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Aan Verenigde Vergadering
PROJECT BOCHTAFSNIJDING SCHIE (PZH), VASTSTELLEN BESLUITEN INZAKE
WIJZIGING LEGGERS WATERKERINGEN EN WATEREN

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015
I.

De Nota van beantwoording Leggerwijziging wateren en de Nota van Beantwoording
Leggerwijziging Regionale Waterkeringen naar aanleiding van het project Bochtafsnijding
Schie vast te stellen.
II. De wijziging van de Legger Wateren vast te stellen
III. De wijziging van de Legger Regionale Waterkeringen, vast te stellen
IV. Te bepalen dat de besluiten tot wijziging van de leggers in werking treden, nadat is
geconstateerd dat de keringen zijn aangelegd volgens de vergunningvoorschriften

Besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015

Voorstel Commissie Waterveiligheid 03-02-2015
1. De Nota van beantwoording Leggerwijziging wateren en de Nota van Beantwoording
Leggerwijziging Regionale Waterkeringen naar aanleiding van het project Bochtafsnijding
Schie vast te stellen.
2. De wijziging van de Legger Wateren vast te stellen
3. De wijziging van de Legger Regionale Waterkeringen, vast te stellen
4. Te bepalen dat de besluiten tot wijziging van de leggers in werking treden, nadat is
geconstateerd dat de keringen zijn aangelegd volgens de vergunningvoorschriften

Advies Commissie Waterveiligheid 03-02-2015

Project Bochtafsnijding Schie (PZH), vaststellen besluiten inzake wijziging Leggers
Waterkeringen en Wateren

1.

Probleemstelling - context

De Provincie Zuid-Holland (PZH) gaat in de vaarweg Delftse Schie bij Overschie een
bochtafsnijding realiseren. De bochtafsnijding vormt een nieuw kanaal en doorsnijdt de OostAbtspolder. Het tracé loopt vanaf de Hoge Brug in noordelijke richting recht door de polder in
en komt uit bij de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West (zie bijlage 1, kaartje
impressie).
De aanleg van de nieuwe vaarweg heeft voor Delfland ingrijpende gevolgen. Zo komt er een
nieuw boezemkanaal van ca 1 km lengte door de Oost-Abtspolder met aan weerszijden
nieuwe keringen. Door het graven van het kanaal ontstaat er een eiland dat zelfstandig
bemalen moet worden. Dit eiland behoudt zijn huidige functie van extensief grasland.
Daarnaast worden er in dit project door de provincie ca. 1 ha natuurvriendelijke oevers
(NVO’s) en een vispaaiplaats (VPP) van ca. 1180 m2 aangelegd. Dit maakt deel uit van de
KRW-resultaatverplichting voor het eerste deelstroomgebiedplan (SGBP1).
Op 6 januari 2015 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan de provincie ZuidHolland een watervergunning verleend voor het aanleggen van bovengenoemde
waterstaatswerken verleend onder de opschortende voorwaarde dat de leggerwijzigingen
worden vastgesteld.
Voortvloeiend uit deze vergunning wordt de VV nu gevraagd om de Legger Regionale
Waterkeringen en de Legger Wateren te wijzigen.
2.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de wijziging van de leggers voor de regionale waterkeringen en de
wateren heeft Delfland zijn taak als waterbeheerder na de realisatie van het project
Bochtafsnijding Schie juridisch geborgd.
3.

Kernboodschap

De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen de bocht in de Schie bij Overschie af te
snijden, onder meer met het oog op het maatschappelijk belang van efficiënt
scheepvaartverkeer, de vaarverkeersveiligheid en het tegengaan van stank, lawaai en erosie
aan de oevers. Delfland werkt daar in samenwerking met de provincie aan mee.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft hiervoor de watervergunning verleend. De
verenigde vergadering van Delfland stelt de bijbehorende leggerwijzigingen voor de realisatie
van het project Bochtafsnijding Schie te Rotterdam-Overschie vast.
4.

Historie - eerdere besluitvorming

In september 2010 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden kennisgenomen van de
plannen van de provincie en heeft vervolgens een inhoudelijke reactie naar de provincie
verstuurd.
Aan de VV van 29 november 2012 is een verslag van de openbare inloopavond
bochtafsnijding Delftse Schie d.d. 11 september 2012 gestuurd.

