í van deze verordening;

-

op grond van artikel 4.4.4 van de Omgevingsverordening Limburg voor een activiteit in de Venloschol,
als bedoeld in artikel 4.4.2van deze verordening;
op grond van artikel 4.5.3 van de Omgevingsverordening Limburg voor een activiteit in het
beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg, als bedoeld in artikel 4.5.1 van deze
verordening;
op grond van artikel 4.6.3 van de Omgevingsverordening Limburg voor een activiteit in een
stiftegebied, als bedoeld in artikel 4.6.1 of 4.6.2\id 1 van deze verordening.

Bij uw aanvraag dienen de volgende gegevens in drievoud te worden overgelegd:

- bijgaand volledig ingevulde en ondertekend formulier;
- bij bouwen in een waterwingebied in ieder geval de gegevens waaruit blijkt dat de vernieuwing
uitbreiding leidt tot een vermindering van de risico's voor de kwaliteit van het grondwater;
* een overzichtelijke situatietekening waarop de locatie of de te volgen route is aangegeven;
- een of meerdere plattegronden op grotere schaal met details, zo mogelijk een bestek;
- indien dieper dan 3 meter beneden maaiveld in een grondwaterbeschermingsgebied, danwel

-

dieper dan 5 meter boven NAP in de Venloschol wordt gegraven en/of boringen worden
gemaakt, dient zo nauwkeurig mogelijk te worden aangegeven waar dit het geval is en tot welke
diepte wordt gegraven c.q. geboord;
gegevens over de wijze waarop eventueel een weg/riolering/parkeerplaats wordt aangelegd en

welke materialen hierbij worden gebruikt;

-

of

gegevens over hoe een eventuele afiruatering wordt uitgevoerd;
indien van toepassing: gegevens over de boormethoden, aÍwerking van de boorputten en de
diepte boorputten;
gegevens over maatregelen die worden getroffen om tijdens de werken te voorkomen dat de
bodem en/of het grondwater worden verontreinigd;
overige gegevens die naar uw oordeel van belang kunnen zijn voor het beoordelen van de
aanvraag om ontheffing.

Dit ingevulde en ondertekende formulier inclusief genoemde bijlagen zenden aan
Provincie Limburg, Cluster Vergunningen, Postbus 5700,6202 MA Maastricht

provincie limburg
Algemene gegevens aanvraag voor ontheffing
(zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is)

Gegevens van de aanvrager
Naam: Suzanne Timmers
Namens: Waterschap Limburg
Adres: Maria Theresialaan 99
Postcode: 6043CX

Plaats: Roermond

Telefoon: +31 61 I 305255

E-mail : s.timmers@waterschaplim burg. nl

Gegevens van de gemachtigde
Naam: Milan Storms, Witteveen+Bos
Namens: Waterschap Limburg
Adres: Beaulieustraat 22
Postbus: 220
Postcode: 6800 AG
Telefoon: 06 86859679

Plaats: Arnhem
E-mail : milan.storms@witteveenbos.com

Locatie van de activiteit
Naam: Dijkversterkingen Heel
Adres: Wessemerweg
Postcode: 6097 NA

Plaats: Heel

Kadastraaladres: HEE01 -C-4325, HEEOí -C-4827, HEE01 -D-2597
Geplande uitvoeringsdatum
Nog niet bekend
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Milieubeschermingsgebied
Grondwaterbeschermingsgebied

-

ja

naam:Heel

-

Watenringebied

-

Venloschol

nee
nee

Nationaal landschap Zuid-Limburg
nee

Stiltegebied(en)
nee

provincie limburg

3

I
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Ontheffing wordt gevraagd voor
(aankruisen wat van toepassing is)

Waterwingebied

O

het vernieuwen of uitbreiden van een bestaand bouwwerk

Grondwaterbeschermingsgebied (gwb-gebied) en watenrrringebied

O

het hebben, gebruiken, vervoeren of in de bodem brengen of doen brengen van schadelijke
stoffen

O constructies van welke aard ook tot stand te brengen of te veranderen met het doel het
vervoeren, bergen, op- of overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door,
op of in de bodem mogelijk te maken

