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Procedure
Datum vergunning:
Datum aanvraag:
OLO nummer:
Procedure:
Procedure verlengd/
opgeschort:
Aanvrager:
Locatie activiteit:
Betreft:
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13 oktober 2020
11 augustus 2020
reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
nee
Van Rens B.V., Kantonnaleweg 1, 3542DB Utrecht
Haantje, Rijswijk
Vaarwegstremming Kerstanjewetering wk 47-2020

Aanvraag

2.1

Aanleiding
De stremming in het weekend van week 47-2020 is nodig in verband met
werkzaamheden aan de spoorbrug (spoorverdubbeling) over de Kerstanjewetering te
Rijswijk. De werkzaamheden vallen samen met de afsluiting van ’t Haantje.

2.2

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
Dit verkeersbesluit is nodig omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van
Delfland verboden is om zonder vergunning/verkeersbesluit gebruik te maken van een
waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder
handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te
laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of
houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
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Overwegingen
Overwegende dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden door Provinciale Staten
van ZuidHolland is aangewezen als bevoegd gezag op grond van de
Scheepvaartverkeerswet over betreffend water;
dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden op grond van het bepaalde in artikel 2
van de Scheepvaartverkeerswet bevoegd is tot het nemen van de ingevolge die wet
bedoelde verkeersbesluiten ter regeling van het scheepvaartverkeer;
dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden als bevoegd gezag krachtens artikel 5
van de Scheepvaartverkeerswet kan besluiten tot het aanbrengen of verwijderen van
verkeerstekens dan wel, als verkeerstekens niet doelmatig zijn, tot het doen van een
bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken;
dat met het plaatsen van verkeerstekens het belang van de veiligheid van het
scheepvaartverkeer zoveel mogelijk wordt beschermd;
dat het in het belang van de veiligheid van het scheepvaartverkeer, gewenst is de
scheepvaart in de Kerstanjewetering te stremmen gedurende de werkzaamheden aan
de spoorbrug ter hoogte van het Haantje 20 in de gemeente Rijswijk;
dat gedurende de werkzaamheden van 20 november 2020 tot en met 23 november
2020 geen scheepvaartverkeer kan plaatsvinden over de betreffende vaarweg. De
watergang wordt volledig gestremd;
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dat de periode van stremming gecommuniceerd wordt via bebording en dat de
planning van de werkzaamheden en de doorvaartmogelijkheden zijn afgestemd met
omwonenden en andere belanghebbenden. De informatieve borden worden aan beide
zijden van de stremming geplaatst (bevestigd aan de spoorbrug).
Daarnaast wordt een informatiebord geplaatst voor het vaarverkeer komende vanaf de
vaarweg 'De Vliet' met kruising 'De Kerstanjewetering'. Voor vaarverkeer komende
vanaf de andere zijde van de stremming (vanuit het Westland richting 'De Vliet') wordt
ruim voor de stremming ook een informatiebord geplaatst;
dat, gelet op het aanzienlijke maatschappelijke belang, de vaarwegstremming
noodzakelijk is, om relevante werkzaamheden plaats te laten vinden.
Conclusie
Gelet op bovenstaande overwegingen en met het opnemen van onderstaande
voorwaarden stemt Delfland in met de stremming.
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Besluit
Gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement,
het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, en de hierna genoemde
overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:
1.
2.

In te stemmen met een volledige stremming van de 'Kerstanjewetering' ter
hoogte van ’t Haantje 20 te Rijswijk in de periode van 20 november 2020 tot en
met 23 november 2020;
Dat het volgende bord uit het Binnenvaartpolitiereglement geplaatst moet
worden aan weerszijden van de stremming;

In-, uit- of doorvaart verboden (BPR, bijlage 7, A.I)
3.
4.

5.
6.
7.

____
2/4

Dit besluit alleen van kracht is indien er voor de werken waarvoor de stremming
benodigd is een watervergunning is verleend;
Dat de duur van de stremming kenbaar wordt gemaakt door middel van
informatieve borden met de volgende tekst: "Stremming van de doorvaart
wegens uitvoer werkzaamheden van 20 november 2020 tot en met 23 november
2020.";
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum ervan
in het Waterschapsblad;
Dit besluit door de aanvragende partij ter kennisname verzonden wordt aan de
provincie Zuid-Holland en de gemeente Rijswijk;
Bijlage 1 (‘Afsluiting Kerstanjewetering - tijdelijke verkeersmaatregelen’,
tekeningnr. 21V19189-004 A van 08-10-2019) onderdeel te laten uitmaken van
dit Verkeersbesluit.
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Ondertekening
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

B.M. van Egmond

____
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