In de VV van 28 februari 2013 is de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Partij
voor de Dieren, inzake bochtafsnijding Delftsche Schie behandeld.
Op 28 maart 2013 is het definitieve ontwerp gepresenteerd in de “informatieve VV”.
Daarna is het ontwerp nog aangepast in verband met het verplaatsen van de westelijke
waterkering van het nieuwe kanaal langs het bedrijventerrein in de Oost-Abtspolder. Deze
kering is nu opgeschoven in de richting van het bedrijventerrein, waardoor er minder bomen
hoeven te worden gerooid.
Op 28 mei 2013 heeft het college bij de provincie verzocht de veiligheidsklassen voor de
kering ten westen langs het nieuwe kanaal en de keringen rond het poldereiland vast te
leggen in de Waterverordening Zuid-Holland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de
veiligheidsklassen op 25 juni 2014 vastgesteld.
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 25 juni 2014 een provinciaal inpassingsplan
vastgesteld om de bochtafsnijding van de Schie planologisch mogelijk te maken.
De ontwerpbesluiten voor de watervergunning en de wijzigingen van de Leggers Wateren en
Regionale Waterkeringen hebben van 27 augustus 2014 tot 7 oktober 2014 ter inzage
gelegen. Er zijn zienswijzen ontvangen van VTM (Vereniging tegen Milieubederf) samen met
VNMN (Vereniging Natuur- en Milieubescherming Noordrand). De zienswijzen worden
behandeld in de Nota’s van Antwoord bij de beide leggerwijzigingen en in de
watervergunning.
De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de besluiten van de leggerwijzigingen.
In de wijzing van de Legger Regionale waterkeringen is ambtelijk een aanpassing
doorgevoerd ter plaatse van de wachtplaats voor schepen ten noorden van de Hoge Brug.
Op 6 januari 2015 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan de provincie ZuidHolland vergunning verleend voor het aanleggen van bovengenoemde waterstaatswerken.
5.

Regelgeving en Beleid

De Legger Wateren 2011 en de Legger Regionale Waterkeringen zijn leggers op grond van de
Waterschapswet en de Waterwet. De volgende artikelen zijn hiervoor relevant:
- Artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur van het
waterschap een legger vaststelt, waarin onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen
worden aangewezen.
- Artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet bepaalt dat de beheerder zorg draagt voor de
vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar
ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een
overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en de bijbehorende
beschermingszones staat aangegeven.
- Artikel 4.1 van de Waterverordening Zuid-Holland bepaalt wat aanvullend op artikel 5.1
van de Waterwet in de leggers moet worden opgenomen.
- Het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland schrijft als
aanvulling op de Waterschapswetlegger voor dat in de legger wordt vermeld wat de functie
is van het desbetreffende waterstaatswerk, wie met het onderhoud is belast en wat het
onderhoud omvat. Tevens wordt bepaald dat op de vaststelling van de legger de artikelen
73 en 74 Waterschapswet van toepassing zijn; deze artikelen gaan over de bekendmaking
en inwerkingtreding van het besluit.
- Inspraakverordening voor de leggerwijzigingen.
6.

Financiën

Het project wordt geheel door de provincie Zuid-Holland gefinancierd voor zover het de
investeringen betreft.
Het verlenen van de watervergunning aan de provincie Zuid-Holland en de daaruit
voortvloeiende leggerwijzigingen leiden, nadat de werken zijn uitgevoerd, tot een toename
van de exploitatielasten voor Delfland. Het gaat hierbij om kosten van exploitatie van het
nieuwe gemaal en de nieuwe keringen.
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Over een vergoeding voor deze toegenomen kosten is met de provincie onderhandeld. De
provincie zal Delfland een gewenningsbijdrage leveren ter grootte van € 196.000. Dit bedrag
komt neer op de kosten van onderhoud en exploitatie voor een periode van 15 jaar.
Dit resultaat wordt vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst zal in
het eerste kwartaal van 2015 ter vaststelling aan D&H worden aangeboden. Daarbij zal
worden aangegeven hoe de gewenningsbijdrage wordt begroot.
7.

Duurzaamheid

Het initiatief van dit project ligt bij de Provincie Zuid-Holland en heeft positieve effecten op
een duurzamere scheepvaart. Dit project sluit aan op de ambitie van Rotterdam om de CO2uitstoot te verminderen.
Daarnaast wordt er een aantal maatregelen in het kader van de KRW uitgevoerd (NVO’s en
vispaaiplaatsen) die bijdragen aan de doelstellingen van Delfland voor een duurzamer
waterbeheer.
Met betrekking tot de aanbesteding zal door de provincie duurzaamheid opgenomen worden
in de aanbestedingscriteria.
8.

Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing
9.

OR/GO

Niet van toepassing
10.

Risico- en beheersmaatregelen

Risico:
Er worden schadeclaims ingediend bij Delfland als gevolg van de beperkingen die eigenaren
kunnen ondervinden door het feit dat er de beschermingszones behorende bij de nieuwe
keringen op hun grond zijn gelegen.
Beheersmaatregel:
De provincie zorgt ervoor dat de beschermingszones, met name op het bedrijventerrein
Noordwest aan de westzijde van de nieuwe vaarweg, ruimtelijk worden vastgelegd. Daarnaast
sluit de provincie Zuid-Holland een schadeovereenkomst af met Delfland, waarin de provincie
als initiator van dit project aangeeft mogelijke schadeclaims voor eigen rekening te nemen.
11.