O
O

het oprichten, veranderen, hebben of gebruiken van begraafplaatsen, terreinen voor de
uitstrooiing van as of dierbegraafplaatsen (alleen in gwb-gebied)
het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten dieper dan 3 meter
(alleen in gwb-gebied)

O het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld (alleen in gwbgebied)
O
O

het aanleggen of hebben oÍ wijzigen van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die
openstaan voor gemotoriseerd verkeer of spoonrregen
het aanleggen, veranderen, hebben of exploiteren van kampeergelegenheden, kampementen
of schietterreinen

O het uitvoeren of doen uitvoeren van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen
worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht
doorlatende bodemlagen kunnen aantasten (alleen in gwb-gebied)

O

het toepassen van grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit de maximale waarde van de
kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem of de kwaliteitsklasse A bij toepassing in

oppervlaktewater overschrijdt of de ontvangende bodem of waterbodem beter is dan de
genoemde kwaliteitsklassen (alleen in gwb-gebied)

Venloschol
O het hebben van een boorput beneden 5 meter boven NAP

O het roeren van de grond dieper dan 5 meter boven NAP
O het uitvoeren of doen uitvoeren van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen worden
verricht
of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen
kunnen aantasten

4
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Nationaal Landschap Zuid-Limburg

O
O
O
O

het uitvoeren van grondwerkzaamheden in een beekdal die leiden tot aantasting van het
reliëf (m.u.v. herstel- en onderhoudswerkzaamheden van het beekdal)
het uitvoeren van ontwateringswerkzaamheden in een beekdal
het uitvoeren van grondwerkzaamheden op of in de bodem of ontwateringswerkzaamheden
in een bron en bronzone (m.u.v. herstel- en onderhoudswerkzaamheden van bron en
bronzone)
het uitvoeren van grondwerkzaamheden op of in de bodem in een graÍt of een holle weg
( m.u.v. herstel- en onderhoudswerkzaamheden van de graft of holle weg)

Stiltegebied(en)

O

O
O
O
O
O
O
O
O

het zich in een stiltegebied met een motorvoertuig of een bromfiets met draaiende
verbrandingsmotor te bevinden buiten de voor deze voertuigen openstaande wegen en
terreinen
het houden van of deelnemen aan een toertocht oÍ wedstrijd voor motorvoertuigen of
bromfietsen
het gebruiken van een motorisch aangedreven werktuig
het gebruiken van een omroepinstallatie, sirene, hoorn of soortgelijk apparaat
het gebruiken van een modelvliegtuig, modelboot of modelauto, aangedreven door een
verbrandingsmotor
het gebruiken van muziekinstrumenten en/of andere geluidsapparaten, al dan niet gekoppeld
aan geluidsversterkers
het gebruiken van waterscooters, aangedreven door verbrandingsmotoren
het gebruiken van knalapparatuur en vuurwerk
het gebruiken van vuurwapens

Plaats

Datum:le-

À0..- e,,c(

Handtekening:

Aantalbijlagen:

5

j -Za,J

J

\\\Ltffirïr;'"'
rnet de omgeving, voor de orngeving

Machtiging als bedoeld in artikel 95
Waterschapswet ten behoeve van het aanvragen
van vergunningen
De Secretaris-Directeur van Waterschap LÍmburg,

6elet op het besluit van het dagelijks bestuur van 3 januari 2017 tot instemming aan de dijkgraaf van
het Waterschap Llmburg om op grond van artikel g5 Waterschapswet anderen te machtigingen het
waterschap te vertegenwoordigen;
Gelet op het beslult van de dijkgraaf van 28 februari 20L9 om aan de secretaris-directeur van
Waterschap Limburg, de heer ir. [.J.M. Keulers MMO, toe te staan om per project derden (advies\ingenieursbureaus) te machtigen voor het aanvragen van ver6unningen en het doen van meldingen
(namens het waterschap bij andere overheden) en het voeren van coÍrespondentie daarover, onder
voorwaarde van accordering van de in te dienen stukken door de juridísche adviseur(s) van WL;
MACHTIGT;

r
.
.
.
r
r
r
.
r
r

Margot Sloot, Coórdinator planproducten, Arcadis Nederland B.V.
Bob van Horne, Vergunningenmanager, Arcadís Nederland B.V.
llja Zeilstra, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
Eianca Peeters-Smit. Vergunningenspecialist, Witteveen+gos,

Milan Storms, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
Lotte Meijhuis,Vergunningenspeciaíist, Witteveen+Bos.
Beno Koolstra, Ecoloog, Koolstra Advies namens Arcadis Nederland B.V

AliceEsmeijer-Liu,Ecoloog,Witteveen+Bos.
Lennart ïurlings, Ecoloog, Witteveen+Bos.

