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Geachte heer Muller,
Op 12 april 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor het onderdeel watervergunning
behorende bij de coordinatieregeling aanpassing van de scheepswerf te Deest. De aanvraag betreft
het slopen en herbouwen/vergroten van lasloods 1 en aanleggen van een noodweg ter plaatse van
Waalbandijk 11 Deest.
Samenloop
De gewenste activiteit vindt plaats in de (beschermingszone van de) primaire waterkering, nabij
dijkpaal ND152. Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels
grote rivieren en Keur Waterschap Rivierenland 2014 is voor deze activiteit een watervergunning
benodigd. Op basis van de Waterwet is er ook een watervergunning nodig van Rijkswaterstaat voor
deze activiteit. Daarom is er sprake van samenloop (artikel 6.17 Waterwet).
Rijkswaterstaat stemt ermee in dat Waterschap Rivierenland in dit geval het besluit neemt op de
aanvraag.
Meldingsplicht bij Rijkswaterstaat, vergunningsplicht bij het waterschap
De aanvraag voorziet onder andere in de aanleg van een nieuwe noodweg aan de oostelijke zijde van
de lasloods. Gelet op artikel 6.11, lid 1 onder i van de Waterregeling is het aanbrengen van
verhardingen op maaiveldniveau vrijgesteld van vergunningplicht op grond van de Waterwet bij
Rijkswaterstaat. Nu er geen sprake is van een vergunningplicht is er voor dit onderdeel ook geen
sprake van samenloop. Dit onderdeel van de aanvraag is om deze reden door Rijkswaterstaat
beschouwd als zijnde een melding en als toereikend beoordeeld. Echter, voor dit gedeelte is wel een
vergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 benodigd van het waterschap. Dit
maakt onderdeel uit van de bijgevoegde vergunning.
Eerder verleende vergunning door Rijkswaterstaat
Bij besluit van 29 mei 2018, kenmerk RWS-2018/20648 en zaaknummer RWSZ2017-00006324 is door
Rijkswaterstaat een vergunning op grond van de Waterwet en de Keur van Waterschap Rivierenland
2014 verleend aan Ravestein Beheer B.V. De vergunning voorzag in het wijzigen en behouden van
een kade inclusief 2 lozingspunten, het uitbreiden en behouden van een beperkte ophoging met
daarop terreinverhardingen en kraanbanen en het wijzigen van een onbeperkte ophoging inclusief
bouwwerken.
Gelet op voornoemde vergunning mogen werken gewijzigd en behouden worden zoals weergegeven
op de bij de vergunning behorende tekeningen. De nu voorliggende aanvraag voorziet in een
aanpassing (uitbreiding). De nu aangevraagde werken vallen om deze reden buiten de eerder
vergunde rechten waardoor een nieuwe afweging noodzakelijk is. Deze afweging kunt u lezen bij het
onderdeel ‘overwegingen’, in deel 2 van de vergunning.
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Ons besluit
Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan.
Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de
vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit
kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden, kunt
u lezen in deel 3 van de vergunning.
Start activiteiten
U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten
wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen.
In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.
De in de voorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval W. van Haren, bereikbaar via
telefoonnummer 06 - 51 49 00 73 of emailadres: w.van.haren@wsrl.nl.
Leges
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons
apart een aanslag legeskosten.
Melding maken van lozen hemelwater op de rivier bij Rijkswaterstaat
Voor het lozen van hemelwater afkomstig van dakoppervlakten op een oppervlaktewaterlichaam (de
Waal) moet u een melding op grond van het Activiteitenbesluit indienen bij Rijkswaterstaat, dit kan
via de website www.aimonline.nl.
Opmerkingen
Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of
(privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor
zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige
belanghebbenden.
Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere
overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen
over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze
controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd,
als controle heeft plaatsgevonden.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van
toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun
directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen
van deze vergunning op de hoogte stellen.
Contact
Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde
contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te
vermelden. Mocht u contact willen met Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld over het doen van een melding
in verband het lozen van hemelwater op de rivier, dan kunt bellen met de heer E. Fröling, telefonisch
bereikbaar onder 06-21124050.
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Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

