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Bergambacht, 1 maart 2007 Verzonden d.d.: - 2 MRT 2007 

Onderwerp: Ontwerp-besluiten Dijkversterking 

Geachte heer Lindeman, 

Op 13 februari 2007 hebben wij uw brief ontvangen inzake de coordinatie van de aanlegvergunning, 
de sloopvergunning, de bouwvergunning en de vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de WRO 
voor het project Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven. 

Gelet op deze brief hebben wij de betreffende ontwerp-besluiten bijgevoegd. 

lndien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u contact opnemen met 
bovenvermelde ambtenaar. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht, 
het hoofd van ling VROM, 

n I< 1e van deze brief is gezonden aan: 
oogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer Y.L de Zwart en de 

/ heer C. voor den Dag, Postbus 059, 3006 AB Rotterdam 

Gemeentehuis : Raadhuisstraat 5 Telefoon : (0182) 356555 E-mail : gemeente@bergambachlnl 
Postadres : Postbus 3 2860 AA Bergambacht Telefax : (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918 



Gerneenfe.; Bergamhacht 

ONTWERP-BESLUIT 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergambacht; 

gezien het op 27 december 2006 ingekomen verzoek van het Hoogheemraadschap, om vrijstelling 
van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Bergambacht" ten behoeve van het 
project Dijkversterking Bergambacht- Schoonhoven; 

Gelet op de strijdigheid van het verzoek met artikel 9 (Agrarische en Woondoeleinden) en artikel 8 
(aanlegvoorschriften) van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Bergambacht. 

gelet op het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 19a van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

gezien de ruimtelijke onderbouwing van het project, waaruit naar mening van het college van 
burgemeester en wethouders blijkt dat met het verlenen van vrijstel)ing voor dit bouwplan geen 
bezwaarlijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit ontstaat; 

gezien het advies van de afdeling VROM aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 
januari 2006; 

met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

besluiten: 

vrijstelling te verlenen van artikel 8 en artikel 9 van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 
Bergambacht" aan het Hoogheemraadschap ten behoeve van de Dijkversterking Lekdijk 
tussen Bergambacht en Schoonhoven; 

II dit ontwerp-besluit met het verzoek om vrijstelling, de ruimtelijke onderbouwing en andere 
bij het verzoek behorende stukken voor een periode van zes weken voor een ieder voor 
zienswijzen ter inzage te leggen; 

Bergambacht, ........ 2007 
Burgemeester en wethouders van Bergambacht, 
de secretaris, de burgemeester, 



Gem~ Bergambacht 

ONTWERP-BESLUIT 

BOUWVERGUNNING . 
(Woningwet artikel 40) 

Nr. . .... 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht; 

gezien de aanvraag van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, d.d. 21 
december 2006, ingekomen ter secretarie op 27 december 2006, waarbij vergunning wordt gevraagd 
voor het geheel vernieuwen van de waterkering aan de Lekdijk op het gedeelte Bergambacht -
Ammerstol -Schoonhoven (ook bekend als project Dijkversterking); 

gelet op de artikelen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de Woningwet en de 
bouwverordening van deze gemeente; 

gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht d.d. 24 januari 2007, no. 285-07-Bga.-55/07R; 

gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht d.d. 24 januari 2007 dat de bedoelde constructies 
ondergronds komen te liggen, zodat er geen reden is advies in te winnen bij de welstandscommissie; 

gelet op het advies van de afdeling VROM d.d. 12 januari 2007 om een ontwerp-besluit om vrijstelling 
ten aanzien van dit bouwplan te verlenen voor zienswijzen ter inzage te leggen; 

overwegende dat het ontwerp-besluit van ... tot en met ... ter inzage heeft gelegen en gedurende 
deze termijn wel/geen zienswijzen zijn ingekomen; 

overwegende dat, mede gelet op de ruimtelijke onderbouwing, met het verlenen van vrijstelling naar 
de mening van het college van burgemeester en wethouders geen bezwaarlijke aantasting van de 
ruimtelijke kwaliteit en van andere belangen ontstaat; 

gelet op het advies van de afdeling VROM d.d .... 2007 aan het college van B & W, om op grond van 
artikel 19, lid 1 WRO vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk 
gebied Bergambacht" ten behoeve van het geheel vernieuwen van de waterkering aan de Lekdijk op 
het gedeelte Bergambacht-Ammerstol - Schoonhoven (ook bekend als project Dijkversterking); 

met toepassing van artikel. 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

BESLUITEN: 

I. vrijstelling van artikel 9 en 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 
Bergambacht" te verlenen ten behoeve van het geheel vernieuwen van de waterkering aan de 
Lekdijk op het gedeelte Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven (ook bekend als project 
Dijkversterking); 

Gemeentehuis : Raadhuisstraat 5 Telefoon : (0182) 356555 E-mail : gemeente@bergambacht.nl 
Postadres : Postbus 3 2860 AA Bergambacht Telefax : (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918 



II. reguliere bouwvergunning te verlenen, behoudens eventuele rechten van en verplichtingen 
tegenover derden, voor de uitvoering van het, in bovengenoemde aanvraag bedoelde, bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwplan; 

Ill. aan deze vergunning als voorwaarden te verbinden, dat: 

PM 

IV. de vergunninghouder te wijzen op de verplichting om: 

1. aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Raadhuisplein 6, Postbus 5, 2920 
AA te Krimpen aan den IJssel, uiterlijk twee dagen voor de aanvang van het werk 
schriftelijk mee te delen, voor zover geen eerdere opgave heeft plaatsgevonden, de 
namen en adressen van degenen die het werk zullen uitvoeren en indien het 
ondernemingen betreft mede de nummers waaronder deze in het handelsregister zijn 
ingeschreven; 

2. aan de ambtenaar, die door het voornoemde bureau is belast met het toezicht op het 
bouwen (telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 09.00 uur onder nr. 0180-
514455), kennis te geven van: 

de aanvang van de werkzaamheden, ten minste twee dagen tevoren; 

de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van 
proefpalen daaronder begrepen, ten minste twee dagen tevoren; 

de aanvang van het storten van beton, ten minste een dag tevoren; 

de voltooiing van de riolering ender de begane grondvloer, voordat deze vloer 
wordt gelegd; 

de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, voordat deze worden 
aangeaard; 

de voltooiing van het gehele bouwwerk, onmiddellijk nadat het werk gereed 
gekomen is. 

Een afschrift van deze bouwvergunning wordt toegezonden aan: 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. Y. de Zwart, 
Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam; 

Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Postbus 5, 2920 AA Krimpen aid IJssel; 

S.V.H.W., Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal; 

Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk; 

VROM-inspectie, Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA te Rotterdam; 

Bergambacht, .... 2007 
burgemeester en wethouders van Bergambacht, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Bouwkosten: € PM 
Legeskosten: € PM 

Legeskosten op grond van artikel 5.2.3 en 5.5.1 en 5.9 van de verordening op de heffing en invordering van leges 2006 

PM 
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UWBRIEFVAN: ONS KENMERK: 

UWKENMERK: BIJLAGEN 

Bergambacht, ..... 2007 

Onderwerp: aanlegvergunning 

Geachte heer De Zwart, 

ONTWERP-BESLUIT 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
t.a.v. de heer Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTTERDAM 

BEHANDELD DOOR: M. DE NIJS 

DOORKIESNR. : (0182) 35 65 55 

Verzonden d.d.: 

Op 27 december 2006 ontvingen wij uw aanvraag om aanlegvergunning voor het project 
Dijkversterking Bergambacht- Schoonhoven. 

De betreffende percelen waarop de aanleg plaatsvindt zijn gelegen binnen de geldende 
bestemmingsplannen "Landelijk gebied Bergambacht" en "Bergstoep/Dijklaan 2000". 
Een aanlegvergunning is binnen het bestemmingsplan ''Landelijk gebied Bergambacht" vereist 
voor werkzaamheden c.q. het aanleggen van de (nieuwe) weg ter plaatse van 'leidingen' (artikel 
24). 
Er is strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Bergambacht", omdat 
de (nieuwe) weg aangelegd wordt op de bestemming Agrarische en Woondoeleinden (artikel 9) en 
daardoor is er ook strijd met de Aanlegvoorschriften (artikel 8). 

PM 
Uit de (goede) ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de betrokken (natuur)waarden niet onevenredig 
worden geschaad en dat de belangen van de betrokken leidingbeheerder niet worden geschaad. 

Op grond hiervan is besloten om u de gevraagde vergunning te verlenen. De werkzaamheden 
dienen uitgevoerd te worden conform de vergunning en/of vrijstelling die eventueel door andere 
overheden verleend wordt. 

PM Leges 

Afschriften van deze vergunning zijn verzonden aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, 
en de afdeling Financien van de gemeente. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht, 
het hoofd van de afdeling VROM, 

Gemeentehuis : Raadhuisstraat 5 Telefoon : (0182) 356555 E-mail : gemeente@bergambacht.nl 
Postadres : Postbus 3 2860 AA Bergambacht Telefax : (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918 



UW BRIEF VAN: ONS KENMERK: 

UWKENMERK: BIJLAGEN : DIV. 

Bergambacht, .. 2007 

Onderwerp: sloopvergunning 

Geachte heer De Zwart, 

ONTWERP-BESLUIT 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
t.a.v. de heer Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTTERDAM 

BEHANDELD DOOR: M. DE NIJS 

DOORKIESNR. : (0182) 35 65 55 

Verzonden d.d.: 

Op 27 december 2006 ontvingen wij uw aanvraag om sloopvergunning voor het slopen van 
het pand Hogedijk 126 te Bergambacht, kadastraal bekend Bergambacht, sectie C, 
nummer4436 
de fundamenten van de loods van Van Erk aan de Lekdijk-Oost 8b te Bergambacht, 
kadastraal bekend Bergambacht, sectie B, nummer 4757 
een inlaatduiker te Bergambacht, nabij Lekdijk-Oost 2 te Bergambacht, kadastraal bekend 
Bergambacht, sectie B, nummers 4214, 4215, 4217, 4210, 4591 en Bergambacht, sectie A, 
nummer 6118. 

Een sloopvergunning moet worden geweigerd in de in artikel 8.1.6 van de bouwverordening 
genoemde gevallen. Geen van deze gevallen is hier aan de orde. 

PM 
Hierbij verleen ik u de gevraagde vergunning . Het slopen dient uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden. 

PM asbestonderzoek 

PM Leges 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, aan de 
afdeling Financien, SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal en de afdeling Openbare Werken. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht, 
het hoofd van de afdeling VROM, 

Gemeentehuis : Raadhulsstraat 5 Telefoon : (0182) 356555 E-mail : gemeente@bergambacht.ni 
Postadres : Postbus 3 2860 AA Bergambacht Telefax : (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918 





GEMEENTESCHOONHOVEN 

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven 
Stadhuis: Haven 37 

ONTWERP 

Aan 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
T.a. v. de heer Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTTERDAM 

Schoonhoven, 

Onderwerp 
Uw kenmerk 

: Aanvraag aanlegvergunning, AV 06/002 

Bijlage(n) 

Geachte heer De Zwart, 

lnlichtingen bij : mw. mr. A.O. Bouwman-
van Blarkom 

Doorkiesnummer : 0182-389205 
Ons kenmerk 

Naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag hebben wij d.d. 20 december 2007 besloten de 
aanlegvergunning te verlenen. De desbetreffende beschikking doen wij u hierbij toekomen. 

Met het oog op de verleende aanlegvergunning maken wij u op het volgende attent: 

Geldigheid 
De aanlegvergunning treedt in werking met ingang van de zevende week na de dagtekening 
van dit besluit. De aanlegvergunning is in principe slechts 26 weken geldig. Oat betekent dat 
binnen 26 weken na het in werking treden van de aanlegvergunning begonnen meet worden 
met de werkzaamheden. Wordt binnen deze periode niet begonnen, dan kan de vergunning van 
gemeentewege ingetrokken worden. Hetzelfde geldt voor het geval dat de werkzaamheden voor 
meer dan 26 weken wordt gestaakt. 

Publicatie 
Publicatie van de aanlegvergunning zal geschieden in de plaatselijke pers. 

Beroep 
Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen het 
ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering). Het 
beroepsschrift meet worden ondertekend en meet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van beroep. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM, a.i. 

J.C.M. Blok 



GEMEENTESCHOONHOVEN 

ONTWERPBESLUIT 

AANLEGVERGUNNING nr. AV 06/002 

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven; 

gezien de op 22 december 2006 ingekomen aanvraag om aanlegvergunning van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevestigd te Rotterdam; 

waarbij vergunning wordt gevraagd voor: 
het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood 
of ernstige beschadigingen daarvan ten gevolge kunnen hebben; 
voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn bestemd, het treffen van 
maatregelen welke het overstromen, bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de 
gronden bemoeilijken of tegengaan; 

op het perceel Lekdijk-west o.g., kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, zie bijlage; 

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de 
volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor: 

"Binnenstad 1 e kwadrant" 
• Bestemmingen: 

• Waterstaatdoeleinden 
• Openbaar groen, plantsoen, berm 

"Buitengebied" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Groenvoorzieningen 
• Uiterwaarden 
• Agrarisch gebied en tuinen 

"Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Openbaar beplante ruimten 

op grond van de bestemmingsplannen 'Buitengebied' en 'Uitbreidingsplan in onderdelen 
(1952) een dergelijke vergunning niet vereist is; 

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Binnenstad 1e kwadrant' is een 
dergelijke vergunning vereist voor het rooien en vellen van beschermde bomen; 

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan is een dergelijke vergunning slechts 
toelaatbaar, indien het rooien of vellen van de bomen noodzakelijk is in verband met zeer 
ernstige hinder, gevaar of ziekte en mits herplant is verzekerd; 

dat het rooien van de bomen noodzakelijk is in verband met versterking van de primaire 
waterkering op het perceel Lekdijk-west o.g.; 

dat gebleken is, dat bomen een gevaarlijk punt vormen in een dijk ten tijde van storm in 
combinatie met hoog water en regenval. Hierdoor mogen er van insteek tot insteek van de 
dijk geen elementen als bomen, kabels en leidingen staan; 

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking 



dat in de Wet op de waterkering is bepaald, dat bij een eerstvolgende dijkversterking de 
primaire waterkering op dit punt aangepast worden; 

dat deze hogere regelgeving boven de beschermde status van de bomen gaat; 

dater nog over mogelijke alternatieven, zoals het aanbrengen van een keerwand 
ondergronds, gedacht is, maar gelet op het wortelpakket van de bomen dit niet als reele 
mogelijkheid wordt gezien. 

dat er geen herplantplicht wordt opgenomen vanwege het feit dat het een primaire 
waterkering betreft en er door het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard geen bomen in het dijklichaam mogen staan. Dit volgt uit artikel 20 van de 
Keur Krimpenerwaard; 

dat de provincie Zuid-Holland een compensatieplicht voor de natuur zal opleggen; 

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemd 
bestemmingsplan; 

dat ingevolge artikel 46, tweede lid van de Wet op Ruimtelijke Ordening het besluit op de 
aanvraag om aanlegvergunning aangehouden dient te worden totdat de herziening van het 
bestemmingsplan in werking getreden is; 

dat met toepassing van artikel 46, zesde lid van de Wet op Ruimtelijke Ordening het besluit 
inzake het verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te warden aangehouden indien 
het plari niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan; 

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 
'Binnenstad' vastgesteld is; 

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor: 

• Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming) 
• Water 
• Waterkering (dubbelbestemming) 
• Groen 

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Binnenstad' is een dergelijke 
vergunning vereist voor het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen 
of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen en het vellen en rooien van bomen, 
hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen, die de dood of 
ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben op alle gronden ter 
hoogte van de aanduiding 'beeldbepalende bomen'; 

op grand van de voorschriften van het bestemmingsplan is een dergelijke vergunning slechts 
toelaatbaar, indien door de werken en werkzaamheden de archeologische waarden niet 
wezenlijk of onevenredig warden aangetast; 

dat de twee te kappen bomen binnen de 'stadskern met hoge archeologische verwachtingen' 
de archeologische waarde niet wezenlijk of onevenredig aantasten; 

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp 
herziening bestemmingsplan 'Binnenstad'; 

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking 



gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

besluiten: 

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 46, zesde lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening behoudens rechten van derden, te verlenen ender de op de bijlage 
vermelde voorwaarden en overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte bescheiden. 

