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Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een vaarstremming ontvangen. In
deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.
Omschrijving aanvraag
Aanvrager:
Van Halteren Infra
Datum aanvraag:
18 februari 2021
Te wijzigen besluit: 2020-015960/D2020-08-005332, datum 25 augustus 2020
Betreft:
Wijzigingsbesluit stremming vaarwegwegstremming Gaag t.b.v.
kadeverbetering Schipluiden
Overwegingen
Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de
vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet
gewijzigd. De verlening is aangevraagd tot en met 28 februari 2022, met een onderbreking
in de periode juli-augustus 2021.
De noodzaak hiervoor is omdat tijdens de werkzaamheden een stagnatie is opgetreden door
het aantreffen van obstakels in de ondergrond. Hierdoor is de werkwijze gewijzigd en zijn de
werkzaamheden vertraagd. Tijdens de werkzaamheden kan geen veilige doorvaart worden
gegarandeerd voor (recreatie)vaarverkeer, daarom is het noodzakelijk dat de doorvaart
volledig zal worden gestremd. Doordat de stremming wordt verlengd tot en met 28 februari
2022, zal bij de start van het vaarseizoen in 2022 de vaarweg weer veilig begaanbaar zijn
voor het (recreatie)vaarverkeer.
Om gedurende de zomermaanden juli en augustus 2021 wel (recreatie)vaart mogelijk te
maken, wordt in deze periode de stremming tijdelijk opgeheven en wordt het materieel van
de aanvrager uit de vaarweg verwijderd.
De brug onder de Gaagweg blijft gedurende de stremming deels open voor
(recreatie)vaarverkeer, zodat doorgaand vaarverkeer kan plaatsvinden. Daarom kan met de
wijziging worden ingestemd. Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden ten dienste van
kadeverbetering zijn, dit is een zwaarwegend belang en dit kan niet worden uitgesteld om de
werkzaamheden geheel buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden.
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Besluit
Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2020-015960/D2020-08-005332,
datum: 25 augustus 2020 als volgt te wijzigen:
1. Onderdeel I van het besluit wordt vervangen door:
I. Gedurende de periode van de stremming (1 september 2020 tot en met 30
juni 2021 en van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022) de
stremming wordt ingericht conform tekening met tekeningnummer: 32001571-02, datum 22-07-2020 inclusief de bebording en andere verkeerstekens
zoals de ballenlijn. In de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021
moet de vaarweg volledig vrij zijn van materieel of andere objecten die de
vlotte en veilige doorvaart hinderen.
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