J. Bos
Bijlage(n): Besluit
Afschrift: complete set: T-PDV (W. van Haren) / Rijkswaterstaat, Afdeling handhaving (on-handhaving@rws.nl) en de heer
Fröling (erik.froling@rws.nl) onder vermelding van kenmerk: RWSZ2019-00003175 / m.flier@drutenwijchen.nl / Archief
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Deel 1 Besluit en voorschriften
Aanhef
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 26 februari 2019 een
aanvraag ontvangen door Rho Adviseurs B.V. namens Ravestein Beheer B.V. op 26 februari 2019 om
een watervergunning te verlenen.
Besluit
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels grote
rivieren, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2
vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:
1.

aan Ravestein Beheer B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van
de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor:
het slopen en herbouwen/vergroten van lasloods 1 en aanleggen een noodweg in de
primaire waterkering ter plaatse van Waalbandijk 11 te Deest, ter hoogte van dijkpaal
ND152;

2.

de volgende gewaarmerkte tekeningen en documenten deel te laten uitmaken van deze
vergunning:
1. dijkprofielen - 01 bestaand - drwg nr. 8464-06 - rev. B 24-05-2019;
2. dijkprofielen - 01 nieuw - drwg nr. 8464-07 - rev. B 24-05-2019;
3. dijkprofielen - 02 nieuw - drwg nr. 8464-08 - rev. B 24-05-2019;
4. dijkprofielen - 03 nieuw - drwg nr. 8464-09 - rev. C 24-05-2019;
5. afrit - drwg nr. 8464-25 - rev. D 31-01-2020;
6. dijkprofiel - 05 (nieuw pad) - drwg nr. 8464-22 - rev. D 31-01-2020;
7. grond verzetten - drwg nr. 8464-04 - date: 28-05-2019; met wijzigingen in rood
8. funderingsadvies GA180671.R01.v1.0 11 september 2018;
9. overzicht afvoerleidingen werf - drwg nr. 09029-11 - date: 28-05-2019;
10. overzicht Ravestein BV Werf – Nieuwe Situatie, tekeningnummer 8464-02, laatst
gewijzigd op 18-02-2019; met wijzigingen in rood
11. advies Rijkswaterstaat RWSZ2019-00003175;

3.

aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 14 juli 2020.
Besluitnummer: 2019048012/2020092989.
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

J. Bos
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Voorschriften
1.

Algemene voorschriften

1.1

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om
schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van
deze vergunning, te voorkomen.

1.2

Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening(en)
1. dijkprofielen - 01 bestaand - drwg nr. 8464-06 - rev. B 24-05-2019;
2. dijkprofielen - 01 nieuw - drwg nr. 8464-07 - rev. B 24-05-2019;
3. dijkprofielen - 02 nieuw - drwg nr. 8464-08 - rev. B 24-05-2019;
4. dijkprofielen - 03 nieuw - drwg nr. 8464-09 - rev. C 24-05-2019;
5. afrit - drwg nr. 8464-25 - rev. D 31-01-2020;
6. dijkprofiel - 05 (nieuw pad) - drwg nr. 8464-22 - rev. D 31-01-2020;
7. grond verzetten - drwg nr. 8464-04 - date: 28-05-2019; met wijzigingen in rood
8. funderingsadvies GA180671.R01.v1.0 11 september 2018;
9. overzicht afvoerleidingen werf - drwg nr. 09029-11 - date: 28-05-2019
10. overzicht Ravestein BV Werf - Nieuwe Situatie, tekeningnummer 8464-02, laatst gewijzigd
op 18-02-2019; met wijzigingen in rood
11. advies Rijkswaterstaat RWSZ2019-00003175.
Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de
werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.

1.3

De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij
moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

1.4

Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering- en/of bijbehorende
beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

1.5

Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden
stilgelegd. De toezichthouder namens het waterschap zal de vergunninghouder in dat geval
daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra
maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

1.6

De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als
opslagplaats of stallingsplaats.
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2.