Schoonhoven, 

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.), 

J.C.M. Blok 

Registratie nr. : AV 06/002 Afschrift 

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking 

Archief 



AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ 
AANLEGVERGUNNING AV 06/002 

Aanvrager 
Bouwlocatie 
Aard plan 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Lekdijk-west o.g. (zie bijlage) 

Algemene voorwaarden 

het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van 
werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadigingen 
daarvan ten gevolge kunnen hebben; 
voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn 
bestemd, het treffen van maatregelen welke het overstromen, 
bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de gronden 
bemoeilijken of tegengaan; 

1. Aangelegd moet worden overeenkomstig het bij de aanlegvergunning behorende en 
daartoe gewaarmerkte plan. 

2. Melding van (onderdelen van) de aanlegwerkzaamheden: 
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen 
van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht: 

de start van de werkzaamheden; 
het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing); 

3. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk 
beperkt te worden. · 

Overige voorwaarden ten aanzien van: 
Veiligheid op het bouwterrein: 
De werkzaamheden en alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op een veilige 
wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen t.b.v. de weg 
en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige bouwwerken, open erven 
en hun gebruikers. 

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten: 
1. Uitrit 

Alie kosten voor het aanpassen van de huidige verharding komen voor rekening van de 
aanvrager/eigenaar van het object. 

2. Kabels en leidingen 
lndien op de locatie van het bouwplan kabels en leidingen van nutsbedrijven zijn gelegen 
dient de aanvrager contact op te nemen met de desbetreffende nutsbedrijven. De 
aanvrager kan dan afspraken maken voor het verleggen van de kabels en leidingen 

3. Beschadigingen aan openbare voorzieningen 
De huidige onderhoudstoestand van de openbare verhardingen, beplantingen, verlichting 
en straatmeubilair is bij de gemeente bekend. Beschadigingen aan deze openbare 
voorzieningen als gevolg van de bouwactiviteiten zullen op kosten van de aanvrager 
worden hersteld. 

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking 



4. Openbare verlichting 
lndien er lichtmasten moeten worden verplaatst moet tijdig schriftelijk een vergunning bij 
de gemeente worden aangevraagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door of 
namens de gemeente. De kosten voor het verplaatsen, komen voor rekening van de 
aanvrager. 

5. lnternetsite 
De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in te 
winnen. 

Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact 
op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven. 

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking 





GEMEENTESCHOONHOVEN 

ONTWERP 

Aan 

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven 
Stadhuis: Haven 37 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
t.a.v. de heer ing. Y.L. de Zwart 
Maasboulevard 123 
3006 AB ROTTERDAM 

Schoonhoven, 

Onderwerp 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

: BouwverRl:!f!!"ling BV06/124_"~~~j~:YY2.~L 
lnlichtingen bij 

: 2 Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 

Geachte heer De Zwart, 

: L.H.B.J. van Nimwegen 
: 0182-389206 

Hierbij doen wij u de door ons verleende reguliere bouwvergunning, voor het gedeeltelijk 
plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West op het perceel Lekdijk-West, 
toekomen. 

Uitvoering 
Wij verzoeken u dringend, alvorens u start met de bouwwerkzaamheden, goed kennis te 
nemen van de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden en ook de uitvoerende 
ondernemer hiervan in kennis te stellen. 
Verder moeten op het bouwterrein, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig 
zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven: 

de bouwvergunning; 
andere vergunningen en vrijstellingen; 
het bouwveiligheidsplan (indien van toepassing). 

Geldigheid 
Wij maken u erop attent dat wij op grond van artikel 59 van de Woningwet de mogelijkheid 
hebben de bouwvergunning in te trekken als mocht blijken dat de vergunning ten gevolge 
van onjuiste of onvolledige opgave is verleend of als binnen 26 weken na het onherroepelijk 
worden van de bouwvergunning geen begin is gemaakt met de werkzaamheden. Hetzelfde 
geldt voor het geval dat de bouw voor meer dan 26 weken wordt gestaakt. 

Publicatie 
Publicatie van de bouwvergunning zal geschieden in de plaatselijke pers. 

Andere vergunningen 
Naast de bouwvergunning is het mogelijk dat andere vergunningen vereist zijn voordat het 
bouwwerk in gebruik genomen kan worden. Dit betreffen o.a. vergunningen in het kader van 
de wet Milieubeheer, Lozingsverordening, Kapverordening, Monumentenwet, 
Monumentenverordening, Brandbeveiligingsverordening, Drank- en Horecawet, etc. 



Gebruik van de openbare weg 
Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van de bouwactiviteiten (o.a. opslag van 
materialen) is afzonderlijke toestemming nodig. lnformatie is verkrijgbaar bij de afdeling 
Stadsbeheer. 
lndien de openbare weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten, dient bovendien 
tenminste twee dagen tevoren melding gedaan te worden bij brandweer en politie. 

Overschrijding eigendomsgrenzen 
Wanneer een bouwplan voldoet aan de eisen, genoemd in de Woningwet (bestemmingsplan, 
welstand, bouwverordening, enz.), is het overschrijden van de eigendomsgrens op zichzelf 
bezien geen reden om een gevraagde bouwvergunning te weigeren. 
Echter, duidelijk mag zijn dat de aangrenzende eigenaar het bouwen op diens grond niet 
zonder meer behoeft toe te staan. Het verdient daarom dringend aanbeveling om: 

N.B. 

tevoren in overleg te treden met de aangrenzende eigenaar, op wiens grond zal 
worden gebouwd; 
in voorkomend geval informatie te vragen bij het kadaster te Rotterdam. 

De gemeente Schoonhoven is doorgaans geen partij in eigendomskwesties en pleegt in 
dergelijke kwesties niet te bemiddelen. 

Beroep 
Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen 
het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering). Het 
beroepsschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van beroep. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ge"informeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i., 

dhr. J.C.M. Blok 

Bijlagen: - bouwvergunning 
- bijbehorende aanvullende voorwaarden en aandachtspunten 



GEMEENTESCHOONHOVEN 

ONTWERP BESLUIT 

BOUWVERGUNNING BV0&/124 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven; 

gezien de op 27 december 2006 ingekomen aanvraag om reguliere bouwvergunning van de 
heer ing. Y.L. de Zwart, namens Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, gevestigd Maasboulevard 123 te Rotterdam; 

om vergunning voor het gedeeltelijk in het dijklichaam Lekdijk-West plaatsen van 
damwanden op de percelen van Lekdijk-West, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, 
secties C en F, diverse nummers volgens de bijlagen: 

en overwegende dat: 

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de 
volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor: 

"Binnenstad 1 e kwadrant" 
• Bestemmingen: 

• Waterstaatdoeleinden 
• Openbaar groen, plantsoen, berm 

"Buitengebied" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Groenvoorzieningen 
• Uiterwaarden 
• Agrarisch gebied en tuinen 

"Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Openbaar beplante ruimten 

het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemde 
bestemmingsplannen; 

dat ingevolge artikel 50, eerste lid van de Woningwet het besluit op de aanvraag om 
aanlegvergunning aangehouden dient te warden totdat de herziening van het 
bestemmingsplan in werking getreden is; 

dat met toepassing van artikel 50, vierde lid van de Woningwet het besluit inzake het 
verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te worden aangehouden indien het plan niet 
in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan; 

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 
'Binnenstad' vastgesteld is; 

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor: 

• Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming) 
• Water 
• Waterkering (dubbelbestemming) 



• Groen 

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp 
herziening bestemmingsplan 'Binnenstad'; 

het bouwplan ingevolge artikel 48 van de Woningwet om advies is voorgelegd aan de 
welstandscommissie en dat deze commissie d.d. 30 januari 2007 heeft verklaard dat zij van 
mening is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand; 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
Woningwet, de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de 
Gemeente Schoonhoven; 

BESLUITEN : 

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet, behoudens 
rechten van derden, te verlenen ender de op de bijlage vermelde voorwaarden en 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden. 

Schoonhoven, 20 februari 2007 

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i., 

dhr. J.C.M. Blok 

Registratienummer 
Bouwkosten 
Bouwleges 
Welstandsleges 

: BV06/124 Afschrift: 
: € 2.600.000,00 
: € 83.720,00 
: € 1.011,00 

Archief 
SVHW 
Belastingdienst 
Afd. Stadsbeheer 
Nutsbedrijven 
Gedeputeerde Staten 



AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ 
BOUWVERGUNNING BV06/124 

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 
Lekdijk-West 

Aanvrager 
Bouwlocatie 
Aard bouwplan het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk

West 

Algemene voorwaarden 
1. Gebouwd moet worden overeenkomstig het bij de bouwvergunning behorende en 

daartoe gewaarmerkte bouwplan. 
2. Onverminderd de hier genoemde voorwaarden dienen de bepalingen van het 

Bouwbesluit (van 2003) en de Bouwverordening en andere bouwregelgevingen in acht te 
worden genomen. 

3. Bouwregistratie: 
Uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden dienen naam- en 
adresgegevens te worden overlegd van de (onder)aannemer(s) die de werkzaamheden 
uit gaat voeren. Een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken van die onderneming(en) dient bijgesloten te worden. 

4. Constructieve gegevens: 
Minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden dienen gegevens en 
bescheiden met betrekking tot de sterkte, stijfheid en stabiliteit (berekeningen en 
tekeningen) ter goedkeuring in tweevoud te worden overlegd aan het Bouw- en 
Woningtoezicht. 
Uitvoering mag niet plaatsvinden voordat deze gegevens zijn goedgekeurd. 

5. Melding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden: 
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen 
van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht: 

(verandering van) gegevens omtrent de onderneming die het werk uitvoert; 
de start van de werkzaamheden (waaronder het uitzetten van het bouwwerk) u kunt 
hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart; 
het heien; 
het storten van beton; 
de gereedmelding van putten en van grand- en huisaansluitingen van de riolering en 
van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil 
(onmiddellijk na voltooiing); 
het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing) u kunt hiervoor gebruik 
maken van de bijgevoegde blauwe kaart; 

6. V66r de aanvang van grand- en funderingswerkzaamheden dient de aannemer zich te 
vergewissen van de ligging van mogelijk aanwezige kabels en leidingen. 

7. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk 
beperkt te warden. 

Bouwstoffenbesluit 
Wanneer grand van de locatie moet worden afgevoerd en elders wordt toegepast dient de 
kwaliteit van de vrijkomende grond te warden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de 
vrijkomende grond dient de grand te worden bemonsterd conform de eisen van het 
Bouwstoffenbesluit of hetgeen gesteld is in het gemeentelijke bodembeheerplan. Voor 
nadere informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen, kunt u contact 
opnemen met de vakgroep Bodem van de Milieudienst Midden-Holland (0182-545700). 



Overige voorwaarden ten aanzien van: 
1. Veiligheid op het bouwterrein: 

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden 
op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige 
bouwwerken, open erven en hun gebruikers. 

2. Constructies: 
Tijdens het heien en het storten van beton dient deskundig toezicht aanwezig te zijn. 
In het werk ontstane wijzigingen die van constructieve invloed kunnen zijn, dienen 
direct aan Bouw- en Woningtoezicht gemeld te worden. 
Binnen een maand na het gereedkomen van het bouwonderdeel dient een revisiete
kening/berekening te worden ingediend. 

3. Riolering en installaties 
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dienen de nutsaansluitingen buiten 
het bouwwerk ontkoppeld te worden, overeenkomstig daarvoor geldende 
voorschriften. 
De riolering vanaf de erfscheiding in het openbaar terrein uitvoeren in PVC klasse 34 
volgens NEN 7045. 
Binnen een maand na het gereedkomen van de riolering (door de damwand) dienen 
eventuele revisiegegevens te worden ingediend. 

4. Bouwafval: 
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende 
fracties: 

de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst 
behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Ster. 17 augustus 
2001, nr. 158, biz. 9); 
steenwol of glaswol, mits dit per soort meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt; 
overig afval; 
indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder 
bedraagt dan de inhoud van een container van 10 m3

, mag degene die bedrijfsmatig 
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke 
opslag. Bij grotere hoeveelheden bouwafval moet dit worden afgevoerd naar een 
inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen (on)gesorteerd te ontvangen. 

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten: 
1. Oeververdediging Lekdijk-West tussen huisnummers 8 t/m 16 (achterzijde) . 

Deze oeververdediging verkeert naar onze mening in matige staat. Zie ook 
beschrijving Dijkvak 8, biz. 30 van het Ontwerpdijkversterkingsplan. 

2. Steigers nabij Groene Singel 
In de rievier de Lek nabij de Groene Singel bestaan op dit moment 2 steigers c.q. 
aanlegvoorzieningen. Het Ontwerpdijkversterkingsplan maakt ten onrechte melding 
van slechts 1 aanlegvoorziening (biz. 30 van het plan). 
Gemeente Schoonhoven wil deze steigers na de dijkversterking teruggeplaatst zien, 
uiteraard in overleg tussen partijen. Wij nemen hierover (ook zelf) contact op met 
vaarweg beheerder Rijkswaterstaat. 
We gaan er graag vanuit dat oplossingen mogelijk zijn en verzoeken u om rekening te 
houden met een toereikende investering voor het terugplaatsen van de steigers. 
Mochten die oplossingen niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u rekening te houden 
met een schadeloosstelling. 



4. Hoofdpersleiding rioolwater 
Nabij de Groene Singel kruist een hoofdpersleiding ten behoeve van rioolwater de 
Lekdijk-West. Graag aandacht hiervoor in verband met de mogelijk beperkte 
gronddekking en eventuele consequenties van zettingen. 

5. Drukriolering 
Op enkele plaatsen komt een bestaand drukrioleringssysteem (mogelijk) in conflict 
met de werkzaamheden voor de dijkversterking. Hier volgt een beschrijving: 
1. Tussen de woningen Lekdijk-West 10 en 12 bevindt zich een oversteek van een 
persleiding door de dijk. In het ter plaatse geplande erosiescherm moet hiervoor een 
oplossing komen; 
2. Tussen de percelen Lekdijk-West 29 en 53 komt de bestaande persleiding over 
een lengte van ca. 70 meter mogelijk in aanraking met de geplande zware 
verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk; 
3. Hetzelfde geldt voor het gedeelte persleiding tussen Lekdijk-West 69 en 75, over 
een lengte van ca. 50 meter; 
4. Het gedeelte riolering tussen de nummers Lekdijk-West 101 en 105 komt mogelijk 
ender invloed van grondwerk voor de dijkversterking. 
Wellicht is in deze situaties maatwerk mogelijk c.q. kan werk met werk warden 
gemaakt. 

6. Afwatering 
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een goede afwatering van het dijklichaam en 
van de op- en afritten in relatie tot de erven. 

7. Plaatsing keten, containers en bouwmaterialen 
Voor het plaatsen van keten, bouwcontainers, bouwmaterialen op de openbare weg 
of bijbehorende berm moet de aanvrager vooraf schriftelijk een vergunning 
aanvragen. 

8. lnternetsite 
De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in 
te winnen. 

Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact 
op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven. 





GEMEENTESCHOONHOVEN 

Provincie Zuid-Holland 
Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Water 
T.a.v. de heer ing. W. Lindeman 
Kamer D 463 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Schoonhoven, 21UJ1007 

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven 
Stadhuis: Haven 37 

Onderwerp : Ontwerpbesluit kapvergunning, dijkversterking Bergambacht -
Schoonhoven 

Uw kenmerk : DGWM/2007/1717D 

Bijlage(n) : diverse 

Geachte heer Lindeman, 

lnlichtingen bij 

Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 

: mw. mr. AD. Bouwman
van Blarkom 

: 0182-389205 

·~ {o l3{6 

In het kader van de dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven treft u hierbij het 
aangepaste ontwerpbesluit bouwvergunning aan. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende ge'informeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
Bur ester en wethouders van Schoonhoven, 

dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.), 

T: 0182-389200 
F: 0182-389399 

E: gemeente@schoonhoven.nl 
I: www.schoonhoven.nl 

Postbank: 7062 
BNG-bank: 28.50.07.637 



GEMEENTESCHOONHOVEN 

ONTWERP 

Aan 

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven 
S!adhuis: Haven 37 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
t.a.v. de heer ing. Y.L. de Zwart 
Maasboulevard 123 
3006 AB ROTTERDAM 

Schoonhoven, 

Onderwerp 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

: Bouwvergunning BV06/124,Lekdijk-West 
lnlichtingen bij 

: 2 Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 

Geachte heer De Zwart, 

: L.H.B.J. van Nimwegen 
: 0182-389206 

Hierbij doen wij u de door ons verleende reguliere bouwvergunning, voor het gedeeltelijk 
plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West op het perceel Lekdijk-West, 
toekomen. 

Uitvoering 
Wij verzoeken u dringend, alvorens u start met de bouwwerkzaamheden, goed kennis te 
nemen van de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden en ook de uitvoerende 
ondernemer hiervan in kennis te stellen. 
Verder moeten op het bouwterrein, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig 
zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven: 

de bouwvergunning; 
andere vergunningen en vrijstellingen; 
het bouwveiligheidsplan (indien van toepassing). 

