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District Noord

Postbus 556

3000 AN ROTTERDAM

Onderwerp

Ontheffing voor het tijdelijk vast leggen van de 

beweegbare brugdekken van de brug in de Rijksweg A44 

over de Oude Rijn te Leiden en het gedeeltelijk 

belemmeren en stremmen van het scheepvaartverkeer.

Geachte heer Valkhof,

Gedeputeerde Staten

Dienst Beheer Infrastructuur

Afdeling District Stedelijk Gebied

Contact

G.T.M. Besteman

T 070 - 441 85 21

gtm.besteman@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk

PZH-2015-509995136

DOS-2015-0000717

Uw kenmerk

RWS 2015/322

Bijlagen

1 ontwerpbeschikking

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Naar aanleiding van uw aanvraag, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 9 januari 

2015, kenmerk RWS 2015/322, zenden wij u hierbij een ontwerpbeschikking inzake de ontheffing 

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 van de brug in de Rijksweg A44, over de 

Oude Rijn, tot de realisatie van de naastgelegen nieuwe brug in de Rijnlandroute.

Vanwege de vereiste zorgvuldigheid en communicatie rondom ons voornemen om aan u

ontheffing te verlenen om de scheepvaart gedeeltelijk te belemmeren, zal omtrent de inhoud van 

de ontwerpbeschikking, conform het gestelde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, 

aan belanghebbenden de gelegenheid worden gegeven om binnen vier weken na verzending van 

de daartoe te versturen brieven, zienswijzen kenbaar te maken.

De resultaten van deze zienswijzeprocedure zullen worden verwerkt in het nog vast te stellen 

definitieve besluit.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

R. van der Helm drs. J. Smit
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