Bijzondere voorschriften
Het slopen van de lasloods in (de beschermingszone van) de waterkering

2.1

Bij het slopen van de lasloods moeten alle elementen van het bouwwerk, zover deze niet bij
de herbouw opnieuw gebruikt worden (besparen slopen), uit de waterkering worden
verwijderd. Een uitzondering hierop zijn de funderingspalen. Deze moeten worden
verwijderd tot 1,00 meter onder het leggerprofiel van de waterkering.

2.2

Eventuele grondkerende muren in de funderingen en/of eventuele kelders, mogen alleen
worden verwijderd in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder.

2.3

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afwatering van de waterkering en het
betrokken terrein zonder hinder kan plaatsvinden.
Het realiseren van de nieuwe lasloods op funderingspalen in (de beschermingszone van) de
primaire waterkering

2.4

De fundering en de plaats van de gevelrooilijn ten opzichte van de buitenkruinlijn van de
waterkering moeten worden uitgevoerd zoals staat aangegeven (in meters t.o.v. NAP) op de
onder voorschrift 1.5 genoemde tekening(en).

2.5

De uitzetting van de rooilijn en het bouwpeil moet worden goedgekeurd door de
toezichthouder.

2.6

Voor het aanbrengen van fundering, kabels en leidingen mag niet meer grond worden
ontgraven dan nodig is.

2.7

Voor de funderingspalen mogen alleen palen gebruikt worden die voldoen aan het
funderingsadvies, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Het waterschap is
niet aansprakelijk voor schade aan de (fundering van de) lasloods als gevolg van
dijkverbetering. Eventuele schade aan de (fundering van de) lasloods is voor rekening en
risico van de vergunninghouder.

2.8

Als gebruik wordt gemaakt van boorpalen, moeten deze worden uitgevoerd zoals in de
“algemene richtlijnen uitvoering avegaarpalen” (gebaseerd op NEN 6740) beschreven is.

2.9

Voordat de funderingspalen van de lasloods worden aangebracht, moet de
vergunninghouder funderingsberekeningen uitvoeren. Toekomstige dijkverbetering,
gebaseerd op het profiel van vrije ruimte, zal een extra horizontale belasting geven. In de
funderingsberekeningen en het uit te voeren palenplan moet met deze extra horizontale
belasting ook rekening gehouden worden.

2.10

Bij bouwwerken in/op de waterkering en bijbehorende beschermingszone mogen geen holle
ruimten (kruipruimten of ringbalken) worden gemaakt of aanwezig zijn, ook niet boven het
profiel van vrije ruimte.

2.11

Leidingen mogen niet onder een gesloten vloerconstructie gelegd worden, tenzij deze
leidingen uit één stuk bestaan.
Leidingen zoals hemelwaterafvoer-, riolering- en nutsleidingen moeten aan de volgende
eisen voldoen:
 het ontwerp, de aanleg en het beheer moet voldoen aan de NEN 3650-serie;
 in- en uitvoer van leidingen in de bebouwing moet aan de niet-dijkzijde gebeuren,
behalve als dit na overleg met de toezichthouder anders wordt afgesproken.

2.12
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2.13

In het kader van deze vergunning mogen aan de dijkzijde van de bebouwing geen trappen,
stoepen en dergelijke geplaatst of paden en straatjes aangelegd worden. Voor de aanleg van
deze voorzieningen moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

2.14

Als op 15 oktober de werkzaamheden zover klaar zijn dat ze geen invloed meer hebben op de
veiligheid en de stabiliteit van de dijk, kunnen de werkzaamheden om de bouw te voltooien,
na overleg met en goedkeuring van de toezichthouder, worden voortgezet.
Het realiseren van een haakse afrit (noodweg) tegen de waterkering

2.15

De afrit (noodweg) moet haaks tegen de waterkering worden aangelegd, conform tekening.

2.16

Gemeten over de kruinlijn van de afrit mag de afrit (noodweg) een breedte hebben van
maximaal 4,00 meter. De bermen aan weerszijden mogen maximaal 0,50 meter zijn.

2.17

De fundering van de afrit (noodweg) aan de waterkering moet zijn samengesteld uit zand,
afgedekt met een laag klei ter dikte van 1,0 meter, of geheel uit klei waarbij het talud van de
afrit moet worden afgewerkt onder een helling van minimaal 1:2,5.