Geldigheid 
Wij maken u erop attent dat wij op grond van artikel 59 van de Woningwet de mogelijkheid 
hebben de bouwvergunning in te trekken als mocht blijken dat de vergunning ten gevolge 
van onjuiste of onvolledige opgave is verleend of als binnen 26 weken na het onherroepelijk 
worden van de bouwvergunning geen begin is gemaakt met de werkzaamheden. Hetzelfde 
geldt voor het geval dat de bouw voor meer dan 26 weken wordt gestaakt. 

Andere vergunningen 
Naast de bouwvergunning is het mogelijk dat andere vergunningen vereist zijn voordat het 
bouwwerk in gebruik genomen kan worden. Dit betreffen o.a. vergunningen in het kader van 
de wet Milieubeheer, Lozingsverordening, Kapverordening, Monumentenwet, 
Monumentenverordening, Brandbeveiligingsverordening, Drank- en Horecawet, etc. 



Gebruik van de openbare weg 
Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van de bouwactiviteiten (o.a. opslag van 
materialen) is afzonderlijke toestemming nodig. lnformatie is verkrijgbaar bij de afdeling 
Stadsbeheer. 
lndien de openbare weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten, dient bovendien 
tenminste twee dagen tevoren melding gedaan te worden bij brandweer en politie. 

Overschrijding eigendomsgrenzen 
Wanneer een bouwplan voldoet aan de eisen, genoemd in de Woningwet (bestemmingsplan, 
welstand, bouwverordening, enz.), is het overschrijden van de eigendomsgrens op zichzelf 
bezien geen reden om een gevraagde bouwvergunning te weigeren. 
Echter, duidelijk mag zijn dat de aangrenzende eigenaar het bouwen op diens grond niet 
zonder meer behoeft toe te staan. Het verdient daarom dringend aanbeveling om: 

N.B. 

tevoren in overleg te treden met de aangrenzende eigenaar, op wiens grond zal 
word en gebouwd; 
in voorkomend geval informatie te vragen bij het kadaster te Rotterdam. 

De gemeente Schoonhoven is doorgaans geen partij in eigendomskwesties en pleegt in 
dergelijke kwesties niet te bemiddelen. 

Beroep 
Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen 
het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering) . Het 
beroepsschrift meet worden ondertekend en meet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van beroep. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ge·informeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i., 

dhr. J.C.M. Blok 

Bijlagen: - bouwvergunning 
- bijbehorende aanvullende voorwaarden en aandachtspunten 



GEMEENTESCHOONHOVEN 

ONTWERP BESLUIT 

BOUWVERGUNNING BV06/124 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven; 

gezien de op 27 december 2006 ingekomen aanvraag om reguliere bouwvergunning van de 
heer ing. Y.L. de Zwart, namens Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, gevestigd Maasboulevard 123 te Rotterdam; 

om vergunning voor het gedeeltelijk in het dijklichaam Lekdijk-West plaatsen van 
damwanden op de percelen van Lekdijk-West, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, 
secties C en F, diverse nummers volgens de bijlagen: 

en overwegende dat: 

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de 
volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor: 

"Binnenstad 1e kwadrant" 
• Bestemmingen: 

• Waterstaatdoeleinden 
• Openbaar groen, plantsoen, berm 

"Buitengebied" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Groenvoorzieningen 
• Uiterwaarden 
• Agrarisch gebied en tuinen 

"Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)" 
• Bestemmingen: 

• Wegverkeer 
• Openbaar beplante ruimten 

het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemde 
bestemmingsplannen; 

dat ingevolge artikel 50, eerste lid van de Woningwet het besluit op de aanvraag om 
aanlegvergunning aangehouden dient te worden totdat de herziening van het 
bestemmingsplan in werking getreden is; 

dat met toepassing van artikel 50, vierde lid van de Woningwet het besluit inzake het 
verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te worden aangehouden indien het plan niet 
in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan; 

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 
'Binnenstad' vastgesteld is; 

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor: 

• Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming) 
• Water 
• Waterkering (dubbelbestemming) 



• Groen 

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp 
herziening bestemmingsplan 'Binnenstad'; 

het bouwplan ingevolge artikel 48 van de Woningwet om advies is voorgelegd aan de 
welstandscommissie en dat deze commissie d.d. 30 januari 2007 heeft verklaard dat zij van 
mening is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand; 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
Woningwet, de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de 
Gemeente Schoonhoven; 

BESLUITEN : 

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet, behoudens 
rechten van derden, te verlenen ender de op de bijlage vermelde voorwaarden en 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden. 

Schoonhoven, 20 februari 2007 

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, 
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i., 

dhr. J.C.M. Blok 

Registratienummer 
Bouwkosten 
Bouwleges 
Welstandsleges 

: BV06/124 Afschrift: 
: € 2.600.000,00 
: € 83.720,00 
: € 1.011,00 

Archief 
SVHW 
Belastingdienst 
Afd. Stadsbeheer 
Nutsbedrijven 
Gedeputeerde Staten 



AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ 
BOUWVERGUNNING BV06/124 

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 
Lekdijk-West 

Aanvrager 
Bouwlocatie 
Aard bouwplan het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk

West 

Algemene voorwaarden 
1. Gebouwd moet worden overeenkomstig het bij de bouwvergunning behorende en 

daartoe gewaarmerkte bouwplan. 
2. Onverminderd de hier genoemde voorwaarden dienen de bepalingen van het 

Bouwbesluit (van 2003) en de Bouwverordening en andere bouwregelgevingen in acht te 
worden genomen. 

3. Bouwregistratie: 
Uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden dienen naam- en 
adresgegevens te worden overlegd van de (onder)aannemer(s) die de werkzaamheden 
uit gaat voeren. Een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken van die onderneming(en) dient bijgesloten te worden. 

4. Constructieve gegevens: 
Minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden dienen gegevens en 
bescheiden met betrekking tot de sterkte, stijfheid en stabiliteit (berekeningen en 
tekeningen) ter goedkeuring in tweevoud te worden overlegd aan het Bouw- en 
Woningtoezicht. 
Uitvoering mag niet plaatsvinden voordat deze gegevens zijn goedgekeurd. 

5. Melding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden: 
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen 
van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht: 

(verandering van) gegevens omtrent de onderneming die het werk uitvoert; 
de start van de werkzaamheden (waaronder het uitzetten van het bouwwerk) u kunt 
hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart; 
het heien; 
het storten van beton; 
de gereedmelding van putten en van grand- en huisaansluitingen van de riolering en 
van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil 
(onmiddellijk na voltooiing); 
het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing) u kunt hiervoor gebruik 
maken van de bijgevoegde blauwe kaart; 

6. V66r de aanvang van grond- en funderingswerkzaamheden dient de aannemer zich te 
vergewissen van de ligging van mogelijk aanwezige kabels en leidingen. 

7. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk 
beperkt te word en. 

Bouwstoffenbesluit 
Wanneer grand van de locatie moet worden afgevoerd en elders wordt toegepast dient de 
kwaliteit van de vrijkomende grand te warden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de 
vrijkomende grand dient de grond te warden bemonsterd conform de eisen van het 
Bouwstoffenbesluit of hetgeen gesteld is in het gemeentelijke bodembeheerplan . Voor 
nadere informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen, kunt u contact 
opnemen met de vakgroep Bodem van de Milieudienst Midden-Holland (0182-545700). 



Overige voorwaarden ten aanzien van: 
1. Veiligheid op het bouwterrein: 

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden 
op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige 
bouwwerken, open erven en hun gebruikers. 

2. Constructies: 
Tijdens het heien en het storten van beton dient deskundig toezicht aanwezig te zijn. 
In het werk ontstane wijzigingen die van constructieve invloed kunnen zijn, dienen 
direct aan Bouw- en Woningtoezicht gemeld te worden. 
Binnen een maand na het gereedkomen van het bouwonderdeel dient een revisiete
kening/berekening te worden ingediend. 

3. Riolering en installaties 
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dienen de nutsaansluitingen buiten 
het bouwwerk ontkoppeld te worden, overeenkomstig daarvoor geldende 
voorschriften. 
De riolering vanaf de erfscheiding in het openbaar terrein uitvoeren in PVC klasse 34 
volgens NEN 7045. 
Binnen een maand na het gereedkomen van de riolering (door de damwand) dienen 
eventuele revisiegegevens te worden ingediend. 

4. Bouwafval: 
Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende 
fracties: 

de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst 
behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Ster. 17 augustus 
2001, nr. 158, biz. 9); 
steenwol of glaswol, mits dit per soort meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt; 
overig afval; 
indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder 
bedraagt dan de inhoud van een container van 1 O m3

, mag degene die bedrijfsmatig 
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke 
opslag. Bij grotere hoeveelheden bouwafval moet dit worden afgevoerd naar een 
inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen (on)gesorteerd te ontvangen. 

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten: 
1. Oeververdediging Lekdijk-West tussen huisnummers 8 Um 16 (achterzijde). 

Deze oeververdediging verkeert naar onze mening in matige staat. Zie ook 
beschrijving Dijkvak B, biz. 30 van het Ontwerpdijkversterkingsplan. 

2. Steigers nabij Groene Singel 
In de rievier de Lek nabij de Groene Singel bestaan op dit moment 2 steigers c.q. 
aanlegvoorzieningen. Het Ontwerpdijkversterkingsplan maakt ten onrechte melding 
van slechts 1 aanlegvoorziening (biz. 30 van het plan). 
Gemeente Schoonhoven wil deze steigers na de dijkversterking teruggeplaatst zien, 
uiteraard in overleg tussen partijen. Wij nemen hierover (ook zelf) contact op met 
vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat. 
We gaan er graag vanuit dat oplossingen mogelijk zijn en verzoeken u om rekening te 
houden met een toereikende investering voor het terugplaatsen van de steigers. 
Mochten die oplossingen niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u rekening te houden 
met een schadeloosstelling. 



4. Hoofdpersleiding rioolwater 
Nabij de Groene Singel kruist een hoofdpersleiding ten behoeve van rioolwater de 
Lekdijk-West. Graag aandacht hiervoor in verband met de mogelijk beperkte 
gronddekking en eventuele consequenties van zettingen. 

5. Drukriolering 
Op enkele plaatsen komt een bestaand drukrioleringssysteem (mogelijk) in conflict 
met de werkzaamheden voor de dijkversterking. Hier volgt een beschrijving: 
1. Tussen de woningen Lekdijk-West 1 O en 12 bevindt zich een oversteek van een 
persleiding door de dijk. In het ter plaatse geplande erosiescherm moet hiervoor een 
oplossing komen; 
2. Tussen de percelen Lekdijk-West 29 en 53 komt de bestaande persleiding over 
een lengte van ca. 70 meter mogelijk in aanraking met de geplande zware 
verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk; 
3. Hetzelfde geldt voor het gedeelte persleiding tussen Lekdijk-West 69 en 75, over 
een lengte van ca. 50 meter; 
4. Het gedeelte riolering tussen de nummers Lekdijk-West 101 en 105 komt mogelijk 
onder invloed van grondwerk voor de dijkversterking. 
Wellicht is in deze situaties maatwerk mogelijk c.q. kan werk met werk worden 
gemaakt. 

6. Afwatering 
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een goede afwatering van het dijklichaam en 
van de op- en afritten in relatie tot de erven. 

7. Plaatsing keten, containers en bouwmaterialen 
Voor het plaatsen van keten, bouwcontainers, bouwmaterialen op de openbare weg 
of bijbehorende berm moet de aanvrager vooraf schriftelijk een vergunning 
aanvragen. 

8. lnternetsite 
De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in 
te winnen. 

Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact 
op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven. 
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Provincie Zuid-Holland 
Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Water 
T.a.v. de heer ing. W. Lindeman 
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Schoonhoven, 

Onderwerp 

2 8 MRT 2007 

: Ontwerpbesluit kapvergunning, dijkversterking Bergambacht -
Schoonhoven 

. ~ . ___ ...,.., ,,_,_ 

Uw kenmerk : DGWM/2007/17170 lnlichtingen bij : mw. mr. A.O. Bouwman
van Blarkom 

Bijlage(n) : diverse 

Geachte heer Lindeman, 

Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 

: 0182-~822~:. 
:X>o~82 

In het kader van de dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven treft u hierbij het 
aangepaste ontwerpbesluit kapvergunning aan. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende ge·informeerd te hebben. 

Hoogac tend, 
Burg ester en wethouders van Schoonhoven, 

dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.), 

T: 0182-389200 
F: 0182-389399 

E: gemeente@schoonhoven.nl 
I: www.schoonhoven.nl 

Postbank: 7062 
BNG-bank: 28.50.07.637 



GEMEENTESCHOONHOVEN 
Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven 

Stadhuis: Haven 37 

ONTWERPBESLUIT 

Aan 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
T.a.v. de heer Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTTERDAM 

Schoonhoven, 2 8 MRT 2007 

Onderwerp 
Uwkenmerk 
Bijlage(n) 

: kapvergunning dijkverzwaring 

Geachte heer De Zwart, 

lnlichtingen bij 
Doorkiesnummer 
Ons kenmerk 

: C. van Hoff 
: 0182-;~721.8 
: ;2007/ 02001 

In aansluiting op uw verzoek d.d. 28 december 2006, verlenen wij hierbij op grand van het 
bepaalde in artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning 
voor het kappen van de volgende bomen, 14 stuks kastanjes, 5 Malussen 
(42,85,99,127,134), 1 Sorbus (43), 1 Crategus (44), 1 Ceder (46), 1 Fraxinus (47), 6 
Prunessen (61,65,102,121,123,244), 2 Juglanssen (70,126), 4 Betula's (124,125,137,142), 
1 Picea (143) , 1 Pinus ( 144), 1 Cupressocyparis (146), zich bevindende op het percelen die 
vallen binnen het traject dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven te Schoonhoven, 
vanwege het voorgenomen besluit dijkversterking Bergambacht- Schoonhoven. 

Betreffende nummers achter de bomen is een verwijzing naar de bomen op tekeningen 
kapplan/22-12-2006 ingediend 27 december 2006. 

Zodra de bezwaartermijn (zes weken, zie onder aan deze brief) verstreken is, zullen wij u 
schriftelijk berichten. Pas in aansluiting daarop kunt u tot uitvoering van de kapvergunning 
overgaan. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, 

de burgemeester, 

E: gemeente@schoonhoven.nl 
I: www.schoonhoven.nl 

Postbank: 7062 
BNG-bank: 28.50.07.637 



lndienen zienswijzen 
Wij attenderen u erop dat op de aanvraag de Wet op de waterkering van toepassing is 
(art.7). Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering 
belast met de gecoordineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met 
het oog op de uitvoering daarvan. De procedure is gevolgd volgens afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
De indiener van de zienswiize wordt vriendelijk verzocht een afschrift van zijn zienswijze toe 
te zenden aan Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, postbus 504, 2870 AH 
Schoonhoven. 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat 

Provincie Zuid-Holland 
Ing. W. Lindeman 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Contactpersoon 

Mw. S.L. 't Zand 
Datum 

0 2 "HAARJ 2007 
Ons kenmerk 

ARM-2007-00394 
Onderwerp 

Ontwerpbesluit Wet beheer rijkswaterstaatswerken 

Geachte heer Lindeman, 

Doorkiesnummer 

078 633 76 13 
Bijlage(n) 

7 
Uw kenmerk 
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Hierbij doe ik u conform het bepaalde in art. 7d van de Wet op de waterkering, de 
aanvraag, het ontwerpbesluit, het ontwerpplan, de projectnota en de tekeningen op 
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

W . Voorberg 
Hoofd waterdistric 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Waterdistrict Merwede & Maas 

Postadres Postbus 464, 3300 AL Dordrecht 

Bezoekadres Van Leeuwenhoekweg 20 

Telefoon 078 633 76 00 

Fax 078-6337650 

E-mai l s.l.zand 

Bereikbaar van NS station Dordrecht CS. verder met (trein)taxi; met de auto volg richting industrie-terrein Dordrecht-West 



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat 

Datum 

Nummer 

Z8500002869 I D00050694 
Onderwerp 

Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken t.n.v. Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam voor het project Dijkversterking 
primaire kering Lekdijk Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven. 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERl<EER EN WATERSTAAT 

AANHEF 

Bij een brief d.d. 21 december 2006 is door het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard te Rotterdam, hierna te noemen 'de vergunningaanvrager' een 
aanvraag ingediend om vergunning inzake de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor 
het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project Dijkversterking 
primaire kering op het traject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven. 