Martina Wildenburg, Ëcoloog, Witteveen+Bos

voor het indienen van de aanvragen om (omgevingslvergunningen die noodzakelijk zi.in voor de
uitvoering van het HWBP-project Heel (betreft het versterken van primaire waterkeringen gelegen in
de gemeente Maasgouw) onder voorwaarde van accordering van de in te dienen stukken door de
juridische adviseur(s) van WL.
Roermond, 2B februari 2019
Secre taris-Directeur,

l:

ir, Ë,J.M. Keulers MMO
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l

lnleiding

ln het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert waterschap Limburg
dijkversterkingen uit bij Heel. Als onderdeel van deze dijkversterkingen moet een aantal
inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Bij Heel zijn een deel van deze inrichtingsmaatregelen
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (zie figuur 1). Om deze inrichtingsmaatregelen uit te
voeren is een ontheffing van de Omgevingsverordening Limburg 20L4 noodzakelijk.

s

,f

Vervangende waterkering

ffi
"t-

I

room

l

4á

Aansluiting riooloverstort
op Sleybeek

Aansluiting Panheelderbeek op
kanaal Wessem-Nederweert

.,,v.iJ
I

Figuur 1 Grondwoterbeschermingsgebied bij Heel (blauw raster)

Voor de aanvraag van deze ontheffing wordt gebruik gemaakt van het formulier dat door de
provincie Limburg ter beschikking is gesteld (Aanvraagformulier ontheffing
milieubeschermingsgebieden). Deze notitie geldt als onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag. Alle
benodigde informatie omtrent situatietekeningen, detailtekeningen, informatie over diepte
werkzaamheden en eventueel materiaalgebruik is in deze notitie opgenomen.
ln de volgende paragrafen worden eerst de inrichtingsmaatregelen waarvoor, op grond van de
Omgevingsverordening Limburg 20L4, ontheffing wordt aangevraagd toegelicht. Vervolgens worden
de betreffende artikelen uit de Omgevingsverordening Limburg 201-4 benoemd waarvoor
onderhavige aanvraag wordt ingediend.
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Inrichtingsmaatregelen

De volgende inrichtingsmaatregelen zijn gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied

en strijdig
met de Omgevingsverordening Limburg 201-4. Hiervoor dienen we onderhavíge ontheffingsaanvraag
in. Onderstaande detailtekeningen en dwarsprofielen geven een indicatieve aanduiding en een
maxima le maatvoering weer.

2.t

Aansluiting Panheelderbeek op kanaal Wessem-Nederweert

Als onderdeelvan aanpassingen aan het watersysteem wordt een nieuwe aansluiting van de

Panheelderbeek op het kanaal Wessem-Nederweert gerealiseerd. Deze aansluiting is in figuur 2 in
rood omkaderd.

Dwa

figuur 4

Aansluiting
fíguur

Panheelderbeek
op kanaal

Kanaal

Figuur 2 lndicatief ontwerp odnsluiting Panheelderbeek ap kanaal Wessem-Nederweert incl. aanduidingen dworsproJielen.

De aansluiting van de Panheelderbeek op kanaal Wessem-Nederweert bestaat deels uit een duiker

die onder het huidige pad (parallel aan het kanaal) doorloopt (zie figuur 3 voor het dwarsprofiel) en
deel uit een afgraving van de grond om een watergang te creëren (zie figuur 4 voor het
dwarsprofiel). De duiker onder het huidige pad zal circa 4 tot 5 meter onder maaiveld komen te
liggen. De afgraving van grond om een watergang te creèren zal maximaal 2 tot 3 meter onder
maaiveld zijn. De aansluiting van de Panheelderbeek op het kanaal heeft geen effect op de

grondwaterkwalíteit.
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Dwarsprofiet DWP-P-2
Schaal 1:250
Figuur 3 lndicatíeve dworsdoorsnede aonsluiting Panheelderbeek op kanoal Wessem-Nederweert ter plekke van kruising

pad
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Dwarsprofiet Dl{P-P-1
Schaat 1:250
Figuur 4 lndicatief dwarsprofiel Aansluiting Panheelderbeek op kanaal Wessem-Nederweert
ter plekke von afgraving

2.2 Vervangende waterkering
Ter hoogte van de Wessemerweg te Heel wordt een nieuwe aansluiting van de kering op de hoge
grond gerealiseerd. Deze aansluiting kruist de Wessemerweg haaks en sluit aan op de hoge grond bij
het perceel van de Teskenlaan 36A, zoals weergegeven in figuur 5.
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Figuur 5 lndicatief ontwerp aansluitíng kering op hoge grond bij Wessemerweg

Aangezien de nieuwe kering een rioolpersleiding kruist, moet een constructie (vervangende
waterkering) in de vorm van een damwand worden aangelegd. Deze damwand heeft een diepte van
circa 8 meter -mv en een breedte van circa 25 meter (zie figuur 6). De Wessemerweg wordt na
aanleg van de kering op dezelfde locatie opnieuw aangelegd. De vervangende waterkering heeft
geen effect op de grondwaterkwaliteit.
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FÍguur 6 lndicatieve dworsdoarsnede aansluiting kering op hoge grond bij Wessemerweg

2.3 Aansluiting riooloverstort op Sleybeek
ln de huidige situatie is een riooloverstort gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied die loost
op de Sleybeek. Op deze lozingslocatie wordt de Sleybeek echter gedempt, waardoor een nieuwe
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verbinding van de riooloverstort naar de Sleybeek moet worden aangelegd. De locatie van deze
nieuwe verbinding is in figuur 7 weergegeven bij nummer 3.

s\

\J
36a

É
,'rrrllllllll
rll lltillllllllllltt''

I
Figuur 7 lndicotie oansluiting riooloverstort (nummer

j)

op nieuwe watergong (Sleybeek) achter kering

De nieuwe aansluiting van de riooloverstort zal door middel van een betonnen buis van circa 60
meter worden aangelegd. De diameter van de buis zal circa 500-600 mm zijn. De buis wordt op een
diepte van circa 1,5 meter diep gelegd (buisdiameter van 600 mm + minimale dekking van 0,8
meter). Slechts een deel van deze buis zal binnen het grondwaterbeschermingsgebied vallen. De
aansluiting van de riooloverstort heeft geen effect op de grondwaterkwaliteit.
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Gewenste ontheffing

ln de Omgevingsverordening Limburg 2Ot4 gaaï paragraaf 4.3 over
grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de geplande inrichtingsmaatregelen in het
grondwaterbeschermingsgebied, moet worden afgeweken van de volgende artikelen:
ln art. 4.3.1 staat dat art.4.2.3 onder C, F en G tevens van toepassing zijn. Hierin staat de volgende
verbodsbepaling:

r
o
o

C: constructies van welke aard ook, tot stand te brengen ofte veranderen met het doel het
vervoeren, bergen, op- ofoverslaan, storten ofverzinken van schadelijke stoffen door, op of
in de bodem mogelijk te maken;
F: de grond dieper dan drie meter beneden het maaiveld te roeren (onder roeren wordt elke
vorm van bouwen of het uitvoeren van werkzaamheden verstaan);
G: werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrepen worden
verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende

bodemlagen kunnen aantasten.
Welke verbodsbepalingen op de inrichtingsmaatregelen van toepassing zijn, wordt in onderstaande

tabel weergegeven.
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3.1

Conclusie

Voor de aansluiting Panheelderbeek wordt in het kader van art. 4.2.3 onder F een ontheffing
aangevraagd. Voor de aanleg van de vervangende kering wordt in het kader van art. 4.2.3 onder F en
G een ontheffing aangevraagd. Voorde aansluitingvan de overstort wordt in het kadervan art.4.2.3
onder C een ontheffing aangevraagd.
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Nota van Antwoord zienswijzen: d.d. 15 november 2019
Zie bijlagenboek
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