2.18

Voorafgaand aan de uitvoering moet de aan te brengen klei zijn goedgekeurd door het
waterschap.

2.19

De grond die nodig is voor het maken van de fundering van de afrit (noodweg) moet in lagen
van maximaal 0,50 meter worden aangebracht en volledig worden verdicht voordat een
nieuwe laag grond wordt aangebracht.

2.20

Voor het aanbrengen van de verharding (stelconplaten) op de afrit (noodweg) mag maximaal
0,30 meter van de bovenlaag als cunet ontgraven worden.

2.21

De verharding (stelconplaten) die op de afrit gemaakt wordt, mag de afwatering van het
wegdek op de waterkering niet hinderen.

2.22

Aanleggen van verlichting op de afrit is toegestaan, mits:
 deze wordt aangelegd in de verst van de waterkering gelegen zijde;
 tot een afstand van minimaal 2 meter uit de buitenkruinlijn de kabel en de onderkant
van de verlichtingsarmaturen niet dieper worden ingegraven dan 60 cm beneden
maaiveld;
 de armaturen niet hoger dan 0,80 m boven het dijktalud reiken.

2.23

De afwerking van het talud van de tegen de waterkering te maken afrit moet op dezelfde
manier gebeuren als de oorspronkelijke afwerking van het talud.
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2.24

Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
 de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een
lutumpercentage tussen 25%-37%;
 het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid
van 40-70 kg/ha.

2.25

De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering
volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is,
moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde
dijktalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze
doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde
gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de
buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven
liggen.

2.26

Vergunninghouder is verplicht om de afrit (noodweg) te onderhouden. Het talud moet
minimaal twee maal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en
de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere
aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

2.27

De vergunninghouder moet te allen tijde toestaan dat het waterschap, als beheerder van de
waterkering, alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse
kunnen uitvoeren.

2.28

De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers moeten de afrit (noodweg) in goede staat
onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de afrit
met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de afrit direct moeten worden
hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient
vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn
aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

2.29

Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle
achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen
worden verwijderd.
Voorschriften in verband met het beheer Rijkswaterstaat (buitendijks)

2.30

Plaatsbepaling
De (uitbreiding van de) lasloods moet worden gemaakt en behouden binnen de grenzen zoals
is aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening Overzicht Ravestein BV Werf –
Nieuwe Situatie, tekeningnummer 8464-02, laatst gewijzigd op 18-02-2019.

2.31

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden
Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de
vergunninghouder dit per e-mail melden bij Rijkswaterstaat via on-handhaving@rws.nl,
onder vermelding van zaaknummer RWSZ2019-00003175.
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2.32

Ongewoon voorval
1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden
verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken
ten aanzien van:
a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of
bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan
de waterbeheerder via het alarmnummer van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Het
alarmnummer is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088 –7985001.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder, zodra zij bekend zijn, de
gegevens met betrekking tot:
a. de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval
zich heeft voorgedaan;
b. andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor
het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
c. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het
voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. 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.

