
Hoogheemraadschap van Delfland 
~2 L 1'2 -- II 0 

WATERVERGUNNING 
907516 / 1050167 



Inhoudsopgave 
1 AANHEF ................ .. ....... . ...... .... .. ... ... . ... .... ..... ...... ..... , . ... , " ''' , .......... ..... ..... . ... .... .. . .. . 3 

2 CONCLUSIE ......... ...... .. ....... . .... . ..... ..... .... ..... ..... .. .... .. .. ...... ..... ....... ........ .. .. ... ...... .. ... 3 

3 BESLUIT ........... ...... .... ... .... ... ... .. .......... ....... .. .. ... ... . .. .... .... .. . ... ... .... ... .. .. .... .. . ..... .. ..... 3 

4 ONDERTEKENING ....... . .. .. ... .. ........ .... . .. ..... ... .. ...... ... . .. ... .. .. ... ... ..... .. .. .... . ..... ..... .... .. , .. 3 

5 VOORSCHRIFTEN ...................... . .... ..... ..... .. ... .. ... ......... ... .. ..... ...... ... .... ...... ....... ...... ... 4 

5.1 VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD .. ...... . ........... . . . .. . .... .. . ....... .... . ... . . , .......... . .. . ...... . . . 4 
5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN IN EEN WATERSYSTEEM OF 

BESCHERMINGSZONE ...................... , . , • . • , .. .... ......... . . , ., . ,. , .... . ... • , . • , . . ..... ... .. .. ... . ..... . ... . .... , . • . . 4 

6 AANVRAAG ........ .. .... .... .. ..... .... .. ... ... ......... ... ...... .... ..... .... ........ .. ..... ... .......... ..... .... . ... 6 

6.1 ALGEMEEN .................. . .. .. .. .. , ... .. .. .. .. . .. . . ... .... . .. . .. .... . . .. . ... ..... . ... .. . ... . .. .. . .. .. .... ... ...... 6 
6.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD ............ ..... . .. ... ........ ... ... ...... .. 6 

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER ........ 7 

7.1 ALGEMEEN ... . ......... .. .... . .. . .... ... .. .. . , , ', . ........ , •. , .......... .. ....... . ... .. , . . . . ........... ...... , ....... 7 
7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN IN EEN WATERSYSTEEM OF 

BESCHERMINGSZONE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DE'LFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST ............ 7 

8 PROCEDURE .... , . .... .. .. ... . ,. , ... .... , . .. .... ..... , . ..... , ... .... .. , .. ... .. .. ....... .. , ..... ,. , .. , .. .... ..... , ...... , 9 

8.1 ALGEMEEN . ...... ............. . .. . ... .. . .. .. .. ... . . ..... .. . . , . .... .. . . ....... . .. ....... ... ........ . ...... " .. ", .... ,9 
8.2 BEHANDELING VAN ZIENSWIJZEN .... . , . ...... ... ... .. . . .. .. . . .. , . ....... ..... ..... . .. ... . . . . .. ....... .... .. .... 10 

9 MEDEDELINGEN ...... ,", .......... " .. . .... ... ... .. ... , .... ... ........... , .. ... . .. .......... ... .... . ........ ... .. . 10 



Watervergunning 907516 / 1050167 

1 Aanhef 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) heeft op 7 juni 2010 een aanvraag 
ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Holland te Rotterdam om een vergunning als bedoeld in 
hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem . 

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone 
waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist. 

2 Conclusie 

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken 
doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van 
de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de 
gevraagde vergunning verleend. 

3 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Keur Delfland 2010, de Waterwet, het Waterbesluit, de 
Waterregeling, de Wet milieubeheer, de ,lI.1gemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde 
overwegingen besluit het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden als voigt: 

a. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6 .5 sub c en 6.13 van de Waterwet aan 
Rijkswaterstaat ZUid-Holiand, pia de heer P. Beeldman, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam, 
te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone 
waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist. 

b. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning: 
brief d.d. 4 juni 2010, kenmerk RWS/DZH-2010/4149; 
Vergunningaanvraag Waterwet, definitieve versie d.d . mei 2010; 
ingevuld aanvraagformulier biz. 3 tim 15, versie d.d. 2010. 