Dit alles deels in het binnendijks en deels in het buitendijks gebied aan de rechteroever 
van de Lek tussen de kilometerraaien 972 en 977 op de percelen kadastraal bekend als 
gemeenten Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven. Voor de kadastrale secties met 
bijbehorende nummers wordt verwezen naar het, bij de vergunningaanvraag 
bijgeleverde, overzicht 'Dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven; 
Overzicht kadastrale gegevens 22 december 2006'. Lokaal staat de locatie bekend als 
het Lekd ijktraject. 

Deze aanvraag is door het waterdistrict Merwede & Maas ontvang~n op 
5 januari 2007, gedigitaliseerd en ingeschreven onder zaaknummer 8500002869. 

BESLUIT 

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet 
bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit ik: 

I. aan het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam, 
hierna genoemd 'de vergunninghouder' alsmede aan diens rechtverkrijgenden 
vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, voor de werkzaamheden ten behoeve van het project 
Dijkversterking primaire kering Lekdijk Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven. 

II. dit alles deels in het binnendijks en deefs in het buitendijks gebied aan 
rechteroever van de Lek tussen de kilometerraaien 972 en 977. Lokaal staat de 
locatie bekend als het Lekdijktraject. 

Ill. aan deze beschikking de volgende voorschriften te verbinden : 



VOORSCHRIFTEN 

1. Plaatsbepaling 

De werken mogen worden uitgevoerd, zoals staat aangegeven op de bij deze 
beschikking behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 
Berg. - XI - 01 tot en met Berg. - XI - 19. 

2. Aanvang werkzaamheden 

a. Tenminste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, 
dient de vergunninghouder het voornemen daartoe schriftelijk, onder 
opgaaf van dag en uur, aan het waterdistrictshoofd te hebben gemeld. 

b. Uiterlijk zes maanden na dagtekening van deze vergunning dient een 
aanvang te zijn gemaakt met de werkzaamheden waarvoor de vergunning 
is verleend. 

c. Zodra bekend is dat de 
dagtekening van deze 
vergunninghouder dat 
waterdistrictshoofd. 

werkzaamheden niet binnen zes maanden na 
vergunning kunnen aanvangen, dient de 
direct schriftelijk te melden aan het 

3. Bescheiden die tij.dens de uitvoering_o_p de werken aanwezig dienen te zijn 

Tijdens de werkzaamheden dient voortdurend een exemplaar van deze 
vergunning aanwezig te zijn. 

4. Voortgang van de werkzaamheden 

Alie krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden dienen, eenmaal 
begonnen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voortgezet. 

5. Onderhoudsverplichting 

De vergunningbouder is verplicbt om de werken in een goede staat te 
onderhouden. Onder een goede staat wordt verstaan een dusdanige staat dat 
de werken aan haar functies blijven voldoen en geen inbreuk maakt op het 
veilig en doelmatig gebruik van bet waterstaatswerk. 

6. Gehele of ge_deeltelijke wijziging. vernieuwing. uitbrelding of oJlliillning_y..rui 
bet in deze vergunning omschreven werk 

a. In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of 
opruiming van de in deze vergunning omscbreven werken dient de 
vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe scbriftelijk en in tweevoud 
te doen toekomen aan bet waterdistrictshoofd. De aanvraag dient te zijn 
toegelicbt met tekeningen, waarop de situaties, doorsneden over de 
rivierwaartse grenzen en constructies zijn aangegeven. 
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b. Met de uitvoering mag pas warden begonnen nadat op uw aanvraag een 
besluit is genomen door het waterdistrictshoofd . 

c. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijz iging 
in gebruik of wijziging van functie van de werken. 

d. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de 
werken dienen de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem 
aanwezig zijn, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes 
maanden na gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de 
werken geheel uit de bodem te warden verwijderd . 

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen 

a. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling 
optredende gebeurtenis, waardoor nadelige gevolgen voor het 
waterstaatwerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan . 

b. lndien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het 
waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de 
vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, teneinde een nadelige 
be'invloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te 
voorkomen, of te beperken en/of ongedaan te maken. 

c. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk 
het waterdistrictshoofd in kennis te steflen. De informatie dient te bevatten: 

de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder 
het voorval zich heeft voorgedaan; 
de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun 
eigenschappen; 
andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de 
gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen 
beoordelen; 
de maatregelen die zijn genomen of warden overwogen om de 
gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te 
maken. 

d. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, dient de 
vergunninghouder aan het waterdistrictshoofd informatie te verstrekken over 
de maatregelen die warden overwogen om te voorkomen dat een zodanig 
voorval zich nogmaals kan voordoen. 

8. Rechtsopvolging 

a. Deze vergunning geldt voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder 
onder de voorwaarde dat ten minste een maand voor de dag van de 
rechtsopvolging bij het waterdistrictshoofd schriftelijk een wijziging van de 
tenaamstelling door de rechtsopvolger wordt gemeld. 

b. Bij de onder lid a omschreven melding dient een verklaring te worden 
overhandigd, waaruit de toestemming van de voormalige vergunninghouder 
met de wijziging blijkt. 
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9. Verdiepingen 

De vergunninghouder dient de verdiepingen en/of verondiepingen van de 
rivierbodem, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, 
gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van het werk, 
binnen twee maanden na constatering ervan, aan te vullen en/of op te 
ruimen. 

DE AANVRAAG 

Toelichting op de aanvraag 

Het dijktraject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven bevindt zich in Zuid-Holland en 
is onderdeel van de noordbegrenzing van de Lek. Het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het kader van de Wet op de waterkering 
(Wwk) een veiligheidstoets uit laten voeren voor de Lekdijk in de Krimpenerwaard. 
Naar aanleiding van de veiligheidstoets van 1999 is vastgesteld dat onder andere het 
gedeelte Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven niet aan de veiligheidseisen voldoet. 
Het dijktraject dient in het kader van de Wwk te worden versterkt. Er is een 
dijkversterkingsplan ontwikkeld, waarbij onder andere rekening is gehouden met het 
verkrijgen van noodzakelijke vergunningen, waaronder een vergunning inzake Wet 
beheer rijkswtarestaatswerken . 

Vereiste van vergunning 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Wbr is het verboden om 
zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan 
waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te 
behouden of vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of 
te laten staan of liggen . 

Procedure 

Door mij is de voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdefing 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) gevolgd . Reden hiervan is, dat ik ervan uitga dat 
belanghebbende(n) door het nemen van dit besfuit redelijkerwijs in hun belangen 
kunnen worden aangetast. 

Bij brief d.d. 27 februari 2007, met kenmerk ARM-2007-00376, is aan de aanvrager 
medegedeefd dat het ontwerpbesf uit met de daarop betrekking hebbende stukken 
gedurende zes weken ten kantore van Provincie Zuid -Holfand, Zuid-Hoflandplein 1 te 
Den Haag ter inzage zal worden gelegd. Tevens zal terinzagelegging ten kantore van 
het waterdistrict Merwede & Maas, Van Leeuwenhoekweg 20 te Dordrecht 
geschieden, teneinde belanghebbende(n) in de gelegenheid te steffen hun 
zienswijze(n) kenbaar te maken. 
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Van voornoemde terinzagelegging zal de kennisgeving plaatsvinden in de Nederlandse 
Staatscourant en in een van de lokale kranten. 

Projectomschrijving 

Het dijktraject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven is zeer karakteristiek als 
onderdeel van de dijken rondom de Krimpenerwaard. De dijk is de noordelijke bandijk 
langs de Lek, gelegen in de gemeenten Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven. De 
belangrijkste landschappelijke waarden bevinden zich binnendijks en hangen sterk 
samen met de ter plaatse aanwezige dichte lintbebouwing fangs de dijk. De aanwezige 
natuurwaarden bevinden zich buitendijks in de zin van rietgorzen. 

Het te versterken dijktraject is onderverdeeld in elf dijkvakken, waarbij enkele 
dijkvakken verder zijn onderverdeeld in secties. 

Dijkvak B: loopt vanaf hmp G+90 tot aan hmp 0.0+00 en heeft een lengte van 113 
meter. Dit dijkvak is gelegen binnen de bebouwde kom met bebouwing aan 
weerszijde van de Lekdijk. Aan de waterkant bevindt zich een brede berm , bestaande 
u it stortsteen 

Dijkvak C: heeft een lengte van 3.945 meter en loopt vanaf hmp 0.0+00 tot 3.9+45. 
Het buitendijks gebied bestaat uit een tweetal omvangrijke gorzen, die onderdeel 
uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) . 
Onderhavig dijkvak is onderverdeeld in een vijftal subvakken. 
C1: Schaardijk (600 meter) 
C2: Gors bij Den Hem (1.200 meter) 
C3: Schaard ijk (500 meter) 
C4: Gors "de Buitentanden" (1.350 meter) 
C5: Schaardijk, binnendijkse bebouwing kern Ammerstol (295 meter) 

Dijkvak D: loopt vanaf hmp. 3.9+45 tot aan hmp. 4.4+60 en heeft een lengte van 515 
meter. Langs de dijk komt een sterk verdichte binnen- en buitendijkse lintbebouwing 
voor bij de kern van Ammerstol. 

Dijkvak E: loopt, met een lengte van 850 meter, vanaf hmp. 4.4+60 tot aan hmp. 
5.3+00. Het buitendijks gebied is opgesplitst in twee subvakken : 
E1 : Naast de bestaande gorzen uit dijkvak C, maakt bet buitendijkse natuur
ontwikkelingsproject de Snakkert (740 meter) deel uit van bet projectgebied. 
E2: is bet buitendijkse industrieterrein "de Gorzen" (100 meter). 

Dijkvak F: loopt vanaf hmp.5.3+00 tot aan 6.0+00 en heeft een totale lengte van 
700 meter. Het binnen- en buitendijks gelegen dijkvak F is onderverdeeld in twee 
subvakken: 
F1 : loopt vanaf 5.3+00 tot 5.4+70 (tot Bergstoep) en bestaat uit bet buitendijks 
industrieterrein de Gorzen en een vrij groot wiel (binnendijks gelegen) in Bergstoep. 
F2: loopt vanaf Bergstoep tot aan hmp.6.0+00. Ter plaatse is buitendijks sprake van 
industriegebied en binnendijks van bebouwing van Bergstoep . 
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Werkzaam beden 

Dijkvak B: 
De versterkingsmaatregel ter plaatse van dijkvak 8 bestaat uit bet aanbrengen van een 
kruinverboging, daar de actuele kruinboogte lager is dan de benodigde aanlegboogte. 
In dit geval betreft bet een verboging van 0,3 meter ten opzicbte van de buidige 
situatie (aanleghoogte kruin NAP +5,90 meter). Tevens wordt een kleine 
taludverflauwing in bet buitentalud aangebracbt. 

Vanwege de te verwacbten erosieproblemen, wordt buitendijks tussen de panden aan 
de Lekdijk West 8 en Lekdijk West 16 een erosiescberm aangebracbt. 

Dijkvak C1 
Dijkvak C1 strekt zicb uit over 5 secties 

Sectie C1 .1 loopt van bmp . 0.0+00 tot bmp. 0 .0+50. De versterkingsmaatregel ter 
plaatse van dijkvak C1 .1 bestaat uit het aanbrengen van een kruinverboging, van 0,3 
meter ten opzicbte van de buidige situatie (aanlegboogte kruin NAP +5,90 meter). 
Tevens is een buitenwaartse asverscbuiving van 1,90 meter voorzien, wat betekent dat 
bet gebele buitentalud wordt vernieuwd. De dijk vormt bier een scbaardijk. 

Sectie C1 .2 beperkt zicb van bmp. 0.0+50 tot bmp. 0.0+60. De stabiliteit is bier niet in 
bet geding, ecbter er is wel kruinverboging nodig: bet aanbrengen van een 
kruinverboging, van 0,3 meter (aanlegboogte kruin NAP +5,90 meter), met een 
buitenwaartse asverscbuiving (met bijbeborende verlegging van bet buitentalud). De 
dijk vormt ook bier een scbaardijk. 

Sectie C1 .3 strekt zicb van bmp. 0.0+60 tot bmp. 0.2+00. De versterkingsmaatregel 
ter plaatse van dijkvak C1 .3 bestaat uit bet in de binnenkruin van de dijk plaatsen van 
een zwaar verankerde damwand . Tevens is een kruinverhoging van 0,4 meter (tot 
NAP +5,90 meter) noodzakelijk en is een buitendijkse asverscbuiving voorzien, 
varierend van 1,75 tot 2,25 meter. De dijk vormt ook bier een scbaardijk. 

Sectie C1 .4 strekt zicb van hmp. 0.2+00 tot bmp. 0.4+00. De versterkingsmaatregel 
ter plaatse van dijkvak C1 .4 bestaat uit het in de binnenkruin van de dijk plaatsen van 
een zwaar verankerde damwand. De aanleghoogte van de kruin ligt tussen bmp. 
0.2+00 en bmp. 0.3+00 op NAP +5,90 meter (kruinverboging van 0,3) en tussen bmp. 
0.3+00 en bmp. 0.4+00 op NAP +6,36 meter (kruinverhoging van 0,8 meter) Tevens 
is een buitendijkse asverschuiving voorzien, varierend van 2,70 tot 4,65 meter, wat 
een volledige aanpassing van bet buitentalud met zicb mee brengt. De dijk vormt ook 
bier een schaardijk. 

Sectie C1 .5 is gelegen tussen hmp. 0.4+00 en hmp. 0.6+00. Tussen hmp. 0.4+00 en 
hmp. 0.4+70 wordt in de binnenkruin van de dijk een zwaar verankerde damwand 
geplaatst. Bij de rest van bet trace wordt een lichte tot middelzware verankerde 
damwand geplaatst met een binnenwaartse oplossing. Er is een rivierwaartse 
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asverschuiving voorzien van circa 3,75 tot 9,15 meter (volledige aanpassing 
buitentalud). 

Dijkvak C2 
Dijkvak C2 strekt zich uit over 7 secties (hmp. 0.6+00 tot hmp. 1.8+00) . 

Sectie C2.1 is gelegen tussen hmp. 0.6+00 en hmp. 1.0+00. De aanleghoogte van de 
kruin bedraagt NAP +6,20 meter, wat een verhoging betekent van 0,70 meter. Als 
versterkingsmaatregel wordt hier grondverzwaring naar de buitenzijde aangebracht, 
volledig rivierwaarts, wat resulteert in een nieuw buitentalud. Deze asverschuiving 
varieert van 13,5 tot 14,0 meter. 

Sectie C2 .2 sterkt zich uit van hmp. 1.0+00 tot hmp. 1.1+10. De kruin van de dijk 
wordt 0,6 meter verhoogd (aanleghoogte NAP +6,20 meter). Als 
versterkingsmaatregel wordt hier een buitendijkse grondverzwaring aangebracht. Dit 
resulteert in een rivierwaartse asverschuiving van 12,8 meter (bij hmp. 1.0+00) tot 4,2 
meter (bij hmp. 1.1+10). 

Sectie C2 .3 beperkt zich van hmp. 1.1+10 tot hmp. 1.1 +90. De versterkingsmaatregel 
bestaat uit het aanbrengen van een kruinverhoging, van 0,5 meter ten opzichte van 
de huidige situatie (aanleghoogte kruin NAP +6,20 meter). Ten behoeve van deze 
verhoging wordt het buitentalud opgehoogd. 

Sectie C2.4 is gelegen tussen hmp. 1.1 +90 en hmp. 1.3+60. Ter plaatse van dit trace 
wordt een lichte tot middelzware verankerde damwand geplaatst met een 
binnenwaartse grondoplossing. De damwand wordt geplaatst in de binnenteen van de 
dijk. De aanleghoogte van de kruin ligt op NAP +6,20 meter (tussen hmp. 1.1 +90 en 
hmp. 1.2+50) en op NAP +5,65 meter (tussen hmp. 1.2+50 en hmp. 1.3+60). 
Langs de teen van het nieuwe buitentalud op het aanwezige voorland een 
getijdengeul aan te leggen. 

Sectie C2.5 strekt zich uit van hmp. 1.3+60 tot hmp. 1.5+00. Vanwege de 
aanwezigheid van (buitendijkse) gors wordt gekozen voor een grondverzwaring aan 
de binnenzijde. De rivierwaartse asverschuiving varieert tussen 0 meter en 2,5 meter. 
In deze sectie is geen kruinverhoging noodzakelijk (aanleghoogte NAP +5,65 of NAP 
+5,40) . Langs de gehele sectie wordt, langs de teen van het nieuwe buitentalud, een 
getijdengeul aangelegd . 

Sectie C2.6 is gelegen tussen hmp. 1.5+00 en hmp. 1.6+00. Als versterkingsmaatregel 
wordt een grondverzwaring aan de binnenzijde aangebracht. De rivierwaartse 
asverschuiving is circa 1,0 meter. In deze sectie is geen kruinverhoging noodzakelijk 
(aanleghoogte NAP +5,40). Langs de gehele sectie wordt, langs de teen van het 
nieuwe buitentalud, een getijdengeul aangelegd. Langs het huidige binnendijkse wiel 
wordt een stabiliteitsberm met een lengte van 20 meter aangelegd . 

