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Ondenrerp Vezoek tot ontheffing verlening in het kader van

tijdelijk vastleggen Brug over de Oude RiJn

Geachte mevrourv, heer,

Verzoek:
In het kader van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de
Oude RiJn ln RiJksweg A44 en het tijdeliJk vastleggen van de Brug over de
Oude RiJn, verzoeken wU u - als vaarwegbeheerder van de Oude RiJn -
onthefflng te verlenen van de betreffende verbodsbepallngen ln de
Vaanøegverordening Zuid-Holland. Het betreft naar verwachtlng de
periode van rul¡ 2015 tot de oplevering van de nieuwe brug over de Oude
Rijn in het kader van het project RijnlandRoute, ultgevoerd door uw
provincie. Deze wordt na veru¡acht in de loop van 2O22 opgeleverd. De
genoemde onderhoudswerkzaamheden zullen in de zomer en het najaar
van 2015 plaatsvlnden.

Aanleidino:
BiJ de voorbereidingen van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug
over de Oude RiJn in 2Al2 bleek dat de brug een zeer beperkt aantal
brugopenlngen op Jaarbasls kende. Daarnaast eryaren de bewoners al
Jaren geluidsoverlast, welke wordt veroorzaakt door het laagfrequente
geluld van de overgang van het vaste naar het beweegbare deel van de
brug. Dit was aanleiding om na te denken over het tijdellJk vastleggen van
de brug over de Oude RlJn. Hierover ziJn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de provincie, gezamenlIk verkennlngen
uitgevoerd én is het tijdeliJk vastleggen van de brug besproken en positief
ontvangen ln de Dienstenoverleggen tussen de uw provincie en
Rljkswaterstaat én de ambteliJke Stuurgroep RiJnlandRoute. Ook ls het
verzoek tot ontheffing afgestemd met de heer G. Besteman van uw
afdeling.

In het Dienstenoverleg van de provlncie en RiJkswaterstaat van 3 julijl. is
ingestemd met het door belde partijen opgestelde tiJdpad (zie biJlage 1).
Daarln ziJn afspraken gemaakt over het opstellen van een gezamenliJke
communicatlestrategie in het kader van het omgevlngsmanagement van
de verschlllende projecten die uitgevoerd worden rond de Brug. Verder
moeten er afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met
nadeelcompensãtle.
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Ik vezoek u, voor het t$del[k vastleggen van de brugdckkcn over dc
Oude R[n, van de betreffende verbods epallngen ln dc
Vaamregcnvercrdening Zuld-Holland, onthefflng te verlcnen.

Hoogachtcnd,

DE MIN¡SrcR VA¡I INFRÂSTRUCTUUR EN MILIEU,
namenS dê¡r,
hoofd Dl¡trld Ítloo¡d
RUkswatcr¡taat West-Nederland Zuid(/

W.P. Vrlkhof
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