c. De volgende gewaarmerkte documenten deel te laten uitmaken van de vergunning : 
tekening "Voorkeursalternatief overzicht locatie zandmotor", laatst gewijzigd 
d.d. 22 januari 2010, met tekeningnummer C6158-01.001; 
tekening "Voorkeursalternatief overzicht dwarsprofielen", laatst gewijzigd 
d.d. 22 januari 2010, met tekeningnummer C6158-01.001; 

d. Aan de vergunning de volgende voorschriften genoemd in hoofdstuk 5 te verbinden met het 
oog op de in artikei 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen . 

4 Ondertekening 

Delft, 21 september 2010 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 
Namens dezen, 
Teamleider Regulering e,n Planad~v~i s~e:o!.r.ll· JY-,..--

7,//: --->-.// ;?Z;-c ---
·M.Oostdam 
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5 Voorschriften 

5.1 Voorschriften van algemene aard 

Voorschrift 1. 

Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig 
zijn. 

Voorschrift 2. 
Beheer en onderhoud 

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede 
staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. 

Voorschrift 3. 
Contactpersoon 

1. De vergunningvergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in het 
bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of 
namens Delfland in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd . 

2. De vergunningvergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze 
vergunning inwerking is getreden Delfland mee, de naam, het adres en het telefoonnummer 
van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. 

3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld. 

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of 
beschermingszone 

5.2.1 Standaardvoorschriften 

Voorschrift 4. 
Aigemeen 

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is 
verleend, ten minste een week van tevoren melden aan Delfland. 

2. De vergunninghouder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is 
verleend binnen twee dagen na afloop ervan melden aan Delfland. 

3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van 
de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan Delfland. 

4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het oprulmen en 
afvoeren van aile daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de 
resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval. 

5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen aileen toegepast worden na goedkeuring van 
Delfland. 

6. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen een jaar na afgifte van de 
vergunning daarvan gebruik gemaakt is. 

7. Aile werken moeten in goede staat gehouden worden. 
S. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de 

vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan 
Delfland. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd. 

9. De vergunninghouder moet aile redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen 
dat Delfland, dan wei derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning. 

10. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe 
vergunninghouders moeten de overgang binnen 12 weken na rechtsopvolging schriftelijk 
melden aan Delfland. 
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11. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan 
Delfland. 

12. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te 
wijzigen. Dit kan gebeuren In verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden 
in het belang van de waterstaat. 

5.2.2 Specifieke voorschriften 

Voorschrift 5. 
Uitvoering zeewering 

1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten zodanige maatregelen worden getroffen dat 
het waterkerende vermogen van de zeewering niet wordt aangetast. 

2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

3. Tijdens de uitvoering van de megazandsuppletie moet het perswater direct aflopen naar zee. 
4. Er moeten maatregelen worden getroffen ter voorkoming van uitspoelingen op het strand en 

stroomgeulen binnen 20 meter uit de as van een strandhoofd. 
5. De volgende eisen worden gesteld aan het aan te brengen zand: een mediane korrelgrootte 

D50 tussen 200 IJm en 300 IJm. 
6. De door Delfland geplaatste meet-, raai- of nummerpalen op het strand en in de strandhoofden 

evenals de afrasteringen mogen niet worden verwijderd, beschadigd of verplaatst. 

Voorschrift 6. 
Specifiek (Uitvoeringsvariant Hoek van Holland) 

1. Met het uitvoeren van de werkzaamheden mag niet worden begonnen alvorens een met 
betrekking hiertoe te maken werkplan door Delfland is goedgekeurd. Het werkplan moet 
uiterlijk acht weken v66r aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden 
toegezonden aan Delfland. 

2. De persleiding moet per ommegaande verwijderd worden als deze niet langer wordt gebruikt. 
3. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de persleiding moeten ontgravingen worden 

gedicht tot aan het doorgaande strandprofiel. 
4. De doorgang op het strand voor medewerkers van Delfland en hulpdiensten moet 

gegarandeerd blijven. Dit houdt in dat landwaarts van de hoogwaterlijn een ten minste 10 
meter brede doorgang aanwezig moet zijn, vrij van obstakels. 