2.33

Beheer en onderhoud
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in
goede staat van onderhoud verkeren.
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Deel 2 Aanvraag en overwegingen
Aanleiding
De aanvraag is gedaan in verband met de coördinatieregeling Scheepswerf Deest vanwege het
verbeteren van de Scheepswerf Ravestein te Deest.
Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd
De aanvraag betreft het volgende:
a. het slopen en herbouwen/vergroten van lasloods 1 en aanleggen een noodweg in de
primaire waterkering ter plaatse van Waalbandijk 11 te Deest, ter hoogte van dijkpaal
ND152.
Procedure
Op 26 februari 2019 is een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat. Op 12 april 2019 heeft
Rijkswaterstaat een adviesverzoek gedaan aan Waterschap Rivierenland en geregistreerd onder
nummer 2019048012.
De aanvraag is diverse malen aangepast en aangevuld. Hierbij is steeds afstemming geweest met
Rijkswaterstaat, zover de aanpassingen en aanvullingen van invloed waren op de waterstaatkundige
situatie.
De aanvraag heeft betrekking op activiteiten in beheersgebieden waarvoor zowel Waterschap
Rivierenland als Rijkswaterstaat het bevoegde bestuursorgaan is. Met Rijkswaterstaat is
overeengekomen dat de aanvraag in behandeling wordt genomen door het waterschap.
Rijkswaterstaat is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag/het
ontwerp van de vergunning. Het advies met kenmerk RWSZ2019-00003175 is op 5 augustus 2019
door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder ons kenmerk 2019099661.
Aanvullingen en aanpassingen na 5 augustus 2019 zijn voorgelegd aan Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat stemt met deze aanvullingen en aanpassingen.
Toetsing van de aanvraag
De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet, de Keur Waterschap Rivierenland
2014, de Beleidsregels grote rivieren en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Deze
doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in
wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.
Overwegingen ten aanzien van de belangen van het waterschap
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende
bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18a ‘Bouwwerken in en op een primaire
waterkering en bijbehorende beschermingszone’, toetsingscriteria A.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat funderingen niet het profiel van
vrije ruimte mogen doorsnijden.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het maken van funderingen in de waterkering
die het profiel van vrije ruimte doorsnijden.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde
beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden
aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de fundering van de nieuwe hal dichter bij de kruin van de kering
komt te liggen dan de oude fundering, nog los van de heipalen die toegepast zullen worden,
waarbij in de nieuwe situatie wél het profiel van vrije ruimte wordt doorsneden. Dit is een
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zwaarwegend belang voor het waterschap en normaal gesproken reden om een aanvraag af
te wijzen.
Het afwijzen van de aanvraag is hier niet realistisch gezien de grote economische belangen
en de zeer beperkte ruimte die de scheepswerf heeft om uit te breiden. Daarbij is ook
nadrukkelijk overwogen dat uitbreiding buitendijks ook nadelige gevolgen heeft voor de
doorstroming en bergingscapaciteit van de rivier bij hoogwater.
Ook is overwogen dat de initiatiefnemer zeer nadrukkelijk is gewezen op het feit dat
Waterschap Rivierenland in de toekomst hier mogelijk dijkverbetering moet uitvoeren. De
initiatiefnemer heeft aangegeven dat een mogelijke toekomstige dijkverbetering mogelijk is
zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de fundering van de nieuwbouw.
Hierbij heeft de initiatiefnemer aangegeven dat, gezien de wijze van constructie, er geen
nadelige effecten kunnen optreden als gevolg van horizontale belasting bij dijkverbetering.
Schade aan de (fundering van de) lasloods als gevolg van mogelijke dijkverbetering is voor
rekening en risico van de vergunninghouder.
De fundering zelf leidt niet tot een verslechtering van stabiliteit van de waterkering.
De afwatering in de nieuwe situatie zal niet nadelig werken ten opzichte van de waterkering.
Daarmee zijn de belangen van het waterschap in dit specifieke geval voldoende
gewaarborgd.
Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de
aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel 5.18a onevenredig in
zijn belangen zou worden geschaad.
Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1
genoemde voorschriften worden nageleefd.
De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21 ‘Ophogingen op en nabij de waterkering en
bijbehorende beschermingszones’ en 5.22 ‘Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen
(op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones’.
In de voorlaatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat ophogingen aan de
buitendijkse zijde die haaks op de waterkering staan geen vergunning wordt verleend (5.21).
De onderhavige aanvraag is echter gericht op de aanleg van een ophoging ten behoeve van
een op- en afrit (noodweg) die haaks gelegen is op de waterkering.
Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde
beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden
aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
Hierbij is vastgesteld dat er sprake is van een situatie die verbetert wordt conform de
gedachte achter toetsingscriteria 4 uit beleidsregel 5.22: ‘Als redelijkerwijs gebruik gemaakt
kan worden van bestaand aanbermingen, op- en afritten en/of trappen, al dan niet met een
kleine aanpassing daarvan, verdient gebruik daarvan de voorkeur’.
De stelconplaten worden buiten de waterkering, maar in de beschermingszone aangelegd.
Daarnaast is er geen redelijk alternatief beschikbaar.
Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de
aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn
belangen zou worden geschaad.
Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1
genoemde voorschriften worden nageleefd.