Sectie C2 .7 strekt zich uit van hmp. 1.6+00 tot hmp. 1.8+00. De 
versterkingsmaatregel bestaat uit een binnenwaartse grondverzwaring in grond, 
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vergezeld met een buitenwaartse asverschuiving van 0,0 tot 0,7 meter. In verband 
met de aanwezige bebouwing wordt lokaal (bij hmp. 1.8+00) een licht tot 
middelzwaar verankerde damwandenscherm geplaatst in combinatie met een 
buitendijkse verzwaring met grond. De aanleghoogte van de kruin varieert in deze 
sectie tussen NAP +5.40 (tussen hmp. 1.6+00 en hmp. 1.7+50) en NAP +5,35 meter 
(tussen hmp. 1.7+50 en hmp. 1.8+00). 

Dijkvak C3 
Dit dijkvak is gelegen tussen hmp. 1.8+00 en 2.3+00. Er wordt een binnenwaartse 
grondoplossing in combinatie met verankerde lichte tot middelzware 
damwandschermen aangebracht. In dit dijkvak is geen kruinophoging noodzakelijk. 
Tussen hmp. 1.8+00 en 2.2+70 vormt de dijk een schaardijk met een aanleghoogte 
van NAP +5,45 meter. Tussen hmp. 2.2+70 en hmp. 2.3+00 heeft de dijk een 
voorland en wordt de kruin op NAP +5,60 meter aangelegd. 
Plaatselijk wordt, gezien de beschikbare ruimte, een zwaar verankerde damwand in de 
teen geplaatst. 

Dijkvak C4 
Dijkvak C4 strekt zich uit over 3 secties (hmp. 2.3+00 tot hmp. 3.6+50). 

Sectie C4.1 ligt tussen hmp. 2.3+00 en hmp. 2.9+50. Langs dit traject wordt 
grondverzwaring naar de buitenzijde van de dijk toegepast. Lokaal wordt een licht tot 
middelzwaar verankerde damwandenscherm geplaatst in combinatie met een 
buitenwaartse asverschuiving aangebracht tot circa 11,5 meter. De aanleghoogte van 
de kruin ligt op NAP +5,60 meter (kruinverhoging van 0,2 meter tussen hmp. 2.3+00 
en hmp 2.9+00) en op NAP +5,35 meter (geen kruinophoging tussen hmp. 2.9+00 en 
hmp. 2.9+50). 

Sectie C4.2 strekt zich uit van hmp. 2.9+50 tot hmp. 3.4+50. De 
versterkingsmaatregel bestaat uit een grondverzwaring naar de buitenzijde van de dijk 
die resulteert in een rivierwaartse asverschuiving die oploopt tot circa 12,5 meter. De 
aanleghoogte van de kruin bedraagt NAP +5,35 meter, wat een verhoging van 0,2 
meter ten opzichte van de huidige situatie betekent. 

Sectie C4.3 is gelegen tussen hmp 3.4+50 en 3.6+50. Vanwege binnen- en buitendijks 
ruimtegebrek worden voor deze sectie damwandconstructies geplaatst met een 
binnenwaartse grondoplossing (asverschuiving varieert tussen 2,0 en 6,9 meter). De 
aanleghoogte van de kruin bedraagt over de gehele sectie NAP +5,35 m. 

Dijkvak C5 
Dijkvak C5 strekt zich tussen hmp. 3.6+50 en hmp. 3.9+45 en ligt op de rand van 
Ammerstol. Het gehele dijkvak vormt een schaardijk. Gezien de binnendijkse 
bebouwing langs de dijk wordt een zware verankerde damwand in de binnenkruin van 
de dijk geplaatst. De aanleghoogte van de dijk ligt op NAP +5,45 (tussen hmp. 3.6+50 
en hmp. 3.9+00) en op NAP +5,15 (tussen 3.9+00 en 3.9+45). Ter plaatse is geen 
kruinverhoging noodzakelijk, wel is een asverschuiving voorzien van circa 2,65 meter. 
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Dijkvak D 
Dijkvak D is gelegen tussen hmp. 3.9+45 en 4.4+60. Dit dijkvak bevindt zich in de 
bebouwde kom van Ammerstol, met binnen- en buitendijkse bebouwing. Een zwaar 
constructief element als diepwand vormt de enige reele oplossing als 
dijkversterkingsmaatregel. De diepwand loopt van hmp. 3.9+45 tot hmp. 4.1+30 in de 
binnenkruinlijn. Vanaf hmp. 4.1 +30 tot hmp. 4.4+60 is de diepwand in de 
binnenkruinlijn geprojecteerd. De aanleghoogte van de kruin bedraagt NAP +5.15 
meter. 

Dijkvak E 
Dit dijkvak bestaat uit twee secties en ligt van hmp. 4.4+60 tot 5.3+00. 

Sectie E1 .1 
Om de stabiliteit van deze sectie te verbeteren is gekozen voor verschillende 
versterkingsmaatregelen . De sectie begint als overgangsconstructie vanaf de diepwand 
van vak D met over een korte afstand een zwaar verankerde damwand (tot hmp. 
4.4+90). De overgangsconstructie wordt voortgezet tot hmp. 4.5+70 met het 
aanbrengen van een licht tot middelzwaar verankerde damwandenscherm. Langs de 
rest van de sectie ligt de bebouwing verder van de dijk af en wordt volstaan met een 
rivierwaartse grondverzwaring met een buitenwaartse asverschuiving (varierend tussen 
6,5 en 13 meter). 
Binnendijks wordt ter plaatse van de huidige dijk een berm van 9 meter gerealiseerd. 
De aanleghoogte van de kruin varieert van NAP +5, 15 (tussen hmp. 4.4+60 en hmp. 
4.5+00) en NAP +5,05 (tussen hmp. 4.5+00 en 4.8+00). 

Sectie E1 .2 is gelegen tussen hmp. 4.8+00 en hmp. 5.2+00. Tot hmp. 4.9+00 is de 
stabiliteit in het dijklichaam onvoldoende. Als versterkingsmaatregel wordt een 
kruinverhoging toegepast van 0,2 meter ten opzichte van de huidige situatie, 
vergezeld met een profielverzwaring aan de binnenzijde. Er is geen asverschuiving 
voorzien. 
Tussen hmp. 4.9+00 en hmp. 5.2+00 wordt geen verhoging van de dijk en geen 
aanvullende dijkversterking aangebracht. 

Dijkvak E2 
Dijkvak E2 loopt van hmp. 5.2+00 tot hmp. 5.3+00 wordt geen verhoging van de dijk 
en geen aanvullende dijkversterking aangebracht. 

Dijkvak F1 
Het betreffende dijkvak loopt van hmp. 5.3+00 tot hmp. 5.4+70. Tot hmp. 5.4+00 
wordt geen aanvullende dijkversterking aangebracht. Het overige deel van dit dijkvak 
is niet hoog en stabiel genoeg. Als versterkingsmaatregel wordt een zwaar verankerde 
damwand in de binnenkruin van de dijk geplaatst, in combinatie met een verhoging 
van de dijk met 0,3 meter ten opzichte van de huidige situatie . Er is ter plaatse geen 
asverschuiving voorzien . 

Dijkvak F2 
Dijkvak F2 strekt zich uit van hmp 5.4+70 tot hmp. 6.0+00 en bestaat uit drie secties. 
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Sectie F2.1 is gelegen tussen hmp. 5.4+70 en hmp. 5.6+00. In verband met de 
geringe ruimte vanwege de aanwezige bebouwing wordt als versterkingsmaatregel 
een zware verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk geplaatst. De 
aanleghoogte van de kruin ligt op NAP +5, 15 meter (tussen hmp. N5.4+70 en hmp. 
5.5+00) en op NAP +5,05 meter (tussen hmp. 5.5+00 en hmp 5.6+00). Voor deze 
sectie is geen asverschuiving voorzien. Tevens wordt ter plaatse van het pand aan 
Lekdijk Oost 19 in de binnenkruin een erosiescherm geplaatst. 

Sectie F2.2 strekt zich uit van hmp. 5.6+00 tot hmp. 5.8+30m. Tot hmp. 5.7+60m 
wordt als versterkingsmaatregel grondverzwaring naar de binnenzijde toegepast. De 
aanleghoogte van de kruin is gesteld op NAP +5,05 m. 
Vanwege erosieproblemen bij panden tussen hmp. 5.7+60 en hmp. 5.8+80m zijn twee 
erosieschermen aanwezig in de buitenkruinlijn . Om een goede overgang tussen sectie 
F2.2 en F2.3 te realiseren warden de schermen vervangen door een geprojecteerde 
diepwand . 
Ter hoogte van Lekd ijk Oost Sb wordt de (afgebrande) loods verwijderd ; ter plaatse 
wordt de grondverzwaring aan de binnenzijde doorgetrokken tot Lekd ijk Oost 2a. 
Tevens warden twee erosieschermen aangebracht tussen hmp. 5.6+00en hmp. 5.7+20 
in de buitenkruinlijn. 

Sectie F2.3 loopt tussen hmp. 5.8+30 tot hmp. 6.0+00. Vanwege stabiliteitsproblemen 
wordt tussen hmp 5.7+60 en hmp. 5.8+80 een diepwand aangebracht. Tussen hmp. 
5.8+80 en hmp. 6.0+00 is gekozen om grondverzwaring aan te brengen naar de 
binnenzijde van de dijk, in combinatie met kruinverhoging (0,3 m). De aanleghoogte 
van de kruin is gesteld op NAP+5,05 m. Er is in deze sectie geen asverschuiving 
voorzien. Wei wordt een erosiescherm aangebracht ter hoogte van Lekdijk West 6. 

Verwerken grond 
In totaal zal circa 65 .000 m3 grond worden ontgraven en zoveel mogel ijk hergebruikt 
(gesloten grondbalans) . lndien toepassing (binnen het werk) niet mogelijk blijkt, wordt 
de grond afgevoerd. Naar schatting zal circa 120.000 m3 worden aangevoerd . 

BELANGENAFWEGING EN MOTIVERING 

Betrokken belangen 

Bij het realiseren van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd spelen 
in dit verband de volgende belangen een rol : 

het beheersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de 
verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van 
het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken; 
het belang dat de aanvrager heeft, te weten de veiligheid van de waterkerende 
functie van de huidige dijk herstellen. 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heb ik <geen/de volgende> zienswijzen 
ontvangen. 
PM 
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Motivering 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de ter zake geldende beleidsregels, 
neergelegd in de 'Beleidslijn Grote Rivieren'. Deze worden met ingang van 14 juli 
2006 gehanteerd bij onder andere de vergunningverlening ingevolgde de Wet beheer 
rijksw aterstaatswerken . 

De doelstelling van de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit 
van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid 
tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk 
onmogelijk maken . 

De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging 
van bestaande activiteiten) in het rivierbed van onder meer de rivier de Lek. 

In de Beleidsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, tijdelijke of voor het 
rivierbed noodzakelijke activiteiten in het gehele rivierbeheer (artikel 3) en andere 
activiteiten. 

Voor kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten geldt dat deze 
activiteiten in het gehele rivierbed, onder handhaving van een aantal algemene 
voorwaarden, zijn toegestaan. Het betreft: 

a. activitciten als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht
bouwvergunningsplichtige bouwwerken; 

b. activiteiten als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening; 

c. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande 
bebouwing; 

d. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang; 
e. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming; 
f. tijdelijke activiteiten. 

Andere activiteiten warden onderscheiden in: 
activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van 
toepassing is (artikel 4); 
riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het 
stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 5); 
niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het 
stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6). 

Onderhavige aanvraag betreft het project 'Dijkversterking primaire kering 
Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven' in het gedeelte van het rivierbed waarop het 
stroomvoerend regime van toepassing is en wordt geclassificeerd als 'activiteiten ten 
behoeve van rivierbeheer of -verruiming'. 

In een dergelijk geval is er sprake van activiteiten die zijn toegestaan mits wordt 
voldaan aan de volgende algemene voorwaarden: 
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a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het 
veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 

b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 
afvoercapaciteit; en 

c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de 
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering 
mogelijk is; en 

d. de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname van het bergend 
vermogen duurzaam warden gecompenseerd, waarbij verzekerd is dat de 
compensatie tijdig gerealiseerd wordt en de aanvrager aantoont hoe hij de 
noodzakelijke maatregelen financiert. 

Terzake van deze voorwaarden wordt het volgende overwogen . 

Ad. a. Situering en uitvoering 
De primaire functie van de waterkering 'de Lekdijk' is veiligheid bieden voor het 
achterland tegen inundatie als gevolg van overstroming en/of doorbraak. Met andere 
woorden: de dijk moet voldoende waterkerend vermogen bezitten. Het waterkerend 
vermogen van de dijk wordt bepaald door hoogte, stabiliteit en doorlatendheid van de 
dijk en de ondergrond. 
De doelstelling van het dijkversterkingsproject is de dijk zodanig aan te passen dat aan 
de beoogde veiligheidsnormen wordt voldaan. De dijk zal na uitvoering van het 
dijkversterkingsproject op meerdere plaatsen opgehoogd en gestabiliseerd zijn. Voor 
de exacte locaties van de ophogingen en versterkingen, wordt verwezen naar de 
projectomschrijving, zoals deze is beschreven in onderhavige beschikking. Door 
uitvoering van deze werkzaamheden kan derhalve geconcludeerd warden dat de 
aanvraag voldoet aan de voorwaarde dat de situering en uitvoering zodanig is, dat het 
veilig functioneren van het waterstaatswerk ge.waarborgd blijft. 

Ad. b. Feitelijke belemmering 
Aangezien de werkzaamheden bestaan uit het verhogen en versterken van de dijk, zal 
minder ruimte voor de rivier beschikbaar komen. Derhalve is er sprake van 
belemmering van vergroting van de toekomstige afvoercapaciteit. 

Ad. c. afname bergend vermogen 
De werkzaamheden ten behoeve van dijkversterking warden, zowel binnendijks als 
buitendijks, uitgevoerd aan de waterkerende dijk. Ter plaatse van de dijkvakken waar 
buitendijkse of rivierwaartse asverschuivingen zijn voorzien zal waarschijnlijk 
waterstandsverhoging optreden. De buitendijkse of rivierwaartse asverschuivingen 
hebben tevens een negatieve uitwerking op het bergend vermogen van de Lek. De 
aanvrager dient derhalve de afname van de waterstandseffecten en het bergend 
vermogen te compenseren. 
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Ad. d. compensatie 
Ter plaatse van de gorzen wordt een buitendijkse dijkversterkingsmaatregel toegepast. 
Dit heeft geen opstuwend effect. Aangezien de huidige taluds te stijl zijn, wordt op 
andere plaatsen wel voor taludverflauwing gekozen. Dit uit redenen van stabiliteit, 
maar met name ook vanuit het verminderen van de golfoploop, wat extra verhoging 
van de dijk voorkomt. 
Het dijkversterkingsproject heeft een lokaal opstuwend effect van minder dan 1 mm. 
Tevens zijn deze opstuwingen lokaal van karakter. Ze dempen binnen een kilometer 
uit. 

De beleidslijn geeft voor dijkversterkingen echter aan dat gecompenseerd moet 
warden. Door het gebrek aan ruimte langs de Lek zijn compenserende maatregelen 
duur en weinig effectief (door benedenstroomse opstuwing als gevolg van 
compensatiemaatregel). In dit kader is daarom gekozen om af te zien van 
rivierbedcompensatie. Hiervoor in de plaats is gekozen om de compensatie voor 
Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven te zoeken in 1 cm extra dijkverhoging. Bij een 
lokale opstuwing van 0.5 cm is compensatie in de vorm van dijkversterking ook 
mogelijk. Deze bevinding sluit aan bij de conclusie uit de PKB voor de Lek, waar niet 
gekozen is voor rivierverruiming, maar voor dijkversterking. Dat betekent dat er bij de 
dijkversterking 1 cm extra wordt meegenomen om lokale opstuwing te compenseren. 
De ene 0.5 cm is voor het eigen project, de andere 0.5 cm wordt meegenomen ter 
compensatie voor eventuele opstuwing als gevolg van een toekomstige dijkversterking 
aan de andere kant van de rivier. Voor deze maatregel hebben DGW en het 
waterschap Rivierenland ingestemd. 

Uit bovengenoemde wordt geconcludeerd dat door het werk het veilig functioneren 
van het waterstaatswerk gewaarborgd kan blijven, het werk geen feitelijke 
belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit vormen en weinig 
tot geen afname van het bergend vermogen zal zijn. 