Voorschrift 7. .' 
Onderhoud persleiding 

1. De werken moeten van een deugdelijke constructie zijn. 
2. De vergunningvergunninghouder moet de gemaakte werken steeds in goede staat 

onderhouden. 
3. Indien de werken door bijvoorbeeld stormgeweld of brand, onherstelbaar beschadigd zijn 

moeten de werken binnen veertien dagen verwijderd worden door en voor rekening van de 
vergunningvergunninghouder. De vergunningvergunninghouder moet de ontruimde locatie 
opleveren volgens aanwijzingen van Delfland . 

4. Eventuele stuifgaten of strandverlagingen moeten, binnen 24 uur na het ontstaan ervan, ' . . 
worden gedicht tot aan het doorgaande strandprofiel, volgens aanwijzingen van Delfland. 

5. De werken dienen te allen tijde op kosten van de vergunningvergunninghouder op eerste 
aanzegging van Delfland te worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op 
dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. 
Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland minimaal veertien dagen van te voren 
aangeven of de vergunningvergunninghouder de werken dient te verwijderen of te verplaatsen . 
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6 Aanvraag 

6.1 Aigemeen 

6.1.1 Aanleiding 

907516 / 1050167 · 

V~~r het onderhoud van de Delflandse kust zijn grate hoeveelheden zand nodig. Gezien de stijging 
van de zeespiegel neemt de hoeveelheid benodigd zand in de toekomst toe tot 1,1 miljoen m3 
zand per jaar. Met het toenemen van de onderhoudsbehoefte leidt het doorgaan met periodiek 
suppleren tot frequentere en intensievere verstoring van de natuur in de ondiepe kustzone en, bij 
suppletie op het strand, tot verstoring van de strandrecreatie. 

Het is mogelijk om het zand niet periodiek maar in een keer met een megasuppletie aan te 
brengen. Door een slimme ligging en aanlegwijze kan mogelijk het onderhoud aan de kust 
efficienter worden en kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor andere functies, zoals recreatie 
en natuur. 

6.1.2 Bedrijfssituatie 

N.V.T. 

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

De aanvraag betreft het uitvoeren van een megazandsuppletie ter hoogte van Ter Heijde in de 
gemeente Westland en het tijdelijk hebben en behouden van een persleiding van het 
aansluitingspunt langs de Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland naar de toepassingslocatie op het 
strand. 

De aanvraag, inclusief de bijlagen, maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de 
overwegingen van deze vergunning aileen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag. 

Beschrijving van het waterstaatswerk 
De locatie ligt in de bUitenbeschermingszone (strand en vooraever) van de primaire waterkering 
volgens de Legger Zeewering, december 1997, bladnrs. 005 tim 009. 

Concreet betreft het de volgende werkzaamheden: 

1. het uitvoeren van een megazandsuppletie, bestaande uit 20 miljoen m3 zand, ter hoogte 
van Ter Heijde tot een hoogte varierend tussen 10,00 meter - NAP en 5,00 meter + NAP, 
volgens de dwarsprofielen, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende 
tekening, welke aansluit op het bestaande strand, op de perce len kadastraal bekend 
gemeente Monster, sectie F, nummers 9000, 2429, 2886, 2882, 1607, 1904, 1903, 474 en 
439; 

2. het tijdelijk plaatsen en hebben van een persleiding ten behoeve van het transport van het 
suppletiezand over een afstand van 10 kilometer van het vaste aansluitingspunt langs de 
Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland naar de uitvoeringslocatie, welke ligt op minimaal 
10 meter v66r de duinvoet op de percelen kadastraal bekend gemeente Rotterdam 12e 

afdeling, sectie AM, nummers 14, 209, 210 en 212, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, 
nummers 2, 4, 3859, 4294, 4295 en 5514, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nummers 
288, 958 en 959 en gemeente Monster, sectie F, nummers 5, 296, 414, 439, 474, 1205, 
1306, 1422, 1653, 1660, 1661, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1906, 
1907 en 2429. 
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7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het 
waterbeheer 

7.1 Aigemeen 

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit 
artikel zijn de algemene doelsteliingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het 
waterbeheer: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstramingen, wateraverlast en 
waterschaarste; in samenhang met 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 
en 

c. vervuliing van maatschappelijke functies door watersystemen; en 
d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken. 

