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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

gelezen de aanvraag van het hoofd van het District Noord van Rijkswaterstaat West-Nederland 

Zuid, Boompjes 2003011 XD Rotterdam, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 9

januari 2015, ontvangen op 29 januari 2015 kenmerk RWS 2015/322, om ontheffing op grond van 

de Vaarwegenverordening Zuid-Holland voor het tijdelijk vastleggen van de brugdekken van de 

Rijkswegbrug A44, over de Oude Rijn

overwegende dat de brug in eigendom en beheer is bij Rijkswaterstaat en dat de brug wordt 

bediend door de provincie Zuid-Holland;

dat bij de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug van Rijkswaterstaat in 

de A44 over de Oude Rijn bleek dat de brug nog slechts een zeer beperkt aantal openingen (ca. 

1x per maand)  kent en dat omwonenden al jaren geluidsoverlast ervaren, veroorzaakt door de 

overgang van het vaste deel van de brug naar het beweegbare deel; 

dat Rijkswaterstaat daarom  heeft voorgesteld om de brug tijdelijk vast te maken door het 

vastleggen van de beweegbare brugdekken;

dat het vastleggen van de brug de overlast voor omwonenden zal beperken en de kosten van het 

beheer en onderhoud door Rijkswaterstaat de komende jaren substantieel zal verlagen;

dat het verzoek van Rijkswaterstaat in lijn ligt met het besluit van Provinciale Staten van 10 

december 2014 over het Provinciaal Inpassingsplan Rijnland Route, waarin in principe wordt 

gekozen voor vaste bruggen;
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dat definitieve besluitvorming over het aanleggen van nieuwe vaste bruggen volgt na gunning van 

de Rijnlandroute, naar verwachting medio 2016;  

dat de beweegbare brugdekken van de brug in de Rijksweg A44 middels een vergrendeling 

worden vastgemaakt, waarmee een niet onomkeerbare vaste brugconstructie ontstaat;

dat het op deze brug van toepassing zijnde en door ons vastgestelde bedieningstijdenbesluit 

separaat zal worden ingetrokken;  

dat tegen inwilliging van het verzoek, onder het stellen van voorbehouden en voorschriften, naar 

hun oordeel geen overwegende bezwaren bestaan;

dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om over de inhoud van de 

ontwerpbeschikking hun zienswijze naar voren te brengen;

gelet op artikel 4.1.1. van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, 

Besluiten:

I aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, 

District Noord, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam, hierna te noemen “de houder van de 

ontheffing” ontheffing te verlenen van de in artikel 2.2.1. onder a. van de Vaarwegenverordening 

Zuid-Holland opgenomen verbodsbepaling, tot het gedeeltelijk belemmeren van het 

scheepvaartverkeer, vanwege het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken in de brug 

in de Rijksweg A44, over de Oude Rijn, te Leiden, tot de realisatie van de naastgelegen nieuwe  

brug in de Rijnlandroute;

behoudens rechten van derden en onder de volgende voorbehouden en voorschriften:

1. de houder van de ontheffing dient zorg te dragen voor de totstandkoming van een 

nadeelcompensatieregeling, op basis waarvan de gehonoreerde schadeclaims door 

Rijkswaterstaat zullen worden betaald; 

2. de houder van de ontheffing moet bij het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden die 

leiden tot het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken de  aanwijzingen door of 

vanwege het hoofd van het district Stedelijk Gebied van de dienst Beheer Infrastructuur van 

de provincie Zuid-Holland of vanwege deze te geven bevelen onverwijld en stipt opvolgen;

3. de houder van de ontheffing of degene die namens hem daadwerkelijk alle benodigde 

werkzaamheden inzake reconstructie, onderhoud en het tijdelijk vastleggen van de 

beweegbare brugdekken gaat uitvoeren, dient zo spoedig mogelijk in overleg te treden met 

de medewerker vaarwegbeheer, van het district Stedelijk Gebied van de provincie Zuid-

Holland, C.J. van Kampen, telefoonnummer 070-4418662 (of 06 18 30 99 09);
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4. de houder van de ontheffing moet tenminste 8 dagen voorafgaand aan de aanvang van de 

werkzaamheden, en het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken, kennis geven 

aan de hiervoor onder 3. genoemde medewerker vaarwegbeheer;

5. indien het wegens de uitvoering van provinciale werken of wegens andere dringende 

redenen noodzakelijk wordt geacht wijziging aan te brengen in de werken en/of deze te 

verplaatsen dan wel te verwijderen - zulks ter beoordeling van of vanwege het districtshoofd 

voornoemd - dan moet dat binnen een daartoe door of vanwege deze te stellen termijn door 

de houder van de ontheffing geschieden;

6. de ontheffing vervalt na realisatie van de naastgelegen nieuwe vaste brug in de 

Rijnlandroute;

7. de houder van de ontheffing moet het gereedkomen van het werk en de oplevering van het 

werk aan de opdrachtgever, melden aan het hiervoor onder 1. genoemde districtshoofd;

II dit besluit onder anderen te zenden aan:

a. adressant(e), als beschikking op het verzoek;

b. Koninklijke Schuttevaer, Landelijk secretariaat, Postbus 23415, 3000 KK Rotterdam;

c. Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein.

d. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden;

e. gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden;

f. gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest;

g. gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk;

h. Katwijkse Ondernemers Vereniging, Kerkstraat 11, 2231 CX Rijnsburg;

i. Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

R. van der Helm drs. J. Smit

Verzonden:

N.B.

Gedeputeerde Staten wijzen de houder van de ontheffing er op, dat zij bevoegd zijn deze 

ontheffing in te trekken, indien de aan deze ontheffing verbonden voorbehouden en voorschriften

niet worden nageleefd. Zij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door vorengenoemde verordening 
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beschermde belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen 

afdoende oplossing bieden.

Die andere maatregelen zijn:

a het wijzigen van de aan deze ontheffing verbonden voorbehouden en voorschriften;

b het aan deze ontheffing verbinden van nadere voorbehouden en voorschriften .

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 

zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder 

vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het 

bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het 

Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet 

hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb 

bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 

20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. 

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan: 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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