Brondoc.nr. 3157-2017

Ontwerpbesluit
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 8 februari 2017 heeft Arcadis Nederland B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
de activiteiten het uitvoeren van werk(zaamheden) en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening op diverse percelen in de gebieden Asseltse plassen en Plassen Roermond, geregistreerd
onder nummer, 3157-2015.
De activiteiten die gaan plaatsvinden op de gronden die zijn gelegen in het gebied Plassen Roermond,
zijnde het herprofileren van de oevers is niet omgevingsvergunningsplichtig.
Het besluit ziet dan ook niet op deze gronden (elementnummer 214, 217, 218 en 3005).

Burgemeester en wethouders van Roermond besluiten
gelet op de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) de
vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- Uitvoeren werk(zaamheden):
Herprofileren van de oevers
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Herprofileren van de oevers en het dempen van de watergang
Overwegingen
Aanleiding aanvraag
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn– aan het onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en
ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger
waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in
de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het
hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing
de doorstroming het meest belemmert. In 2016 en 2017 zijn/worden daarom - na een afweging van
belangen - zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier verwijderd.
Om de uiterwaarden na het verwijderen van bomen en struiken vrij te houden van nieuwe opgaande
begroeiing, zijn op diverse locaties inrichtingsmaatregelen nodig ten behoeve van het toekomstig
beheer. Deze inrichtingsmaatregelen worden aangeduid als duurzaam beheer maatregelen. Het
bedrijf Arcadis Nederland B.V. heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met
eigenaren en beheerders het Programma Stroomlijn voor de uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas
voor te bereiden en uit te voeren (inclusief de duurzaam beheer maatregelen).
Projectplan Waterwet
Ten behoeve van de duurzaam beheer maatregelen moet een projectplan op grond van de Waterwet
worden opgesteld, om deze ingreep vanuit de Waterwet te beoordelen. Het projectplan vormt de basis
voor de ingreep vanuit het programma Stroomlijn.
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Toetsingskader
Bestemmingsplan
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Swalmen”.
De gronden hebben de bestemming “Natuur”, “Agrarische doeleinden met landschappelijke en
natuurwaarden” en “Water”. Als dubbelbestemming geldt “Stroomvoerend rivierbed” en als aanduiding
“nieuwe natuur”. Voor wat de betreft de gronden die zijn gelegen in de bestemming Natuur kan
medewerking worden verleend door de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(Wabo-projectbesluit), voor de overige bestemmingen kan volstaan worden met de activiteit het
uitvoeren van werk(zaamheden). Voor de beoordeling wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij
dit besluit waarin o.a. de bestemmingsplancheck en de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Artikel 2.1 lid 1 onder b en onder c en artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht
(Wabo).
De gemeenteraad heeft op 10 juni 2010 besloten dat een verklaring van geen bedenkingen niet
vereist is.
Crisis- en herstelwet
Op het Programma Stroomlijn is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Rijkscoördinatieregeling van toepassing
De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van het
“Programma Inhaalslag Stroomlijn” worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de Minister van
Infrastructuur en Milieu van 5 maart 2014 tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling (Staatscourant
2014, nr. 8335), op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze coördinatie is
van toepassing op besluiten aangeduid in artikel 1 lid 2 van het rijkscoördinatiebesluit.
De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure conform artikel 3.35 vierde lid Wro van toepassing is.
Wet natuurbescherming
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet categorieën
van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een
daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.
Voor de omgevingsvergunning kan een verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag op
grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Deze zijn echter niet nodig, omdat op basis
van de bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende natuuronderzoeken/-rapportages kan
worden geconcludeerd dat geen sprake is van:
•
verslechteringen/significant verstorend effecten ten aanzien van de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de
Wet natuurbescherming);
•
handelingen waarop de verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten
van toepassing zijn (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 de Wet natuurbescherming).
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Besluit
Op grond van de voorgaande overwegingen hebben wij het voornemen positief op de aanvraag te
besluiten.
Bij dit besluit horen (in ieder geval) de volgende – gewaarmerkte – bijlagen:
1.
Aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen;
Zienswijzen
In de periode zoals aangegeven in de kennisgeving kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
naar voren brengen over het ontwerpbesluit.
Schriftelijk
Schriftelijke zienswijzen dienen onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit te worden
verzonden aan:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. de heer J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling
Het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit kan door het maken
van een afspraak met de heer van Burg, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20613270. Van een
mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Het betrokken bevoegde gezag betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve
besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.
Vervolg procedure
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men belanghebbende is en als men
tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Roermond, xx xxxx 2017
Burgemeester en wethouders van Roermond,
namens dezen,
Het hoofd van de afdeling Plannen en Projecten,

drs H.L. van der Kolk
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Leges.
Ingevolge de Legesverordening is de aanvraag activiteit ‘Uitvoeren werkzaamheden’ en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening legesplichtig.
Leges: €