Deze doelsteliingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. 
Een vergunning wordt geweigerd indien de doelsteliingen van het waterbeheer zich niet 
verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden 
van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. 

De doelsteliingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, 
waterkwantiteit, waterkwaiiteit en maatschappelijke functievervuliing door watersystemen. 
De uitwerking daarvan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en 
beheersplannen op grand van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde 
normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling 
verenigbaar is met de doelsteliingen voor het waterbeheer Hieronder voigt een beschrijving van 
het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden. 

In aanvuliing op het toetsingskader van artikel 2.1 wordt bij de beoordeling van een 
vergunningaanvraag voor een handeling als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet tevens 
rekening gehouden met het belang van de natuurontwikkeling. 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het 
toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de doelsteliingen a. tim c. De effecten op 
doelstelling d. spelen geen ral bij dit besluit. 

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader voigt in de paragrafen 7.2 en 7.3 
de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. 

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem 
of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 
vergunning is vereist 

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit) 

Beleid 
Het besluit is getoetst aan: 

artikel 4.1 van de Keur Delfland 2010; 
het Waterbeheersplan Delfland 2010 - 2015; 
de Strandnota van juli 2007. 

Toetsing watergangen 
Aanvragen om een ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor 
zover voor de betreffende objecten geen absoluut verbod geldt, getoetst op: 

afname bergingscapaciteit watergang; 
afname doorstraom capaciteit watergang; 
negatief effect op de waterkwaliteit. 
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Toetsing waterkeringen 
Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor 
zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op: 

nadelige effecten op kerende hoogte; 
nadelige effecten op stabiliteit; 
nadelige effecten op erosiebestendigheid; 
mogelijke hinder voor efficient uitvoeren van onderhoud en inspectie; 
profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering; 
periode van uitvoeren van activiteiten; 
staat van onderhoud van vergund object; 
verwijderbaarheid van vergund object; 
buiten gebruik stelling van object. 

Toetsing Strandnota 
Toetsing aan de Strandnota (zie hoofdstuk 1. Inleiding) leidt tot de volgende constateringen . 

Delfland is verantwoordelijk voor het instandhouden van een veilige waterkering en de 
bescherming van het achterliggende gebied tegen overstroming. Uitgangspunt is dat Delfland deze 
taak goed kan uitvoeren en dat het (dagelijks) beheer en onderhoud niet worden belemmerd. 
Zeker met het oog op toekomstige zeespiegelstijging is dit noodzakelijk. Daarnaast geldt dat 
Delfland voor wat betreft het onderhoud een duidelijke visie heeft: Delfland wil zoveel mogelijk 
ruimte geven aan natuurlijke processen, zoals verstuiving, om een natuurlijke aangroei van de 
duinen te bevorderen (= dynamisch beheer). Bevordering van de dynamiek draagt bij aan een 
duurzame bescherming van het achterland en aan behoud en ontwikkeling van met name 
landschappelijke waarden van het kustgebied. Een strand vrij van objecten is de meest ideale 
situatie, maar veelal onhaalbaar. Want Delfland onderkent het belang van het strand voor de 
recreatie en houdt hier zoveel mogelijk rekening mee, zolang dit niet in strijd is met de primaire 
waterstaatkundige functie. 

Het kustvak Westland wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de badplaats Ter Heijde 
(Streekplan ZUid-Holiand-West, 2003) en een aantal intensief gebruikte strandslagen zoals 
Vlugtenburg, Beukel en Molenslag. De activiteiten op het strand zijn rondom deze knooppunten 
geconcentreerd. Voor het hele yak geldt dat het achterliggende duingebied smal is, de zeereep is 
opgehoogd tot minimaal 10,00 meter + NAP en er is een tweede duinregel aangebracht in 1988. 
Het gebied behoort tot de zwakke schakel Delflandse kust. Aangroei en aanstuiving van het duin is 
zeer gewenst. 

