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Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In
deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.
Omschrijving aanvraag
Aanvrager:
Datum aanvraag: 13 oktober 2020
Te wijzigen besluit: 2020-021457
Betreft: vergunningaanvraag steiger Houtzagerij 16
Overwegingen
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.
In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de
uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:
• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met
• bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en
• vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar
zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van
het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of
beperkingen aan de vergunning.
De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de
toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de
Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden
zijn getoetst aan:
• Keur Delfland;
• Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
• Beleidsregel Steigers van november 2017.
Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit
toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.
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Besluit
Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-021457/D2020-10-001569
d.d. 7 oktober 2020 als volgt te wijzigen:
1. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:
onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in
hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan P.C. van
Balkom, Houtzagerij 16, 3111DZ Schiedam, voor het:
- op één niveau brengen van de bestaande steiger met de onderkant op 0,45
boven het boezempeil NAP -0,43 m.
- aanleggen en hebben van een nieuwe steiger naast de bestaande steiger met
de onderkant op 0,70 m boven het boezempeil NAP -0,43 m.
2. Voorschrift 4.2.1 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
1.

De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel

Maatvoering

Maximale breedte langs de oeverlijn

7,5 m

Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn

5,5 m

Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil

0,45 m

Minimale afstand tot naastgelegen steiger

n.v.t.

Procedure
Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit
besluit leest u hier meer over.
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

B.M. van Egmond

