
Aan het college van D & H van het waterschap 

Hollandse Delta;

Aan het college van B & W van de gemeente Rotterdam, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Barendrecht, 

Binnenmaas en Zwijndrecht;

Aan de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond, Zuid-Holland Zuid

Onderwerp

Aanpassing kaart regionale keringen bij de 

Waterverordening Zuid-Holland en de kaart 

Waterveiligheid bij de Verordening ruimte 2014 

Geacht college, 

Gedeputeerde Staten

Contact

mw mr. L.J. de Vrueh

T 070 - 441 65 91

lj.de.vrueh@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Bijlagen

2

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

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.

Wij  informeren u dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 21 november 2017 een ontwerp-

besluit tot wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland en de Verordening ruimte 2014 

hebben vastgesteld.

Voorgesteld wordt om op de kaarten regionale keringen voor het waterschap Hollandse Delta een 

aantal wijzigingen door te voeren. 

Kaart Hollandse Delta: deelgebied IJsselmonde

De volgende keringen worden op de kaart toegevoegd:

 De boezemkering langs de Waal (gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 

Ridderkerk, Barendrecht en Zwijndrecht).

 De boezemkering langs de Kreekkade (gelegen in de gemeente Rotterdam).

Kaart Hollandse Delta: deelgebied Hoekse Waard

Bij de kering langs de Binnenbedijkte Maas (gelegen in de gemeente Binnenmaas) worden een 

aantal wijzigingen doorgevoerd in de veiligheidsklasse. De gehele boezemkering krijgt IPO 

veiligheidsklasse I, met uitzondering van de westzijde van de Boezemvliet, die vanwege de 

ligging in stedelijk gebied van Puttershoek en Maasdam, IPO veiligheidsklasse II krijgt. 
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Kaart 11 Waterveiligheid Verordening Ruimte

De bovengenoemde wijzigingen worden ook doorgevoerd op kaart 11 Waterveiligheid bij de 

Verordening ruimte 2014. Er is dus sprake van ruimtelijke doorwerking. 

Op de kaart in bijlage 2 is de ligging van de keringen weergegeven. In het bijgevoegde ontwerp-

besluit worden de wijzigingen nader toegelicht. 

Indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit

De provincie biedt alle betrokken partijen de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze te geven op 

het ontwerp-besluit tot wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland en de Verordening ruimte 

2014.

De stukken liggen van 27 november 2017 tot en met 7 januari 2018 op de volgende locaties ter 

inzage:

 Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag (het loket);

 Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, Ridderkerk;

U kunt de stukken ook downloaden via de website van de provincie Zuid-Holland 

(www.zuidholland.nl/terinzage).

U kunt uw zienswijze op het ontwerpbesluit voor 8 januari 2018 schriftelijk of mondeling indienen:

Schriftelijk:

U kunt uw reactie onder vermelding van zienswijze ontwerpbesluit wijziging Waterverordening 

Zuid-Holland versturen naar onderstaand adres:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Directie Leefomgeving en Bestuur/Afdeling Water en 

Groen, T.a.v. mevr L.J. de Vrueh, Postbus 90602,2509 LP Den Haag. 

Mondeling:

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. L.J. de 

Vrueh, tel nr 06 55449056 of email: lj.de.vrueh@pzh.nl.

Behoefte aan meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u, voordat u besluit of u een zienswijze wilt indienen, behoefte 

heeft aan een nadere toelichting of dat u specifieke vragen heeft over het ontwerp-besluit. In dat 

geval kunt u met mevr. de Vrueh contact opnemen. Indien gewenst kan een afspraak gemaakt 

worden om het ontwerp-besluit nader te komen toelichten. 
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Hoe verloopt de besluitvorming

Na ontvangst en beoordeling van de inspraakreacties op het ontwerp-besluit nemen Provinciale 

Staten een definief besluit. Als Provinciale Staten akkoord zijn wordt de nieuwe kaarten 

vastgesteld. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen

Bijlagen:

1. Ontwerpbesluit Waterverordening Zuid-Holland en Verordening ruimte 2014 inclusief 

toelichting en bijbehorende kaarten. 

2. Kaart met daarop zichtbaar de doorgevoerde wijzigingen voor het Waterschap Hollandse 

Delta.
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