Met het uitvoeren van de megazandsuppletie wordt de aangroei van het duin gerealiseerd. 
De aangevraagde werkzaamheden dragen daarom bij aan de gewenste situatie, zoals beschreven 
in hoofdstuk 1 van de Strandnota. 

Beheerovereenkomst Zandmotor 
In haar vergadering van 30 maart 2010 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland ingestemd met de concept Beheersovereenkomst Zandmotor, versie d.d. 8 maart 2010. 
De Beheersovereenkomst Zandmotor is op 15 juni 2010 ondertekend door Delfland. 

Veiligheid 
Door de werkzaamheden wordt de stabiliteit van waterkering niet aangetast, indien de 
voorschriften in deze vergunning worden gevolgd. 

Waterkwantiteit oppervlaktewater 
Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater in beheer bij Delfland ligt circa 750 meter landinwaarts uit de 
Rijksstrandpalenlijn, nabij de Haagweg. Delfland verwacht geen consequenties voor het peil van 
het oppervlaktewater. 

Waterkwantiteit grondwater 
De uitvoering van de megazandsuppletie leidt naar verwachting tot een (deels tijdelijke) stijging 
van het grondwaterpeil, vooral ter plaatse van de huidige zeereep. 
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In dit gebied ligt een grondwaterwingebied van Dunea. 

Het duingebied Solleveld is aangewezen als Natura 2000-deelgebied, waarbinnen waterwinning 
plaats vindt. Om deze reden is het gebied in de Provincia Ie Milieuverordening aangewezen als 
miieubeschermingsgebied voor grondwater met de status "Waterwingebied". Het gebied wordt 
beschermd om de kwaliteit van bodem en grondwater te kunnen garanderen als betrouwbare bron 
voor de drinkwatervoorziening. 

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en 
ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit) 

De werkzaamheden hebben geen consequenties voor dit criterium voor wat betreft het 
oppervla ktewater. 

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door water
systemen 

Duincompensatie 
Het natuurcompensatie gebied is aangelegd door Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Hiervoor heeft de 
Provincie Zuid-Holland bij besluit van 20 april 2007, onder nummer DGWM/2007/5631, 
vergunning, op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ex art. 16 verleent aan 
Rijkswaterstaat. Binnen de gebiedsgrenzen dienen in een aantal jaren bij milieuvergunning 
vastgelegde natuurdoelstellingen bereikt te worden. Nederland heeft hiervoor een 
resultaatsverplichting en dient de natuurontwikkeling te waarborgen richting Europese Commissie 
en Raad van State. Het dagelijkse beheer wordt uitgevoerd door de Stlchting Het Zuid-Hollands 
Landschap. 
De gewenste natuurontwikkeling vergt een specifieke combinatie van de ontwikkeling van 
natuurlijke duinvorming, de grondwaterstand, de zoutinvloed en het beperkt instuiven van zand. 

Het hebben van een persleiding op het strand kan negatieve gevolgen hebben voor het 
dynamische beheer van de zeewering. Delfland wi! zoveel mogelijk ruimte geven aan natuurlijke 
processen, zoals verstuiving, om een natuurlijke aangroei van de duinen te bevorderen. Gelet op 
het voorgaande mag de persleiding niet onnodig lang blijven liggen. 

Conclusie 
Het hebben van de persleiding op het strand kan het meegroeien van de duinen feitelijk 
belemmeren. De persleiding mag daarom niet onnodig lang blijven liggen, zie vergunning
voorschrift 6 sub 2. 

Rijkswaterstaat moet aile redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat 
Delfland, dan wei derden, schade lijden ten gevolge van de Pilot Zandmotor, zie ook 
vergunningvoorschrift 4 sub 9. 

Belangenafwegi n9 
Het belang van de vergunningvergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is 
afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Delfland 2010 en het 
vigerende beleid worden beschermd. 

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de 
aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering 
voldoende wordt gewaarborgd. 

8 Procedure 

8.1 Aigemeen 

De aanvraag is op 7 juni 2010 bij Delfland ingediend en geregistreerd onder nummer 859924. 
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Bij de voorbereiding van dit besluit wordt de uniforme open bare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht gevolgd. 

8.2 Behandeling van zienswijzen 

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 25 juni 2010 tot en 
met 5 augustus 2010 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. 

Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn tien zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen 
zijn door de aanvrager samengevat en beantwoord in de "Nota van Antwoord op ingediende 
zienswijzen inzake ontwerpbesluiten en ontwerpprojectplan voor aanleg en zandwinning van de 
Zandmotor aan de Delflandse Kust", september 2010. 

Naar aanleiding van de zienswijze van N.W. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Voorburg, handelend 
onder de handelsnaam Dunea, bij brief van 3 augustus 2010, kenmerk Na3452, merken wij het 
volgende op. 

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer voor de aanleg van de Zandmotor. Zij is ook bevoegd gezag voor 
het gebied waar de werken in hoofdzaak plaatsvinden. De initiatiefnemer moet effecten en 
mitigerende maatregelen in beeld brengen, die door Rijkswaterstaat als bevoegd gezag worden 
getoetst. Dit gebeurt middels het Projectplan. Omdat de werken ook deels in het beheergebied van 
Delfland plaatsvinden, is voor de werken ook een Watervergunning van Delfland vereist (conform 
Handreiking Samenloop bevoegdheden watervergunning). In deze watervergunning worden aileen 
de belangen afgewogen die in het Projectplan niet zijn verwoord, zoals de effecten op de 
zeewering. De door Dunea genoemde effecten worden dus in het Projectplan behandeld en niet in 
de Watervergunning. 

Status duingebied Solie veld 
Paragraaf 7.2.1. is uitgebreid. Onder het kopje "Waterkwantiteit grondwater", is de status van het 
gebied toegelicht door opneming van het tekstvoorstel van Dunea. 

Onderzoek totaaleffecten kustprojecten 
Paragraaf 7.2.2 van de ontwerp watervergunning heeft aileen betrekking op het oppervlaktewater, 
de tekst wordt nu aangevuld. 

Grondwaterstandverhoging in Natura 2000-gebied 
Het waarborgen van de ecologische doelstellingen behorend tot Natura 2000-deelgebied Solleveld 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij is hiervoor het bevoegde gezag. 

Afspraken beheer en gebruik Zandmotor 
De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de gezamenlijke 
opdrachtgevers en financiers van de realisatie van de Zandmotor. V~~r het maken van afspraken 
dient u contact op te nemen met deze initiatiefnemers. 

9 Mededelingen 

Correspondentieadres 
Het correspondentieadres betreffende (de naleving van) deze beschikking is: 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Team Regulering en Planadvisering 
Postbus 3061 
2601 DB Delft 
Telefoon: (015) 270 18 88 
E-mail: loket@hhdelfland.nl 
Fax: 015 270 18 89 
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Beroepmogelijkheden 

I. Op grond van de Aigemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de 
dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze 
vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijzen over het 
ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag), onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. 

Voer de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. 
De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de 
verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke 
wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6: 16 van de 
Aigemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop 
kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een 
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag (Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag). Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een 
griffierecht verschuldigd. 

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Delfland bij tussenuitspraak in de 
gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te 
nemen. 

Voorkomen schade 
Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Delfland ten 
gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden. 

Verzendlijst 
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan: 

Rijkswaterstaat ZUid-Holiand, T.a.v. de Afdeling Vergunningen (ARE), Postbus 556, 
3000 AN Rotterdam; 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, 
Postbus 19530, 2500 eM Den Haag; 
Provincie ZUid-Holiand, Directie Omgevingsdiensten, afdeling Vergunningverlening, 
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag; 
Gemeente Rotterdam, Directie dS+V, afdeling Vergunningen, Postbus 6699, 
3002 AR Rotterdam; 
Gemeente Den Haag, Directie BTD, afdeling Juridisch Zaken, Postbus 12 600, 
2500 DJ Den Haag; 
Gemeente Westland, Afdeling Ruimte, Bouwen en Milieu, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk; 
Milieufederatie Zuid-Holland, Postbus 22344, 3003 DH Rotterdam; 
Stichting Het Zuid-Holiands Landschap Rotterdam, Nesserdijk 368, 3063 NE Rotterdam; 
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag . 

Toestemming perceeleigenaren 
Ik 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 het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. 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. 




