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Geachte heer/mevrouw,
De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht
om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten
nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.
U, als omwonende, informeren wij als eerste over deze langere duur.
Waarom vertraging?
De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de
economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke
archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking
gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.
Waarom verlenging?
Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken. En de
beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming worden niet gehaald. Ook wordt
het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat wij dan niet genoeg geld
hebben om het gebied in de toekomst te beheren en te onderhouden. In goed overleg hebben de
zandwinners en wij daarom afspraken gemaakt over de verlenging.
Wat gebeurt er precies?
Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten
het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij
het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan.
Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dit. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij
hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.
Archeologische vondsten
De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de
vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente
het initiatief genomen om de locatie ’De schuur van Vermuë’ daarvoor te ontwikkelen.
Heeft u bezwaren?
Voor de verlenging van de vergunningen van de ontzanding heeft de zandwinner een aanvraag
ingediend bij de provincie en Rijkswaterstaat. Deze instanties regelen de procedure.
Heeft u bewaren, dan kunt u bij deze instanties een zienswijze indienen.
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Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via E: communicatie@westmaasenwaal.nl of
T: 14 0487. Kijk ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl/overdemaas.
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