Overwegingen ten aanzien van de belangen van Rijkswaterstaat
Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid
en waterkwantiteit)
Het uitbreiden van de lasloods kan worden geschaard onder de ‘aanleg of wijziging van
scheepswerven en specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten’ als bedoeld in artikel 6.11,
eerste lid, van de Waterregeling’ zoals wordt bedoeld in artikel 5 onder e van de Beleidsregels grote
rivieren.
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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.
1. De onderhavige vergunningaanvraag betreft het maken en behouden (uitbreiden) van
een lasloods. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat
het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.
2. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.
3. Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname van het
bergend vermogen zo gering mogelijk.
Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen (waterkwaliteit)
De aangevraagde werken liggen buiten de invloedsfeer van elementen van de biologische
kwaliteitselementen Macrofyten /Fytobenthos, Macrofauna en vissen.
Op grond van toetsingskader 2 van de “Uitwerking biologie” van het toetsingskader voor individuele
besluiten uit het BPRW 2016-2021 blijkt dat deze ingreep dan ook geen significant effect op de
relevante biologische kwaliteitselementen hebben.
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 (BPRW). Voor de Waal gelden de
volgende functies:
• drinkwater;
• zwemwater;
• scheepvaart.
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 hierboven aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare
gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en
de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom
ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.
Conclusie
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het
waterkeringbeheer, de Beleidsregels grote rivieren en het BPRW 2016-2021 voldoende worden
beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van
de gevraagde vergunning.
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Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten
Bezwaar
Deze watervergunning maakt onderdeel uit van de coördinatieregeling Scheepswerf te Deest. Als u
inzage wilt in alle bijbehorende stukken en besluiten, dan kunt u zich melden bij de gemeente
Druten.
Inzien van de genomen besluiten en de overige stukken
Van donderdag 30 juli tot en met donderdag 10 september 2020 kunnen de volgende stukken
worden bekeken:
- het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan;
- het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken;
- de verleende vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met
de bijbehorende stukken;
- de verleende watervergunning op grond van de Waterwet met de bijbehorende stukken.
- Dat kan:
- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003 (alleen het vastgestelde
bestemmingsplan);
- op de website van de gemeente www.druten.nl (bestuur en organisatie > nieuws en
publicaties > meer publicaties > inzien van stukken) (de verleende omgevingsvergunning
en watervergunning);
- op papier en digitaal: bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten (alle
stukken). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur.
De bronbestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op:
www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003.
Rechtsmiddelen
Deze watervergunning is nog niet onherroepelijk. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
namelijk nog beroep instellen bij de Raad van State. Voor dit project is de coördinatieprocedure op
grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gevolgd. Daarom behandelt de Raad van State
het bestemmingsplan, deze watervergunning op grond van de Waterwet en de omgevingsvergunning
tegelijk in het beroep.
Belanghebbenden kunnen tegelijk beroep instellen tegen het bestemmingsplan, de vergunning op
grond van de Waterwet en de omgevingsvergunning van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 10
september 2020. In het beroepschrift moet staan waarom belanghebbende het niet eens is met het
besluit.
Een ontvankelijk beroep tegen deze watervergunning kan alleen worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen de
ontwerp-watervergunning naar voren hebben gebracht.
Hun beroepschrift sturen zij aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Belanghebbenden kunnen hun beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen.
Tijdens de hierboven genoemde beroepstermijn kan een belanghebbende -naast een beroepschrifttevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
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bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder zo’n verzoek treedt deze watervergunning op 11
september 2020 in werking. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt de
watervergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Belanghebbenden kunnen hun verzoek om voorlopige voorziening sturen aan:
De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten
verbonden. Op de site www.raadvanstate.nl staat meer informatie over het indienen van een
beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening en hoeveel dit kost.
Aandachtspunten
1. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of
Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade
lijden.
2. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning
kunnen dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland deze vergunning geheel of
gedeeltelijk intrekken.