Gelet op het beheersbelang -te weten de bescherming van de goede staat van de 
waterstaatswerken en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die 
werken en tevens overwegende dat het werk de functies van het watersysteemdeel 
niet aantasten en het werk, redelijkerwijs, binnen de functies van het 
watersysteemdeel passen -bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde 
vergunning mits voldaan wordt aan de gestelde voorschriften. 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
HET HOOFD VAN HET WATERDISTRICT MERWEDE EN MAAS, 

W. Voorberg 
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INDIENEN BEROEPSCHRIFT 

Beroep 

lngevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift 
worden ingediend. 

Het beroepschrift dient te warden gericht aan de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten : 
naam en adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit, waartegen wordt opgekomen; en 
de gronden van het beroep (motivering). 

Voorlopige voorziening 

lndien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te 
worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). 
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een 
bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de 
verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het 
griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het 
verschuldigde griffierecht dient te worden voldaan. 

Werking van de vergunning 

Deze beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de 
termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij voor deze datum 
beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat een dergelijk verzoek is 
bes list. 
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MEDEDELINGEN 

1. Het hebben van deze vergunning ontslaat u niet van de verplichting om de 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat derden 
of de Staat tengevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden. 

2. lk wijs u erop dat het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik 
van staatseigendommen, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat 
gebruik, is voorbehouden aan de Dienst der Domeinen. In verband daarmee is een 
afschrift van de beschikking aan deze dienst gezonden. Deze zal zich met 
betrekking tot het bedoelde gebruik van de betrokken staatseigendommen 
schriftelijk tot u wenden. 

3. Kosten voortvloeiende uit/verband houdende met maatregelen die het 
vergunningverlenend orgaan dient te treffen, die veroorzaakt worden door de 
werkzaam heden en het gebruik van het rijkswaterstaatwerk door de 
vergunninghouder komen voor rekening van de vergunninghouder. 

4. Kosten, voortvloeiende uit verkeersmaatregelen en -voorzieningen voor het 
scheepvaartverkeer dat zich op de scheepvaartweg bevindt, komen op grond van 
artikel 14 van de Scheepvaartverkeerswet, voor rekening van de 
vergunninghouder. 

5. Voorts wijs ik erop dat, naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de 
vergunning betrekking heeft, tevens vergunning of ontheffing vereist kan zijn op 
grond van andere wetten en/of verordeningen. 

6. Verder deel ik mede dat er niet om nautisch advies bij de Afdeling 
Scheepvaartzaken is gevraagd, omdat de werken zich niet bevinden in de 
vaarweg, of binnen de 20 m zone vanaf de oeverlijn, of binnen de zichtlijnen van 
de scheepvaart vallen of anderszins invloed hebben op de scheepvaart. 
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VERZENDLIJST 

Afschrift van deze beschikking gezonden naar: 

a. Regionale directie Domeinen West, Postbus 740, 2300 AS, Leiden. 

b. Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, Afdeling Scheepvaartzaken, het hoofd 
van de Scheepvaartdienst, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam . 
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BIJLAGE 1: Begrippenlijst behorende bij deze vergunning van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. 

In deze vergunning wordt verstaan onder: 
1. 'Waterdistrictshoofd': het hoofd van het Waterdistrict Merwede & Maas van 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland (Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20, 
Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht). 

2. 'beleidsregels': de 'Beleidsregels grate rivieren' zoals gepubliceerd in de 
Staatscourant van 12 juli 2006, nummer 133, met als doelstelling de 
beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en 
ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door 
verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken; 

3. 'werkzaamheden': het geheel of gedeeltelijk uitvoeren, onderhouden, wijzigen 
en/of opruimen van het werk; 

4. 'de werken': dijkversterkingsmaatregelen 

BIJLAGE 2: GEWAARMERKTE SITUATIETEKENINGEN 
behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 
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Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BO Dordrecht 

Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078·6395394 

od. 001 LNV 

.... ----------~·--~----~ Provim...,ae1 :~~·~T.!• .ir 

Provincie Zuid-Holland 
Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Water 
Ors. D.M.A. Jakobs - Coolen 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

uw bericht van uw kenmerk 

van Zmr: -r-1c• ':•:l• ~~ 
OINDltft G-f\Jen. i.J'1J;' ' -::1. ~.I!:, .·.r~,~~-" 

~~L"~:----1~ • 
:t;cl/hljr i Pt l,J \ ~C:u andbouw, natuur en 

·· ·--·- -· -.-·- -- oedselkwaliteit 
~1 ;i .;..; ~ 

_ ....__ __ _, Li .... J.L--, 

ons kenmerk datum 

15 februari 2007 DGMW/2007/1717G ff.75c.07.corr.0047.mg 7 maart 2007 

onderwerp 

Ontwerpbesluit FF/75C/2006/0385 

Geachte mevrouw Jakobs - Coolen, 

doorkiesnummer 

0800-2233322 

bijlagen 

2 

Bij deze ontvangt u het ontwerpbesluit op de aanvraag, zoals door Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard is ingediend, geregistreerd onder aanvraagnummer 
FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet 
te krijgen. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is tevens naar Hoogheemraadschap van 
Schieland e penerwaard verzonden. 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 

Telefoon: 0800-22 333 22 

Fax: 078-63 95 394 

iod . 001 LNV 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTIERDAM 

ONTWERP-BESLUIT 

uw brief van uwkenmerk 

21 december 2006 2006.14600 

onderwerp 

ontheffing Flora- en faunawet artikel 75, 

lid 5 en Lid 6, onderdeel c 

Geachte heer De Zwart, 

ons kenmerk 

ff75c.07. toek.0047 .mg 

doorkiesnummer 

0800-22 333 22 

datum 

bijlagen 

1 

• landbouw, natuur en 

voedselkwa liteit 

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 december 2006, door Dienst Regelingen eerst ont
vangen op 16 februari 2007, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/]5C/2007/0047, om 
een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het 
volgende mee. 

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge
noemd in de artikelen 8 en 13, lid 1 (ambtshalve), van de Flora- en faunawet voor zover dit 
betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze 
van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotter
bloem. 

De aanvraag 
De aanvraag heeft betrekking op het project 'Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven'. 
De dijk tussen Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven heeft onvoldoende waterkerend 
vermogen en dient in het kader van de Wet op de waterkering te worden versterkt. Het 
dijktraject is reeds in de jaren tachtig verzwaard. Desondanks voldoet de dijk niet meer 
vanwege wijzigingen in de hydraulische randvoorwaarden en gewijzigde inzichten in het 
faalmechanisme 'stabiliteit bij opdrijven'. Uit de veiligheidstoets blijkt, naast een locaal te 
geringe hoogte van de dijk, vooral de stabiliteit een probleem te vormen. Ontheffing 
wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- en fauna
wet voor wat betreft exemplaren van de spindotterbloem voor de periode van 1 januari 
2008 tot en met 31 december 2013. · 

Overwegingen 
Wettelijk kader 
Beschermde soorten 
De spindotterbloem is een beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, lid 
1, van de Flora- en faunawet en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in bij
lage IV van de EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling be
schermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525). 



Datum 

ONTWERP-BESLUIT 

Kenmerk 

ff75c.07.toek.0047.mg 

VerbodsbepaUngen 

Vervolgblad 

2 

Op grond van artikel 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het verboden om be
schermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, 
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groei
plaats te verwijderen; te vervoeren en onder zich te hebben. 

Ontheffing 
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts 
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou
ding van de soort. 

lnstandhouding van de spindotterbloem 
De spindotterbloem is in het plangebied aangetroffen. Door de geplande werkzaamhe
den worden groeiplaatsen van de soort beschadigd en vernield. Uit de bij de aanvraag 
aangeleverde informatie komt niet duidelijk naar voren hoeveel groeiplaatsen door de 
werkzaamheden zullen verdwijnen. In de nabije omgeving van de werklocaties blijft vol
doende biotoop over voor de spindotterbloem. Naast de dijkvakken C2 (Gors de Hem) en 
E2 wilt u ter compensatie van de werkzaamheden een milieu creeren waarin de spindotter 
zich kan ontwikkelen. 
U stelt geen maatregelen voor om de negatieve effecten ten aanzien van de spindotter
bloem tot een minimum te beperken. Om de gunstige staat van instandhouding te waar
borgen, acht ik het wenselijk dat exemplaren van de spindotterbloem worden uitgestoken 
en verplaatst. Derhalve zijn aanvullende voorwaarden in de ontheffing opgenomen. Voor 
het uitvoeren van deze maatregelen is een ontheffing nodig van het bepaalde in artikel 
13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich 
hebben van de spindotterbloem. Ontheffing van het bepaalde in dit artikel is ambtshalve 
verleend. De gunstige staat van instandhouding van de spindotterbloem komt niet in ge
vaar, mits gewerkt wordt conform de in de on.theffing opgelegde voorwaarden. 

Ontheffingsperiode 
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 
2013. Een ontheffing kan echter niet verleend worden voor een periode langer dan vijf 
jaar. De ontheffing wordt derhalve verleend voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 
31 december 2012. lk wil u wel wijzen op het feit dat, indien de werkzaamheden niet in de 
verleende periode van 5 jaar kunnen worden afgerond, u te zijner tijd een verlenging van 
de ontheffingsperiode kunt aanvragen. 

Zorgplicht 
Voor de soort waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de ontheffing 
opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de 
Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier
en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grand hiervan dient u zoveel 
als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. 



Datum 

Vogels 

ONTWERP-BESLUIT 

Kenmerk 

ff75c.07.toek.0047.mg 

Vervolgblad 

3 

U dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedsei
zoen van vogels. Nesten {inclusief de functionele omgeving daarvan) van de meeste vo
gelsoorten {uitgezonderd een aantal spechten-, uilen- en roofvogelsoorten), vallen buiten 
het broedseizoen niet onder de definitie van het beg rip nesten in artikel 11 van de Flora
en faunawet. Dit type wordt niet opnieuw in gebruik genomen en is dus buiten het 
broedseizoen niet van belang voor de instandhouding van de soort. Omdat buiten het 
broedseizoen geen vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn, kan er buiten het broed
seizoen geen sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen uit artikel 11. Wel
licht ten overvloede wijs ik u er op dat in het kader van de Flora- en faunawet voor het 
broedseizoen geen standaardperiode kan worden gehanteerd. Van belang is of broedge
vallen worden verstoord, ongeacht de datum. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden. 

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg 



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Y. de Zwart 
namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, op 21 december 2006 

gelet op artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet 

Verleent hierbij aan: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Maasboulevard 123 Ad res: 

Postcode en woonplaats: 3063 GK ROTIERDAM 
Voor het tijdvak van: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 

ONTWERP-ONTHEFFING 

FF/75C/2007/0047 

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover 
dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de 
groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem (Caltha palustrus 
araneosa). 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpener
waard tussen Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer, van 
oost naar west gelegen tussen hmp G+go, en hmp 6.o, een en ander zoals weergegeven in figuur S.1 op 
bladzijde 2 van de bij de aanvraag gevoegde "Projectnota/MER Dijkversterking Bergabacht - Schoon
hoven van Arcadus d.d. 22 december 2006. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

Algemene voorwaarden 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelin

gen verleend. 
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. lndien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de 

genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghou
der onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen. 

4. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen: de ontheffing
houder) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze 
ontheffing. Ook voor de uitvoering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ont
heffinghouder primair verantwoordelijk en aansprakelijk. 

s. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik 
kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleen
de machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden. 
De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens: 
a. volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is 

verleend; 
b. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt; 
c. de handelingen die mogen worden verricht; 
d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht; 
e. omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon; 
f. periode waarvoor de machtiging geldt. 



De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opspo
ringsambtenaar. 

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de onthef
fing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. lndien de gebruiker een gemachtigde is, 
dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de onthef
fing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opspo
ringsambtenaar. 

Specifieke voorwaarden 
7. Bij het verplanten van de spindotterbloem dient een ruime hoeveelheid grond te worden getrans

planteerd, om schade aan het wortelstelsel te voorkomen. De uitgestoken exemplaren dienen te 
worden geplant op een groeiplaats die geschikt is voor de betreffende soort en waar geen werk
zaamheden plaatsvinden. 

8. Bovengenoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd ender begeleiding van een ter zake 
kundige1 op het gebied van planten. 

g. Bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol opgenomen te war
den. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werkne
mers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol uitgevoerd te worden. 

Overige voorwaarden 
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan 

de voorwaarden. 
11. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst 

Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht. 

Dordrecht, 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg 

1 Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die: 
• Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten metals zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of 
• Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of 
• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande 

organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.) 
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Dienst Regellngen 

Burg de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BO Dordrecht 

Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 

rod 001 LNV 

Provincie Zuid-Holland 
Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Water 
Drs . D .. M .. A. Jakobs - Coolen 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

uw berlcht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

• landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit 

15 februari 2007 

onderwerp 

DGMW/2007/1717G ff 75c.07 .corr 0047 mg 7 maart 2007 
doorkiesnummer bijlagen 

Ontwerpbesluit FF/75C/2006/0385 0800-2233322 2 

Geachte mevrouw Jakobs - Coolen, 

Bij deze ontvangt u het ontwerpbesluit op de aanvraag, zeals door Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard is ingediend, geregistreerd onder aanvraagnummer 
FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet 
te krijgen. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is tevens naar Hoogheemraadschap van 
Schieland e penerwaard verzonden . 
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Minlsterie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwallteit 

Dienst Regelingen 

Burg de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BO Dordrecht 

Telefoon: 0800-22 333 22 

Fax: 078-63 95 394 

. "nod 001 LNV 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard 
Y. de Zwart 
Postbus 4059 
3006 AB ROTIERDAM 

ONTWERP;.BESLUIT 

uw brief van uw kenmerk 

21 december 2006 2006 .14600 

onderwerp 

ontheffing Flora- en faunawet artikel 75. 

lid S en Lid 6, onderdeel c 

Geachte heer De Zwart, 

ons kenmerk datum 

ff75c.07 .toek.0047 .mg 
doorklesnummer bijlagen 

0800-22 333 22 1 

landbouw, natuur en 
voedselkwa liteit 

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 december 2006, door Dienst Regelingen eerst ont
vangen op 16 februari 2007, geregistreerd ender aanvraagnummer FF/75C/2007/0047, om 
een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het 
volgende mee . 

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verb9dsbepalingen ge
noemd in de artikelen 8 en 13, lid 1 (ambtshalve), van de Flora- en faunawet voor zover dit 
betreft het uitsteken, verhielen, beschadigen; ontwortelen of op enigerlei andere wijze 
van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotter
bloem. 

De aanvraag 
De aanvraag heeft betrekking op het project 'Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven' . 
De dljk tussen Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven heeft onvoldoende water~erend 
vermogen en dient in het kader van de Wet op de waterkering te warden versterkt . Het 
dijlctraject is reeds in de jaren tachtig .verz\Naard .. Desondanks voldoet de dijk niet meer 
vanvvege wijzigingen in de hydraulische randvoorwaarc:fen en gewijzigde inzkhten in het 
faalmechanisnie 'stabiliteit bij opdnjven' .. Uit de veitigheidstoets blijkt; naast een locaal te 
geringe hoogfe van de dijk, vooral de stabilit:eit een probleem te vormen . Onthefffng 
wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- eri fauna
wet VOOr Wat betreft exemplaren van de spindotterbloem VOOr de periode van 1 jamiari 
2008 tot en met 31 deceinber 2013. ' 

Ove..Wegingen 
Wetteliik kader 
Beschermde soorten 
De spindotterbloem is een beschermde inheemse plantehsoort als bedoeld in· artikel 3; lid 
1, van de Flora- en faunawet en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in bij
lage IV van de EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling be- . 
schermde dier- en plantensoorten (28 november 2000; Stb .. 525) .. 

I 

i 



ONTWERP-BESLUIT 

Datum Kenmerk 

ff75c .. 07 .toek .. 0047 .mg 

Verbodsbepalingen 

Vervolgblad 

2 

Op grond van artikel 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het verboden om be
schermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, 
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groei
plaats te verwijderen; te vervoeren en onder zich te hebben. 

Onthefjing 
Op grond van artikel 75, lid S, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts 
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou
ding van de soort .. 

lnstandhouding van de spindotterbloem 
De spindotterbloem is in het plangebied aangetroffen .. Door de geplande werkzaamhe
den worden groeiplaatsen van de soort beschadigd en vernield. Uit de bij de aanvraag 
aangeleverde informatie komt niet duidelijk naar voren hoeveel groeiplaatsen door de 
werkzaamheden zullen verdwijnen .. In de nabije omgeving van de werklocaties blijft vol
doende biotoop over voor de spindotterbloem. Na a st de dijkvakken C2 (Go rs de Hem) en 
E2 wilt u ter compensatie van de werkzaamheden een milieu creeren waarin de spindotter 
zich kan ontwikkelen .. 
U stelt geen maatregelen voor om de negatieve effecten ten aanzien van de spindotter
bloem tot een minimum te beperken .. Om de gunstige staat van instandhouding te waar
borgen, acht ik het wenselijk dat exemplaren van de spindotterbloem warden uitgestaken 
en verplaatst. Derhalve zijn aanvullende voorwaarden in de ontheffing opgenomen .. Voor 
het uitvoeren van deze maatregelen is een ontheffing nodig van het bepaalde in artikel 
13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich 
hebben van de spindotterbloem .. Ontheffing van het bepaalde in dit artikel is ambtshalve 
verleend. De gunstige staat van instandhouding van de spindotterbloem komt niet in ge
vaar, mits gewerkt wordt conform de in de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Ontheffingsperiode 
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 
2013 .. Een ontheffing kan echter niet verleend worden voor een periode [anger dan vijf 
jaar .. De ontheffing wordt derhalve verleend voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 
31 december 2012 .. lk wil u we! wijzen op het feit dat, indien de werkzaamheden niet in de 
verleende periode van 5 jaar kunnen warden afgerond, u te zijner tijd een verlenging van 
de ontheffingsperiode kunt aanvragen .. 

Zorgplicht 
Voor de soort waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehauden aan de in de ontheffing 
opgenomen voorwaarden .. Voor alle soarten echter, geldt de zargplicht ex artikel 2 van de 
Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier
en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing .. Op grand hiervan dient u zoveel 
als redelijkerwijs magelijk is schade aan deze soorten te voorkomen .. 
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ONTWERP-BESLUIT 

Kenmerk 

ff75c.07 .toek 0047.mg 
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U dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedsei
zoen van vogels . Nesten (inclusief de functionele omgeving daarvan) van de meeste vo
gelsoorten (uitgezonderd een aantal spechten-, uilen- en roofvogelsoorten), vallen buiten 
het broedseizoen niet onder de definitie van het begrip nesten in artikel 11 van de Flora
en faunawet .. Dit type wordt niet opnieuw in gebruik genomen en is dus buiten het 
broedseizoen niet van belang voor de instandhoudirJg van de soort . Omdat buiten het 
broedseizoen geen vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn, kan er buiten het broed
seizoen geen sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen uit artikel 11. Wel
licht ten overvloede wijs ik u er op dat in het kader van de Flora- en faunawet voor het 
broedseizoen geen standaardperiode kan worden gehanteerd. Van belang is of broedge
vallen worden verstoord, ongeacht de datum .. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet .. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden .. 

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

Drs .. ing . S_NJ Vreeburg 



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Y. de Zwart 
namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, op 21 december 2006 

gelet op artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet 

Verleent hierbij aan: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Maasboulevard 123 Ad res: 

Postcode en woonplaats: 3063 GK ROTIERDAM 
Voor het tijdvak van: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 

ONTWERP-ONTHEFFING 

FF/75C/2007/0047 

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover 
dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de 
groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem (Caltha palustrus 
araneosa) .. 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpener
waard tussen Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer, van 
oost naar west gelegen tussen hmp G+go, en hmp 6 .. o, een en ander zoals weergegeven in figuur s .. 1 op 
bladzijde 2 van de bij de aanvraag gevoegde "ProjectnotalMER Dijkversterking Bergabacht - Schoon
hoven van Arcadus d .. d .. 22 december 2006 .. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

Algemene voorwaarden 
1.. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelin

gen verleend .. 
2 . De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven . 
3 lndien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de 

genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghou
der onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen 

4. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen: de ontheffing
houder) blijft te alien tijde verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze 
ontheffing .. Ook voor de uitvoering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ont
heffinghouder primair verantwoordelijk en aansprakelijk .. 

s. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik 
kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde) . In dit geval dient deze een kopie van de verleen
de machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden 
De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens: 
a volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is 

verleend; 
b.. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt; 
c. de handelingen die mogen worden verricht; 
d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht; 
e. omschrijving kwalificaties m .b .. t . kennis van de te machtigen persoon; 
f. periode waarvoor de machtiging geldt. 



De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opspo
ringsambtenaar. 

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de onthef
fing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. lndien de gebruiker een gemachtigde is, 
dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing .. De gebruiker van de onthef
fing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opspa
ringsambtenaar. 

Specifieke voorwaarden 
7. Bij het verplanten van de spindotterbloem dient een ruime hoeveelheid grand te warden getrans

planteerd, om schade aan het wortelstelsel te voorkomen .. De uitgestoken exemplaren dienen te 
worden geplant op een groeiplaats die geschikt is voar de betreffende soort en waar geen werk
zaamheden plaatsvinden .. 

8.. Bovengenoemde maatregelen dienen te warden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake 
kundige1 op het gebied van planten .. 

9. Bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol opgenomen te war
den .. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werkne
mers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol uitgevoerd te warden . 

Overige voorwaarden 
10 . Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan 

de voorwaarden .. 
11. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst 

Regelingen, Postbus 119:i, 3300 BD Dordrecht .. 

Dordrecht, 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de ~eammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

Ors. ing S .. N J. Vreeburg 

1 Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die: 
• Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten metals zwaartepunt (Nederlandse) ecotogie en/of 
• Als ecoloog werkzaam is voor eel) ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of 
• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande 

organisaties (zoals Das en Boom, VZ:Z, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, 
KNNV. NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc ) 
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Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven 

Ontwerpdijkversterkingsplan (versie vergunningsaanvraag) 

Principeprofiel ter plaatse van een stroomgeul 
Schaal 1:200 GewlJzlgd : I 

Formaat A3 

;:, Datum 22 december 2006 
• , Hoogheemraadschap van Get. R. van der Loos 

Gezlen SchJeland en de Krimpenerwaard 
Maasboulevard 123, Postbus 4059 
3006AB, Rotterdam 
Tel. 010 - 4537200, www.hhsk.nl 

1-Be_sta_n_d-l-m,_;;·~;_\O!l!:w__;,:""_~_. -d<flMlll\- --i Tek. nr. Berg I - XI - l 
Blad nr. 1 



Gedeputeerde Staten 

Directie Groen, Water en Milieu 
Afdeling Vergunningen 
Contact 

A.J. de Bruin 
T 070 - 441 00 35 
F 070 - 441 78 26 
aj.de.bruin@pzh.nl 

prov1nc1e HOLLAND 
ZUID 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 00 11 
www.zuid-holland.nl 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het lien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Afdeling vergunningen 

is IS0-9001-

GECERTIFICEERD 

TVC ontw/2007/3911 

ONlWERPBESCHIKKING 

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 

Ondeiwerp van de aanvraag 

Datum 1 5 MEI ZOO/ 
Ons kenmelk 

DGWM/ 
Uwkenmelk 

Bijlagen 

Op 3 januari 2007 hebben wij een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 8 van de 

Ontgrondingenwet ontvangen van het hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpeneiwaard voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de 

dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven. De bij de ontgronding betrokken percelen en 

eigenaren zijn vermeld in de bijlage behorende bij de aamiraag die deel uitmaakt van dit besluit. 

Procedure 

Naast de aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 8 van de Ontgrondingenwet zijn op 

grond van andere wetgeving ook aanvragen dan wel verzoeken ingediend voor het uitvoeren van 

de dijkversterking. 

Gelet op het bepaalde in artikel 7d van de Wet op de waterkering zijn wij belast met de 

gecoordineerde voorbereiding van de besluiten. 

Op de voorbereiding van de besluiten is de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) van toepassing. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet zijn de colleges van 

Burgemeester en Wethouders van Bergambacht en Schoonhoven bij brief van 11 januari 2007, 

kenmerk DGWM/2007/188 verzocht ons college aan te geven of de beoogde ontgronding in 

overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp voor een 

herziening van het bestemmingsplan, of een voorbereidingsbesluit terzake, en zo zulks niet het 

geval is, of het gemeentebestuur bereid is aan de ontgronding planologische medewerking te 

verlenen. 
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Bij deze procedure hebben wij de volgende bestuursorganen in de gelegenheid gesteld te 

reageren op de aanvraag en de ontwerpbeschikking: 

- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht; 

- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven; 

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Zuid-West. 

Ter voldoening aan het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is de 

vergunningaanvraag bekendgemaakt en heeft het met de bijbehorende rapporten, alsmede de 

ontwerpbeschikking voor eenieder tar inzage gelegen van PM tot PM te PM. 

Als gevolg van het tussen het Rijk en de provincies gesloten Cultuurconvenant en de daarin 

opgenomen archeologische paragraaf, wordt de advisering sinds mei 2000 niet meer door de 

Rijksdienst voor hat Oudheidkundig Bodemonderzoek, maar door de provincies zelf uitgevoerd. 

lngekomen reacties naar aanleiding van de aanvraag 

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij een reactie ontvangen van het hoofd van de 

afdeling VROM, namens Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven waarin hij aangeeft dat 

de voorgenomen ontgronding in overeenstemming is met de geldende bestemmingsplannen. 

Daarnaast hebben wij een reactie ontvangen van Burgemeester en Wethouders van 

Bergambacht. Zij geven aan dat de ontgrondingen binnen de bestemmingsplannen 'Landelijk 

gebied Bergambacht' en 'Bergstoep/Dijklaan 2000' vallen en dat de ontgronding daarmee in 

overeenstemming is. 

Beschouwinqen ten aanzien van de aanvraag en reacties 

In het kader van de Wet op de Waterkering dient de primaire waterkering tussen Schoonhoven en 

Bergambacht te worden versterkt. Het te versterken traject is gelegen tussen de Bergstoep in 

Bergambacht en het westelijk deel van de gemeente Schoonhoven. Ten behoeve van de 

realisatie van de dijkversterking is een Ontwerpdijkversterkingsplan opgesteld dat is gevoegd bij 

de aanvraag. 

Het oppervlak van de ontgronding bedraagt 25.000 m2
• De huidige perceelhoogte is gemiddeld 

NAP -0,5 m. Ontgraven wordt tot een diepte van maximaal 20 m beneden maaiveld ter hoogte 

van de diepwanden en maximaal 3 m beneden maaiveld op de locaties waar een asverschuiving 

plaatsvindt. De ontgronding wordt uitgevoerd conform de bijgevoegde dwarsprofielen en 

overzichtstekeningen, deze zijn weergegeven in de bijlagen behorende bij de vergunning

aanvraag. Totaal komt circa 43.000 m3 aan grond vrij. De vrijkomende grond zal worden 

hergebruikt binnen het project. 

Uit het dijkversterkingsplan Bergambacht-Schoonhoven blijkt dat het hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard de aanpassing van het dijklichaam zoveel mogelijk wil inpassen 

in de huidige landschappelijke structuur, hiervoor heeft zij een natuur- en watertoets uitgevoerd. 
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De gevolgen zijn omschreven in de Projectnota/MER van het dijkversterkingstraject 

Bergambacht-Schoonhoven gevoegd als bijlage bij de aanvraag. 

Met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie is een inventariserend onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de MER. De ontgrondingslocatie is gelegen binnen de gebieden met de status 

'redelijk tot hoge verwachtingswaarde' conform het beleid ten aanzien van de culturele hoofd

strucstuur {CHS). Gelet op de waardering in de CHS is een verkennend archeologisch bodem

onderzoek noodzakelijk voor de locaties 'Bergstoep', de 'Bovenstad' tussen het pompstation en 

de Buitenlanden en 'De Hem'. Voordat wordt aangevangen met de ontgronding dient het 

verkennend archeologisch onderzoek te zijn uitgevoerd en te zijn goedgekeurd door de 

Provinciaal Archeoloog. 

Tijdens de graafwerkzaamheden zal er permanente archeologische begeleiding plaatsvinden 

door de opdrachtgever. lndien er sporen warden aangetroffen dienen deze nader onderzocht en 

opgegraven te warden. De Provinciale archeoloog dient tijdig gewaarschuwd te warden. Hiervoor 

is voorschrift 5 in de vergunning opgenomen. 

Het plangebied is gelegen binnen de door de gemeenteraad van Schoonhoven vastgestelde en 

door ons goedgekeurde bestemmingsplannen 'Binnenstad 1° kwadrant', 'Binnenstad', 

'Buitengebied' en het 'Uitbreidingsplan in onderdelen {1952)', en in de door de gemeenteraad van 

Bergambacht vastgestelde en door ons goedgekeurde bestemmingsplannen 'Landelijk gebied 

Bergambacht' en 'Bergstoep/Dijklaan 2000'. 

Conclusie 

Gelet op artikel 10, lid 7 van de Ontgrondingenwet overwegende: 

dat de ontgronding past binnen het door de gemeenteraden van Schoonhoven en 

Bergambacht vastgestelde en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bestemmings

plannen; 'Binnenstad 1° kwadrant', 'Binnenstad', 'Buitengebied Schoonhoven', 

'Uitbreidingsplan in onderdelen {1952)', 'Landelijk gebied Bergambacht' en 

'Bergstoep/Dijklaan 2000'; 

dat er geen cultuurhistorische bezwaren bestaan indien de ontgronding archologisch wordt 

onderzocht en begeleid; 

dat er geen waterstaatkundige, natuurwetenschappelijke of landschappelijke bezwaren 

bestaan; 

gezien het belang van de ontgronding, in casu het afgraven van de percelen genoemd in de 

bijlage te Schoonhoven en Bergambacht; 

ten behoeve van de aanleg van de dijkversterking, zijn wij van oordeel dat bij afweging van alle bij 

de ontgronding betrokken belangen er geen zwaarwegende redenen zijn, op grand waarvan de 

ontgrondingsvergunning zou moeten warden geweigerd. 
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Besluit 

Gelet op artikel 8 van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland; 

vergunning te verlenen conform de aanvraag en de daarbij overlegde stukken, voor het afgraven 

van de percelen genoemd in de bijlage ten behoeve van het versterken van de dijk tussen 

Bergambacht en Schoonhoven voor een periode van vier jaar na in werking treden van dit besluit. 

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften: 

1. De ontgronding dient plaats te vinden binnen de grenzen van de percelen genoemd in de 

bijlage bij de aanvraag. 

2. De ontgrondingswerkzaamheden en de inrichting van het gebied dienen te geschieden 

overeenkomstig de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte inrichtingsplan 

met dwarsprofielen genummerd 'Berg. - XI - 01 tot en met Berg. XI - 19. 

3. De ontgronding mag niet dieper plaatsvinden dan tot een diepte van 20 m beneden maaiveld 

ter hoogte van de diepwanden. Ter plaatse van de asverschuivingen mag niet dieper dan 3 m 

beneden maaiveld warden gegraven. 

4. De start van de werkzaamheden moet ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk 

warden medegedeeld aan het hoofd van het regiobureau Noord-Oost, Postbus 457, 2300 AL 

Leiden, van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie 

Zuid-Holland. 

5. Voordat wordt aangevangen met werkzaamheden ten behoeve van de ontgronding dient een 

verkennend archeologisch onderzoek te zijn uitgevoerd en goedgekeurd door de hoofd van 

het bureau Cultuur van de directie Maatschappij en Bestuur, telefoon (070) 441 83 63, 

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

6. Indian er tijdens de graafwerkzaamheden sporen van vroegere bewoning of materialen die 

van oudheidkundig belang zijn, warden aangetroffen, dient de vergunninghoudster onverwijld 

het hoofd van bureau Cultuur van de directie Maatschappij en Bestuur in kennis te stellen 

telefoon (070) 441 83 63. De aanwijzingen die door of vanwege die instantie warden 

verstrekt, dienen stipt te warden opgevolgd. 

Aandachtspunten 

Door het verlenen van een ontgrondingsvergunning wordt niet vooruitgelopen op enig andere 

door welk bestuur dan ook, krachtens de wet of een verordening met betrekking tot de onder

havige aangelegenheid eventueel te nemen beslissing. 

Voordat met de ontgrondingswerkzaamheden wordt begonnen, moet warden nagegaan of 

dergelijke beslissingen vereist zijn. Is dit het geval, dan moet voor de aanvang van de werk

zaamheden overleg warden gepleegd met de desbetreffende bevoegde bestuursorganen. 

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de benodigde vergunningen aanwezig te zijn 

bij de aanvrager. 
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Wij zijn bevoegd de vergunning in te trekken, wanneer de daaraan verbonden voorschriften niet 

zijn of warden nageleefd, dan wel wanneer de behartiging van de door de Ontgrondingenwet 

beschermde belangen dat nodig maakt en andere maatregelen daarvoor geen oplossing bieden. 