Communicatie (in- en extern)

Delfland zal de formele bekendmaking van de besluiten en de mogelijkheid tot instellen van
beroep op de reguliere manier op internet plaatsen (zie ook hst 12, bekendmaking en
vervolgprocedure).
Voor het project heeft de Provincie Zuid-Holland een eigen communicatielijn.
12.

Bekendmaking en vervolgprocedure

De vaststelling van de Legger Regionale Waterkeringen en de Legger Wateren wordt na het
besluit van de VV bekendgemaakt in het digitale Waterschapsblad en op de website van
Delfland. In de publicatie wordt vermeld dat de legger 6 weken ter inzage wordt gelegd en dat
in die periode beroep kan worden ingesteld, voor zover in de legger onderhoudsplichtigen zijn
aangewezen of gewijzigd en voor zover daarbij beschermingszones zijn aangewezen of
gewijzigd. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpleggers, door belanghebbenden die kunnen aantonen dat
hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat ze geen zienswijzen hebben ingediend en
door belanghebbenden voor zover hun beroep betrekking heeft op wijzigingen ten opzichte
van de ontwerpleggers.
Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, ontvangen persoonlijk bericht over de
vaststelling en de bekendmaking van de wijzigingen van de leggers.
De datum van inwerkingtreding van de Wijziging Legger Regionale Waterkeringen en Legger
Wateren zal worden bekend gemaakt nadat is geconstateerd dat de keringen zijn aangelegd
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volgens de vergunningvoorschriften.
13.

Bevoegd orgaan

De verenigde vergadering is bevoegd orgaan voor de leggerwijzigingen op grond van artikel
77 en 78 Waterschapswet. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is op grond van
artikel 84 lid 2 Waterschapswet en de artikelen 1 en 3 Inspraakverordening Delfland 2011
bevoegd besluiten van de VV voor te bereiden en ontwerpbesluiten voor het indienen van
zienswijzen ter inzage te leggen.
14.

Toelichting

Binnen het project Bochtafsnijding Schie worden nieuwe regionale keringen aangelegd en
worden bestaande keringen verwijderd. Daarnaast worden er ook nieuwe primaire wateren
aangelegd. De bestaande en nieuwe situatie zijn weergegeven in bijlagen 4 en 5.
Meestal worden pas na uitvoering van werken besluiten tot wijziging van leggers genomen.
Bij het project Bochtafsnijding Schie is er voor gekozen de besluitvorming voor de leggers
gelijktijdig op te laten lopen met de vergunningprocedure, vanwege de omvang van het werk
en de impact op de omgeving.
De wijzigingen van de leggers treden in werking nadat Delfland heeft geconstateerd dat de
nieuwe keringen en wateren conform de verleende watervergunning zijn aangelegd. Vanaf dat
moment mag de bestaande kering worden afgegraven. Hierdoor is te allen tijde sprake van
een regionale kering die voldoet aan de veiligheidsnorm en juridisch in de legger is geborgd.
Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en is volgens de planning klaar
in 2017 - 2018.
15.

Bijlagen
1. Impressie project Bochtafsnijding Schie
2. Nota van beantwoording Leggerwijziging Regionale Waterkeringen Bochtafsnijding
Schie
3. Nota van beantwoording Leggerwijziging Wateren Bochtafsnijding Schie
4. Leggerwijziging Regionale Waterkeringen, tekening 19249-01, d.d. 19-8-2014
a. tekening 19249-02 leggerprofiel kadevak 315
b. tekening 19249-03 leggerprofiel kadevak 316
c. tekening 19249-04 leggerprofiel kadevak 317
5. Leggerwijziging Wateren Bochtafsnijding Schie d.d. 15-10-2013, rev. 22-05-2014
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Project Bochtafsnijding Schie (PZH), vaststellen besluiten inzake wijziging
Leggers Waterkeringen en Wateren

Kenmerk VV

:

1087730

Vergaderdatum

:

19-2-2015

Beleidsveld

:

Waterkeringen

Agendapunt

:

H.05

De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 januari 2015), kenmerk 33220;
gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid;
overwegende dat:
in de Kadernota wordt gesteld dat het instrumentarium van Delfland (peilbesluit, legger,
beleidsregels) te allen tijde op orde is;
voor het goed uitvoeren van de beheertaak van Delfland het essentieel is om over een
actuele legger te beschikken.
Gelet op:
artikel 77 van de Waterschapswet;
artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet.
Besluit:
1. De Nota van beantwoording Leggerwijziging wateren en de Nota van Beantwoording
Leggerwijziging Regionale Waterkeringen naar aanleiding van het project Bochtafsnijding
Schie vast te stellen.
2. De wijziging van de Legger Wateren vast te stellen
3. De wijziging van de Legger Regionale Waterkeringen, vast te stellen
4. Te bepalen dat de besluiten tot wijziging van de leggers in werking treden, nadat is
geconstateerd dat de keringen zijn aangelegd volgens de vergunningvoorschriften

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 februari 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma

