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VERZONDEN 1 0 OKT2011

T 043-3294295
Ons kenmerk
RWS/DLB-2011/5965

Datum
7 oktober 2011
Onderwerp Waterbodemkwaliteitskaart plangebied Maaspark Well

Uw kenmerk

307292
Bijlage(n)

1

Geachte heer Geraeds,
Hierbij doe ik utoekomen mijn beschikking tot vaststelling van de
waterbodemkwaliteitskaart, plangebied Maaspark-Well, referentienummer
307292.rm.344.ROOl/mp, d.d. 22juli 2011,revisie D l .
Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijs ik u naar het kopje mededelingen in
voornoemd besluit.
Eenafschrift van het vaststellingsbesluit istoegezonden aan de gemeente Bergen
en de provincie Limburg.
Ik vertrouw u met deze berichtgeving van dienst te zijn.

Hoogachtend,
DESTAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR ENMILIEU,
namens deze,
HETHOOFDVEftGUNJMINGVERLENINGENHANDHAVING,
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Rijkswaterstaat
MinisterievanlnfrastructuurenMilieu

Vaststellingsbesluit
VERZONDEN 10 OKT 2011
Datum
Nummer
Onderwerp

12September 2011
RWS/DLB-2011/5456
Vaststellingsbesluit plangebied Maaspark-Well in de
gemeente Bergen.

Gelezen het verzoek van Grontmij Nederland BVvan 22juli 2011, ontvangen op
26juli 2011en geregistreerd onder nummer RWS/DLB-2011/4655, om
vaststelling van de waterbodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel van het Besluit
bodemkwaliteit, betreffende het plangebied " Maaspark-Well' in de gemeente
Bergen besluit de Staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu, gelet op de
bepalingen van de Waterwet, deAlgemene wet bestuursrecht enartikel 57,
tweede lid,van het Besluit bodemkwaliteit als volgt;
Dewaterbodemkwaliteitskaart plangebied Maaspark-Well,opgesteld door
Grontmij namens Kampergeul BV, projectnummer 301316/307292,
referentienummer 307292.rm.344.ROOl/mp, vast te stellen.
KADER
Op grond van artikel 57,tweede lid,van het Besluit bodemkwaliteit kan ik een
waterbodemkwaliteitskaart met betrekking tot rijkswateren, voor het toepassen
van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam gebruiken als
milieuhygienische verklaring voor de kwaliteit van grond of baggerspecie.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De bodemkwaliteitskaart als milieuhygienische verklaring voldoet aan de richtlijn
zoals genoemd in bijlage D, onderdeel I I I enaan de eisen zoals genoemd in
bijlage Mvan de regeling bodemkwaliteit. Daarnaast voldoet de
bodemkwaliteitskaart aan devolgende eisen:
de locatie van de ontgraving maakt onderdeel uit van de
bodemkwaliteitskaart;
de ontgravingsdiepte is in overeenstemming met de laagdikte die door de
bodemkwaliteitskaart wordt beschreven.
LOCATIEBEPALING
De locatie bevindt zich in het rivierbed aan de rechteroever van de rivier de Maas
ter hoogte van rivierkilometer 134 - 138,zoals aangeven in figuur 2.1 op pagina 5
van de waterbodemkwaliteitskaart betreffende " Maaspark-Well'.
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Datum

MOTIVERING

12 s e

Ptember 20U

Mummer
RWS/DLB-2011/5456

Het plangebied Maaspark-Well bevindt zich tussen de Kampweg en de rivier de
Maas in de gemeente Bergen. Ter plaatse van het plangebied Maaspark Well vindt
een ontgronding plaats ten behoeve van onder andere hoogwaterbescherming en
riviergebonden natuurontwikkeling. Voor de realisable van het project wordt de
aanwezige dekgrond ontgraven en tijdelijk in depot gezet, het toutvenant
gewonnen en afgezet op de markt. Daarna wordt de dekgrond toegepast in de
ontstane zandwinput als grootschalige bodemtoepassing onder de regels van het
Besluit bodemkwaliteit.
Kampergeul BVheeft Grontmij Nederland BVopdracht verleend voor de
vervaardiging van een waterbodemkwaliteitskaart van de deklaag in het gedeelte
van het plangebied waar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bevoegd
gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De
waterbodemkwaliteitskaart gaat gebruikt worden als een erkend bewijsmiddel in
het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor alle grondstromen.
PROCEDURE
De voorbereiding van het Vaststellingsbesluit heeft conform het Besluit
bodemkwaliteit en deAlgemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.
ONDERTEKENING
STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUR ENMILIEU,
namens deze.
DEDIRECTEURWATER& SCHEEPVAART,

drs. K. Kosten
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MEDEDELINGEN

Datum
12 September 2011

I.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden,
gedurende een termijn periode van zes weken vanaf de bekendmaking, tegen
deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Hoofdingenieur-directeur van de dienst Limburg van
Rijkswaterstaat, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

Mummer
RWS/DLB-2011/5456

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een
dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het
bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.
II.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Opgrond van artikel 6.16
van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt
aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener zijn woonplaats
heeft. Dit verzoek kan ook digitaal worden ingesteld via de site
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening(DiGiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening iseen
griffierecht verschuldigd.
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Bezwaarkaart

deNationale
ombudsman

De overheid kan schriftelijk over uw rechten en plichten beslissen. Afhankelijk
van het soort beslissing heet dat volgens de wet een beslissing, besluit of
beschikking. Bent u het niet eens met een beslissing, besluit of beschikking?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift
in te dienen bij de overheid, Maar is bezwaar voor u wel dejuiste weg naar een
oplossing voor uw probleem of zijn er mogelijkheden die geschikter zijn?
Deze bezwaarkaart kan u helpen bij het maken van eenjuiste afweging.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

Ais u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten,
kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken
van uw afweging:
• Neem contact op met de overheid om te verkennen of het indienen van een
bezwaar voor u de geschikte aanpak is.
• Is de mhoud van het besluit duidelyk voor u en wat het concreet voor u
betekent' Of heeft u behoefte aan toelichting?
• Kloppen de gegevens over u m het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
•>Heeft u zich op een of andere mamer gestoord aan de wijze waarop by de
beslmtvorming met u of uw belangen is omgegaan? Zo ja, wat wilt u met die
onvrede doen'
• Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of met? Of heeft u daarvoor
meer mformatie nodig?
• Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten-1
• Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van de overheid?
• "Weet u of u met een bezwaar dit doel ook kunt bereiken?
• Als u in bezwaar wilt gaan, wat is dan de mterste datum voor het indienen van
uw bezwaarschrift? Aan welke eisen moet het bezwaarschrift voldoen'
• Begin met onnodig een bezwaarprocedure. Deze kost tijd en geld en uit de praktijk
blijkt dat burgers vaak slechte ervanngen hebben met bezwaarprocedures

