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Oeververvanging Rijn-Schiekanaal

Geacht college,
Uw brief van 10 mei jl. hebben wij in goede orde ontvangen. Ten behoeve van de voorbereiding
van het onderhoud aan de oeverconstructies langs het Rijn-Schiekanaal tussen Delft en Den
Haag vindt er al enige tijd ambtelijke afstemming plaats, aangezien een groot gedeelte van het
traject zich op grondgebied van uw gemeente bevindt.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen

Vanaf de start van de ontwerpfase voor de oeververvanging in september 2016 is uw
gemeente bij de oeververvanging betrokken, te beginnen met een zogenaamde “project
startup” met alle betrokken overheden, waaronder ook het Hoogheemraadschap van
Delfland. Begin 2016 is het eerste contact met uw gemeente gelegd. Dit maakte in eerste
instantie onderdeel uit van een overleg in het kader van de aanleg van de fietsstraat, de
verbreding van tramlijn 1 op de Delftweg en de oeververvanging.
Bij de uitwerking van het ontwerp van de oeververvanging kwam in november 2016 naar
voren dat de impact op de bomen groot is. Vanaf dat moment is er vanzelfsprekend overleg
met uw gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland over de meest optimale
oplossing met als doel behoud of herplant van de bomen.

90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Tijdens de contactmomenten is ook aangegeven dat wij dit voorjaar een informatieavond
wilden organiseren om de omgeving te informeren over het voorgenomen onderhoud aan de
oever. Op 9 maart 2017 is de provincie tevens aanwezig geweest op een informatieavond
van uw gemeente met betrekking tot de reconstructie van de Delftweg en de mogelijkheid
om daar ook informatie over de oeververvanging te kunnen geven.
In de voorbereiding voor onze informatieavond van 10 mei jl. is uw gemeente betrokken
geweest. In de uitnodigingsbrief voor de informatieavond stonden geen andere zaken dan al
met uw gemeente gedeeld. Deze uitnodigingsbrief is echter, zoals u aangeeft, niet vooraf
gedeeld. Uiteraard had de uitnodiging vooraf met u gedeeld moeten worden. Dat zullen wij in het
vervolg zeker doen.
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In samenwerking met uw gemeente worden momenteel de consequenties van de vervanging van
de oeverconstructies op de vitaliteit van de bomen langs de vaarweg nader onderzocht. De
exacte aantallen bomen die uiteindelijk verwijderd moeten worden ten behoeve van de
oeververvanging zijn om die reden nog niet bekend. Samen met u zullen wij een zo optimaal
mogelijke afweging maken tussen zoveel mogelijk behoud van bomen enerzijds en de veiligheid
voor de omgeving anderzijds. De bomen die verwijderd moeten worden, worden uiteraard
gecompenseerd en indien mogelijk ook op dezelfde locatie. Voor herplant op dezelfde locatie
moet in dit geval ook worden overlegd met het Hoogheemraadschap van Delfland, aangezien de
Delftweg onderdeel uitmaakt van een waterkering. Met het oog op uw project “reconstructie
Delftweg” gaan we gezamenlijk na of er een integraal groenplan kan worden opgesteld, dat
zoveel mogelijk recht doet aan de diverse belangen in de omgeving.
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