Deze andere maatregelen zijn: 

a. het wijzigen van de aan de vergunning verbonden voorschriften; 

b. het aan deze vergunning verbinden van nadere voorschriften. 

Uit artikel 16, lid 1 van de Ontgrondingenwet vloeit voort dat de werking van deze vergunning 

wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien een verzoek om een voorlopige 

voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Overtreding van de voorschriften 

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat indien zonder voorafgaande toestemming van ons 

college wordt afgeweken van de voorschriften dit gezien wordt als een overtreding. In dat geval 

moet de vergunninghoudster op aanzegging en binnen de daarin opgedragen termijn de 

overtreding ongedaan maken. Wordt hieraan niet voldaan, dan zullen wij eventueel - op kosten 

van de vergunninghoudster - de nodige herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren. 

Tevens wijzen wij de vergunninghoudster op artikel 1a, tweede lid van de Wet op de 

Economische Delicten waarbij als economisch delict warden aangemerkt overtredingen van de 

voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 3, eerste en tweede lid van de 

Ontgrondingenwet. 

Zienswijzen ontwerpbeschikking 

Schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen binnen de daar

voor in de publicatie gestelde inzagetermijn warden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Beroep tegen de definitieve beschikking 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7i van de Wet op de Waterkering 

en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken met ingang van de dag 

na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Geen beroep kan warden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan warden 

verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het 

beroepschrift moet in tweevoud warden ingediend. 

lndien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van 

de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot 

het treffen van een voorlopige voorziening warden ingediend. Dit verzoek maet warden gericht 

aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. 
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De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. lndien gedurende de 

beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist. 

Verzoek om schadevergoedinq 

Artikel 26 van de Ontgrondingenwet bevat een regaling dat indien en voorzover blijkt, dat de 
aanvrager, de houdster van de vergunning of degene die overeenkomstig artikel 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht zienswijzen heeft ingebracht, ten gevolge van een beschikking ter 
zake van een ontgronding als bedoeld in artikel 8 van de Ontgrondingwet schade lijdt of zal lijden 
en waarvan vergoeding of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, hem naar billijkheid te 
bepalen schadevergoeding wordt toegekend. 
Het verzoek om schadevergoeding dient te zijn gericht aan Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Afschrift aan: 

- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven; 

- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht; 

- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam; 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regio West, Postbus 20401, 
2500 EK Den Haag; 

- Oasen BV, t.a.v. de hear H.L. Glerum, Postbus 122, 2800 AC Gouda; 

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer Y.L. de Zwart, 
Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam; 

- Arcadis, t.a.v. de heer K. Versmissen, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp. 
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TVC ontw/2007/3912 

ONTWERPBESCHIKKING 

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 

Onderwerp van het verzoek om ontheffinq 

Datum 1 5 MEI 2007 

Ons kenmerk 

DGWM/ 
Uwkenmerk 

Bijlagen 

Op 15 januari 2007 is een verzoek ingekomen van het hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard om ontheffing van de verbodsbepaling, als genoemd onder bepaling 2.2.1, 

eerste lid, sub f en tweede lid van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening 

Zuid-Holland (PMV) voor het uitvoeren van een dijkversterking waarbij gegraven wordt tot een 

diepte van 20 m beneden maaiveld tussen Bergambacht en Schoonhoven. 

De bovengenoemde locatie is gelegen in het milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 

waterwingebied van Oasen NV. 

Procedure 

Naast het verzoek om ontheffing zijn op grond van andere wetgeving ook aanvragen dan wel 

verzoeken ingediend voor het uitvoeren van de dijkversterking. 

Gelet op het bepaalde in artikel 7d van de Wet op de waterkering zijn wij belast met de 

coordinerende voorbereiding van de besluiten. 

Op de voorbereiding van de besluiten is de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) van toepassing. 

De volgende adviseurs en bestuursorganen zijn overeenkomstig hoofdstuk 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 7.11, eerste lid van de PMV in de gelegenheid gesteld te reageren op 

het verzoek: 

Burgemeester en Wethouders van Bergambacht; 

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven; 

VROM-lnspectie Regio Zuid-West; 

Oasen NV: 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
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Reacties naar aanleiding van verzoek om ontheffing 

Op 26 januari 2007 hebben wij een brief ontvangen van Burgemeester en Wethouders van 

Bergambacht waarin zij aangeven geen opmerkingen te hebben ten aanzien van de geplande 

activiteiten. 

Op 26 februari 2007 hebben wij een reactie ontvangen van Oasen NV waarin het belang van de 

waterwinning wordt aangegeven. Oasen NV geeft aan dat de te gebruiken materialen en 

mogelijke alternatieven nog onduidelijk zijn; geadviseerd wordt om vooraf het uitvoeringsplan 

door Gedeputeerde Staten te laten beoordelen. In het rapport staat niets vermeld over 

groutankers terwijl daze wel op de tekening voorkomen. Oasen NV geeft aan dat over de toe te 

passen stoffen in de groutankers niets bekend is en voor aanvang de te gebruiken materialen 

moeten zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de innovatiemethoden die achter de hand 

gehouden worden. Indian er voor andere opties gekozen gaat worden dan aangevraagd, dient de 

aanvraag om ontheffing in het kader van de PMV opnieuw doorlopen te worden. Ten aanzien van 

de verwachte grondwaterverlaging en de daarbij mogelijke verdroging, bodemdaling en effecten 

op de watervoorziening adviseert Oasen NV een uitgebreid monitoringsprogramma van het 

grondwater. 

Beschouwinqen ten aanzien van het verzoek om ontheffing en reactles 

Het verzoek om ontheffinq heeft betrekking op het uitvoeren van de dijkversterking tussen 

Bergambacht en Schoonhoven waarbij ter plaatse van de diepwanden ontgrond wordt tot een 

diepte van 20 m beneden maaiveld. Ter plaatse van de asverlegging van het dijklichaam zal de 

maximale grondafgraving 3 m beneden maaiveld zijn. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van Oasen NV over het belang van de bescherming van de 

waterwinning en de daarbij behorende voorzieningen zijn wij van mening dat alle mogelijke 

voorzieningen moeten worden getroffen om zowel de kwaliteit als de kwantiteit te waarborgen. 

Met betrekking tot de toepassing van bouwmaterialen, materieel, de grondwaterstanden en de 

kwaliteit van het grondwater zullen voorschriften worden opgenomen in de ontheffing. 

T oetsinqskader 

Op 28 juni 2006 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Beleidsplan Groen, Water en 

Milieu 2006-2010 (BGWM) vastgesteld. Het plan is de wettelijke opvolger van het Beleidsplan 

Milieu en Water 2000-2006 (BMW) waarin het beleid ten aanzien van grondwaterwinning was 

vastgelegd. 

Het BGWM omvat het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan. Het beleidsplan werkt 

door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn 

weerslag in het Grondwaterbeheerplan en de PMV. Het beleid is erop gericht de waterwinning 

voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaats

vindt te beschermen. lngevolge artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming 

van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de PMV vastgelegd. 

In de PMV zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van 

de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Voor een aantal verbods

bepalingen kan door ons college ontheffing worden verleend, ender het stellen van voorwaarden. 
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Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan 

worden gebruikt voor de productie van drinkwater. 

Het dijktraject Schoonhoven - Bergambacht is gelegen in het waterwingebied zoals aangegeven 

in bijlage 10, onderdeel Ben kaart 8 van de PMV. 

Op grond van bepaling 2.2.1, lid 1, sub f en lid 2 van bijlage 10, onderdeel B van de PMV is het 

verboden in een waterwingebied, de grond dieper te roeren dan 2,5 m onder het maaiveld of 

anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden 

verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slechtdoorlatende bodem

lagen kunnen aantasten; onder daze werken wordt in elk geval verstaan bodemstabiliserings

werken, grand- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en hijpalen. 

Bepaling 2.2.3, lid 1, sub a van bijlage 10, onderdeel B biedt ans echter de mogelijkheid om 

ontheffing te verlenen van de eerdergenoemde verbodsbepaling. 

Het betreft hier hat uitvoeren van een noodzakelijke dijkversterking waarbij gegraven moet 

worden tot een diepte van 20 m ter hoogte van de diepwand. Ter hoogte van de asverplaatsing 

zal er worden gewerkt tot een diepte van maximaal 3 m. Tijdens de werkzaamheden zullen alle 

mogelijke maatregelen genomen moeten worden om verontreiniging van het waterwingebied te 

voorkomen. Er zullen lekbakken geplaatst warden onder de hydraulische- en dieselinstallaties, 

waar nodig zal gebruik moeten warden gemaakt van een foliemat ter bescherming van de 

onderliggende bodem. Tijdens het graafproces zullen de niet-waterdoorlatende lagen weer 

worden hersteld zodat uitwisseling tussen de verschillende watervoerende pakketten niet 

mogelijk is. De toegepaste materialen en werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking 

mogen niet uitlogen of op een andere wijze schade veroorzaken aan de infrastructuur van de 

waterwinning. 

Het betreft een eenmalige activiteit in het waterwingebied waarbij voorzorgsmaatregelen ter 

voorkoming van verontreiniging worden genomen en hat risico op verontreiniging wordt 

uitgesloten. Wij zijn van mening dat, onder het stellen van voorschriften aan een te verlenen 

ontheffing, de risico's voor verontreiniging van bodem en grondwater zoveel mogelijk worden 

gereduceerd en in ieder geval niet toenemen. 

Conclusie 

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde 

ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan 

de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater. 
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Besluit 

Gelet op de bepalingen 2.2.1, lid 1, sub f en lid 2 en 2.2.3, lid 1 van bijlage 10, onderdeel B van 

de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, hebben wij besloten aan het hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen 'de houdster van de ontheffing') 

ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van een dijkversterkingsproject tussen Bergambacht en 

Schoonhoven conform het verzoek en de daarbijbehorende tekeningen, die bij dit besluit behoren 

en als zodanig zijn gewaarmerkt, met inachtneming van de volgende voorschriften. 

Beqrippen 

In dit bes\uit wordt verstaan onder: 

- wateiwingebied: het gebied van Oasen NV dat als zodanig is aangegeven op de bij 

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland behorende en de daarvan deel uitmakende kaart 8; 

- bodem: de grond en het grondwater; 

- schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in 

het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem 

gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen 

verontreinigen; hieronder wordt in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die 

voorkomen op een door ons vastgestelde lijst behorende bij de PMV; 

- het waterleidingbedrijf: Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC Gouda, telefoon (0182) 59 33 45; 

- het bevoegd gezag: het hoofd van het regiobureau Noord-Oost van de directie Groen, 

Water en Milieu in Zuid-Holland, Postbus 457, 2300 Al Leiden, telefoon (070) 441 87 33. 

Voorschriften 

1. lndien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten 

behoeve van het bouwmaterieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van 

deze producten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening met een minimale 

opslagcapaciteit van de inhoud plus 10%. 

2. Het binnen het waterwingebied in bedrijf zijnde bouwmaterieel moet zodanig zijn uitgerust 

en worden gebruikt, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en/of 

het zich daarin bevindend grondwater niet kan optreden. 

3. Gemorste schadelijke stoffen moeten terstond worden verzameld in een voor de gemorste 

stof geschikte vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe erkende verwerkingsinrichting 

worden gebracht. 

4. lndien als gevolg van lekkage, verstopping of anderszins de bodem en/of het zich daarin 

bevindende grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de 

houdster van de ontheffing terstond het bevoegd gezag en de directeur van het water

leidingbedrijf van een en ander in kennis. 

5. lngeval van verontreiniging of dreigende verontreiniging als bedoeld in het voorgaande lid 

moet de houdster van de ontheffing in overleg met het bevoegd gezag alle maatregelen 

treffen om de verontreiniging op te heffen of het gevaar daarvan af te wenden. 
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6. Ongewone voorvallen zowel binnen als buiten kantooruren moeten binnen een uur gemeld 

worden bij de Milieutelefoon Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland, 

telefoon (070) 441 61 11). 

7. Op de percelen mogen geen schadelijke stoffen warden opgeslagen. 

8. De houdster van de ontheffing dient degenen, die in zijn opdracht handelingen en/of 

activiteiten verrichten, schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het 

waterwingebied en van de gestelde voorschriften. 

9. De houdster van de ontheffing is gehouden te doen en na te laten, hetgeen redelijkerwijs 

gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen of te 

beperken. 

10. De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform 

het bepaalde in artikel 7.5, lid 1 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. 

11. Ten minste veertien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden geeft de houdster van 

de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag. 

12. Het voor de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn. 

13. Er mag alleen warden gewerkt met gebiedseigen schone grond of niet uitloogbare stoffen 

gelijkwaardig daaraan. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient een werkplan ter 

goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag met daarin de omschrijving van 

de werkzaamheden, de toe te passen materialen en hulpstoffen. 

14. De niet-waterdoorlatende lagen moeten hun werking blijven behouden. Er mag geen 

uitwisseling plaatsvinden tussen de watervoerende pakketten. 

15. Doorboorde lagen moeten worden hersteld met een kleilaag van minimaal 1 m plus de dikte 

van de doorboorde laag. 

16. De waterwinning door Oasen NV ten behoeve van de drinkwatervoorziening dient gewaar

borgd te blijven. Er mag 9.een verstoring plaatsvinden van de winning en transport. 

17. De aanwijzingen van het bevoegd gezag en Oasen NV dienen onverwijld te warden 

opgevolgd. 

18. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient in overleg met Oasen NV een grondwater

monitoringsplan te zijn opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. 
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Aandachtspunten 

Wij wijzen de houdster van de ontheffing erop, dat door het verlenen van de onderhavige 

ontheffing niet wordt vooruitgelopen op enig andere door het provinciaal bestuur krachtens wet 

of verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de provincie, met betrekking tot de 

onderhavige ontheffing eventueel te nemen beslissing. 

Wij zijn bevoegd de ontheffing in te trekken indien de voorschriften, die aan de ontheffing zijn 

verbonden, niet warden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de belangen, die door 

deze verordening warden beschermd dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen 

oplossing bieden. Deze andere maatregelen zijn: 

a. het wijzigen van de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden; 

b. het verbinden van nadere voorschriften aan deze ontheffing. 

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de Provinciale milieuverordening 

Zuid-Holland andere wettelijke regelingen van toepassing zijn. 

Zienswijzen ontwerpbeschikking 

Schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen binnen de 

daarvoor in de publicatie gestelde inzagetermijn worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Beroep tegen de definitieve beschikkinq 

Tegan dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7i van de Wet op de Waterkering 

en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken met ingang van 

de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

Den Haag. 

Geen beroep kan warden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan warden 

verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het 

beroepschrift moet in tweevoud warden ingediend. 

Indian tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van 

de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot 

het treffen van een voorlopige voorziening warden ingediend. Dit verzoek moet warden gericht 

aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. 

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indian gedurende de 

beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet 

in werking voordat op het verzoek is beslist. 
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Schadevergoeding 

Wij wijzen de houdster van de ontheffing erop dat, indien hij voor kosten wordt gesteld, dan wel 
schade lijdt, die redelijkerwijs niet of geheel te zijner laste behoren te blijven, Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland hem, voorzover niet op andere wijze in een redelijke vergoeding is of 

kan warden voorzien, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding kunnen toekennen. 

Een verzoek daartoe kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland warden ingediend. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Afschrift aan: 

- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven; 

- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht; 

- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam; 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag; 
- Oasen NV, t.a.v. de heer H.L. Glerum, Postbus 122, 2800 AC Gouda; 

- Arcadis, t.a.v. de heer K. Versmissen, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp. 



Coordinatiecommissie Dijkverzwaringen 
Secretariaat: 
Zuid-Hollandplein 1 
Kamer D 2.11 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 
Tel.: 070 - 4416641 
Fax.: 070- 4417831 
e-mail: pj. hofman@pzh.nl 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
Postbus 90602 

2509 LP DEN HAAG 

Den Haag, 15 februari 2007 

Onderwerp: Advies dijkversterkingplan Schoonhoven-Bergambacht 

Geacht college, 

Het door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
vastgestelde plan voor de dijkversterking van de primaire waterkering gelegen in de gemeenten 
Bergambacht en Schoonhoven is een aantal malen in de commissie besproken. Zij heeft geoordeeld dat 
in dit plan op evenwichtige wijze het belang van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden 
is afgewogen tegen het belang van het vereiste kerend vermogen van de waterkering. Er warden 
innovatieve oplossingen geboden om de lintbebouwing langs de waterkering te sparen. Aan bezwaren 
van belanghebbende eigenaars van gebouwen is daarbij in belangrijke mate tegemoet gekomen. De 
commissie adviseert uw college dan ook om aan het plan goedkeuring te verlenen. 

Coordinatiecommissie dijkverzwaring Zuid-Holland 
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