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Wijzigingsbesluit

Geachte,
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:
Beslistermijn opgeschort:
Beslistermijn verlengd:
Te wijzigen besluit:
Betreft:

12 november 2020
ja, met 2 dagen
ja, tot 5 maart 2021
watervergunning d.d. 18 juli 2013 met kenmerk
1075018/1351015
Het aanpassen en uitbreiden van het aantal steigers in primair
boezemwater, nabij Zwet 1D in Kwintsheul

Aanvraag
Aanleiding
Dit jaar heeft Delfland samen met de gemeente Westland de gehele kade (het wegdek en de
bermen/taluds) langs de Zweth tot het gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder opgehoogd. In
dat kader, geeft aanvrager aan, is de vergunde steiger van 38,0 m bij 0,50 m
(watervergunning 18 juli 2013 1075018/1351015) verwijderd. Aanvrager wenst deze terug
te brengen, zij het met een breedte van 0,60 m (hierna steiger 1). Naast deze wijziging
t.o.v. de vergunde steiger is aanvrager voornemens een tweede steiger (35,8 m bij 0,60 m
en hierna steiger 2), ten noordoosten van steiger 1, te realiseren. Het water waarin de
steigers worden gerealiseerd betreft primair boezemwater en is tevens een vaarweg
waarover zonder ontheffing gemotoriseerd gevaren mag worden. In de aanvraag is te lezen
dat het doel van de aanleg van de steiger is het aanmeren van boten.
Handelingen waarvoor wijziging van de vergunning wordt aangevraagd
Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning 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
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.
Indien water of stoffen op een zuiveringtechnisch werk worden gebracht als bedoeld in
artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de
doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.
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.
De toetscriteria voor vergunningverlening voor steigers maakten tot 2017 onderdeel
uit van de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
• Vaarverordening Delfland.
Waterhuishouding
- De steigers worden 0,60 m breed. De waterbreedte op het smalste punt ter plaatse
van steiger 1 bedraagt 8,93 m en op het punt van steiger 2 8,96 m. Dit betekent
dat de steigers minder dan 1/8 van de waterbreedte uitsteken buiten de oeverlijn.
De onderhoudbaarheid en de doorstroming is hiermee gegarandeerd.
- Op de tekening bij de aanvraag is te zien dat de zijkanten van de steigers open zijn
zodat de doorstroming van het water niet wordt gehinderd.
Waterveiligheid
- Op de tekening bij de aanvraag is te zien dat de palen in het water worden
geplaatst en dat de steigers vóór de oeverbescherming (aan de waterzijde) worden
aangelegd. De steigers staan dus niet in het ‘droge’ profiel van de waterkering. Om
dit te garanderen is aan voorschrift 5 een lid toegevoegd.
- De oever waarvoor de steigers worden geplaatst wordt met een beschoeiing
beschermd tegen uitspoeling. In 2012 is door Delfland de beschoeiing vervangen.
Deze hardhouten beschoeiing is nog goed en is daarom bij de kadeophoging blijven
staan.
Waterkwaliteit en ecologie
- Ter plaatse liggen geen natte ecologische zones en natuurvriendelijke oevers
- Er ontstaat geen lange ‘dode’ oever. Er is voldoende toetreding van zonlicht gelet
op de uitsteeklengte van de steigers in relatie tot de breedte van het water.
Onderhoud
In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van
waterstaatswerken.
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Maatschappelijke functievervulling door watersystemen
De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke
functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.
Het betreffende water is op grond van de Vaarverordening Delfland een vaarweg waarover
gemotoriseerd gevaren mag worden. Na realisatie van de steiger resteert er voldoende
vaarstrook (8,33 m). Dit betekent dat met de aanleg van de steigers een veilige en vlotte
doorvaart mogelijk blijft. Ter bescherming van de veilige en vlotte doorvaart van
scheepvaartverkeer is in deze watervergunning voorschrift 6 opgenomen. Hierin is bepaald
dat afmeren, aanleggen of ligplaats innemen niet mag leiden tot een belemmering of
stremming van de scheepvaart.
Andere belangen
Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze
procedure.
Conclusie
Uit de toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met het toetsingskader,
daarom kan met de wijziging worden ingestemd.
Besluit
Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om watervergunning d.d. 18 juli 2013 met kenmerk
1075018/1351015 als volgt te wijzigen:
1. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:
de gevraagde watervergunning te verlenen aan Paviljoen "De Zweth", t.a.v.
de heer CJ.A. Janszen, Zwet 1D, 2295 KZ Kwintsheul (hierna:
vergunninghouder) voor het ter hoogte van Zwet 1D te Kwintsheul aanleggen
en hebben van twee steigers en een drietal losse steigers in de primaire
boezemwatergang Zweth en Kromme Zweth (NL15_140KZ04 1000) en in de
regionale waterkering;
2. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:
De Google Maps kaart met daarop gemarkeerd de locaties van de twee
steigers d.d. 16 december 2020;
3. Tabel 1 in voorschrift 5 lid 1 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:
Lange steiger 1 (blauw gemarkeerd op de Google Maps kaart)
Onderdeel

Maatvoering

Maximale breedte langs de oeverlijn

39 m

Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn

0,60 m

Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil
(boezem zijnde NAP - 0,43 m)

0,50 m

4. De volgende tabel wordt toegevoegd aan voorschrift 5 lid 1:
Lange steiger 2 (rood gemarkeerd op de Google Maps kaart)
Onderdeel

Maatvoering

Maximale breedte langs de oeverlijn

35,8 m

Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn

0,60 m

Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil
(boezem zijnde NAP - 0,43 m)

0,50 m
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5. De volgende leden worden toegevoegd aan voorschrift 5:
6. De eigenaar moet de steigers zodanig vastleggen of funderen en
onderhouden dat deze bestand zijn tegen de variaties in doorstroming
en peilstijgingen.
7. De lange steigers mogen niet op de waterkering (inclusief de
oeverbescherming) worden aangelegd.
6. Voorschrift 6 wordt toegevoegd:
Voorschrift 6
Het afmeren, aanleggen of ligplaats innemen mag niet leiden tot een belemmering of
stremming van de scheepvaart.
Procedure
Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit
besluit leest u hier meer over.
Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

B.M. van Egmond

