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Contactpersoon

Datum

4 juli 2007
Ons kenmerk

1044
Onderwerp

Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het versterken van
het dijkvak Havens Terneuzen

Bijlage(n)

div.
Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u het voor uw dienst bestemde exemplaar van de vergunning verleend
door de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor het versterken van het dijkvak Havens
Terneuzen in de gemeente Terneuzen.
Een afschrift van deze beschikking met bijlagen is tevens verzonden aan de Combinatie
Van Oord Nederland bv/KWS-Infra BV te Middelburg.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,
HET HOOFD VAN HET WATE

mevr.

Rijkswaterstaat Zeeland

Waterdistrict Westerschelde

Postbus 114, 4530 AC Terneuzen

Buitenhaven 2, 4531 BX Terneuzen, Havennr. 1041

Telefoon (0115) 68 68 00

Fax (0115) 68 68 49
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Inspectie Verkeer en Waterstaat Beschikking

Datum

27 juni2007
Nummer

07LU000377
Onderwerp

Beschikking Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken: voor het versterken
van het dijkvak Havens Terneuzen

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

AANHEF
Bij brief van 4 juni 2007 heeft de Combinatie Van Oord Nederland bv/KWS-Infra BV namens het
Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg, een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken voor de versterking dijkvak Havens Terneuzen in de gemeente
Terneuzen.

Deze aanvraag is door de hoofdinspecteur ontvangen op 6 juni 2007 en ingeschreven onder
zaaknummer 8500145473.

BESLUIT
Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet
bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen wordt besloten aan Projectbureau
Zeeweringen van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg, hierna
genoemd 'de vergunninghouder' alsmede aan diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het versterken
van het dijkvak Havens Terneuzen in de gemeente Terneuzen, onder de navolgende
voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

1 Plaatsaanduiding
De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse, zoals is aangegeven op de
bij de aanvraag overgelegde en bij deze beschikking gevoegde en als zodanig
gewaarmerkte Plan beschrijving/Uitvoeringsplan ten behoeve van vergunnings-/ t
ontheffings aanvragen versterking dijkvak Havens Terneuzen.
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2 Aanvang werkzaamheden
2.1 Mede in verband met berichtgeving aan de scheepvaart dient de aanvangsdatum van de

werkzaamheden tenminste vier weken voor aanvang
te worden doorgegeven aan de waterkwaliteitsbeheerder (p.a. de afdeling Bediening en
Begeleiding, de sectorcoördinator Terneuzen, de heer
P. Scherpenisse van het Waterdistrict Westerschelde (tel. 0115 - 68 68 31».

2.2 Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid genoemde tijdstip kunnen
beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur
kennis geven aan de waterkwaliteitsbeheerder.

2.3 Door of namens het bevoegd gezag, kan met betrekking tot de werkzaamheden
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. De
vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

3 Bescheiden die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig moeten zijn
Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals tekeningen,
rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste één exemplaar
voortdurend op het werk aanwezig zijn.

4 Onderhoud werken
De vergunninghouder moet de op grond van deze vergunning aanwezige werken in goede
staat onderhouden. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder voor het
scheepvaartverkeer veroorzaken. Door of namens het bevoegd gezag kunnen met
betrekking tot het onderhoud van de werken aanwijzingen worden gegeven ter
bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder
zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5 Voortgang der werkzaamheden
5.1 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal

aangevangen, indien dit mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
5.2 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform overeenkomst

ZLD-6107.

6 Gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van het in deze
vergunning omschreven werk

6.1 In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van
de in deze vergunning omschreven werken moet de vergunninghouder een aanvraag
hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag
dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situaties, doorsneden over de
rivierwaartse grenzen en constructies zijn aangegeven.

6.2 Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op uw aanvraag een besluit is
genomen door de waterbeheerder.

6.3 Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of
wijziging van functies van de werken.
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6.4 Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de
materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn, door of vanwege de
vergunninghouder binnen zes maanden na gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of
opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

7 Meldplicht bij ongewone voorvallen
7.1 Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk

zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen
te treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk
zoveel mogelijk te voorkomen, of te beperken en/of ongedaan te maken.

7.2 Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk de
waterbeheerder in kennis te stellen. De informatie dient te bevatten:
• De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich

heeft voorgedaan;
• De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
• Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het

waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
• De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het

voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
7.3 Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder aan

de waterbeheerder informatie te verstrekken over de maatregelen die worden overwogen
om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

OVERWEGINGEN

Toelichting op de aanvraag
Het Projectbureau Zeeweringen is belast met de versterking van de steenbekledingen op de
buitenzijde van de dijklichamen, welke functioneren als primaire waterkering langs de Wester-
en Oosterschelde.

Op basis van een toetsing wordt bepaald of de steenbekleding nog voldoet. Indien de
steenbekledingen onvoldoende zijn getoest dienen deze te worden versterkt of vervangen.
Als gevolg hiervan dient de steenbekleding van het "dijkvak Havens Terneuzen" te worden
verbeterd. Na verbetering dient het met steeri beklede traject van dit dijkvak te voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering.

De uit te voeren werken zijn gelegen aan c.q. nabij de voorhavens van het Kanaal van Gent naar
Terneuzen langs de Westerschelde.
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Vereiste van vergunning
Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is
het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan
waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden
en/of daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te
leggen, of deze te laten staan of liggen.

Bij beschikking van 3 augustus 1998, nr. BSG/1998/4529, heeft genoemde Minister de
Staatssecretaris belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende de natte
waterstaat. Hieronder valt de bevoegdheid tot behandeling van de thans aan de orde zijnde
vergunningsaanvraag.

Omdat het hier een werk "eigen dienst" van Rijkswaterstaat betreft wordt de vergunning
verleend door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Betrokken belangen
Bij het realiseren van de werken, waarvoor vergunning wordt aangevraagd speelt in dit verband
het beheersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de verzekering van het
veilig en doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of
wijziging anderszins van die werken, een rol.

Procedurele aspecten
Er worden geen veranderingen aan het rijkswaterstaatswerk aangebracht, aangezien de
aanwezige steenbekleding wordt vervangen. De werken bevatten derhalve geen uitbreiding.
Derhalve is door mij geen openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet
bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is dat ik er vanuit ga dat andere belanghebbenden door
het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.

• ONDERTEKENING

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
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MEDEDELINGEN

Indienen bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na
de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, pia de Hoofdinspecteur
van de Toezichteenheid Waterbeheer, Postbus 61, 8200 AB Lelystad en Postbus 114, 4530 AC
Terneuzen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift

zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan
de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied
waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden
ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het

kenmerk van de beschikking;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar
aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan
griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van
diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke
termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Inspanningsverplichting
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het
vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de
vergunning schade lijden.

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking
verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens
vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen
dan waarop deze beschikking steunt.

Privaatrechtelijke toestemming
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staatseigendommen,
alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden
aan de dienst der Domeinen. In verband hiermee is een afschrift van de vergunning gezonden
aan deze dienst. Deze zal zich met betrekking tot het gebruik van de betrokken
staatseigendommen schriftelijk tot u wenden.

Kosten van maatregelen
De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende
orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het
rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het
gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de
vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het
vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van
opgetreden calamiteiten.

VERZENDLIJST

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Postbus 5014,
4330 KA Middelburg;
de Regionale directie Domeinen Zuid, Postbus 2222,4800 CE Breda.
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BIJLAGE1: Planbeschrijving/Uitvoeringsplan ten behoeve van
vergu nni ngs-I onth effi ngs aanvragen

•
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BIJLAGE 2: BEGRIPSBEPALING

In deze beschikking wordt verstaan onder:
• 'De hoofdinspecteur': de hoofdinspecteur van de Toezichteenheid Waterbeheer van de

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 61, 8200 AB Lelystad;
• 'De hoofdingenieur-directeur': de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat dienst

Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
• 'Het hoofd van het Waterdistrict': het hoofd van het Waterdistrict Westerschelde van

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Postbus 114, 4530 AC Terneuzen,
tel. 0115 - 68 68 00;

• De 'Waterkwaliteitsbeheerder': de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (per adres:
het hoofd van het Waterdistrict Westerschelde van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland,
Postbus 114, 4530 AC Terneuzen, tel. 0115 - 68 6800);

• 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning gebruik maakt van een
waterstaatswerk;

• 'Wbr'; Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
• 'Werkzaamheden': het geheel of gedeeltelijk uitvoeren, onderhouden, wijzigen en/of

opruimen van het werk;
• 'Werken': de versterken van het dijkvak Havens Terneuzen gelegen in de gemeente

Terneuzen;
• 'Ongewoon voorval': een ongewoon voorval waardoor nadelige gevolgen voor het

waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan .

•
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