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In de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu van 4 april 2018 heeft een

vertegenwoordiger van omwonenden van de Delftweg Zuid (nabij de Delft Pottery) aandacht

gevraagd voor de oeververvanging Rijn- Schiekanaal. U heeft in die vergadering ook aandacht

gevraagd voor het zorgvuldige bepalen van het tracé van de nieuwe oeverconstructie bij de

Delftweg Zuid. Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den

Haag via de Schie naar Rotterdam.

  

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van oevers van de

provinciale vaarwegen. De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur

en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de oude oeverconstructie door

een constructie met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar. Wij zijn vanaf 2018 bezig met

het vervangen van de oevers op een aantal plekken  langs het Rijn- Schiekanaal in de gemeente

Rijswijk. De oeververvangingen verlopen zoals gepland. Op twee plekken, tegenover Vlietzigt en

bij de Delftweg Zuid nabij de Delft Pottery, is de oeververvanging aanleiding om de oever recht te

trekken omdat daar nu kleine versmallingen aanwezig zijn. Dat betekent dat de vaarweg ter

plaatse maximaal 1 ,75 meter breder  wordt. Met de gemeente Rijswijk hebben we in goed overleg

het tracé van de te vervangen oever tegenover Vlietzigt bepaald.

  

In overleg met de gemeente Rijswijk is afgesproken dat het trace bij de Delftweg Zuid doelmatig

wordt uitgevoerd. Dat betekent dat het nieuwe tracé precies het tracé van de oude

oeverconstructie volgt en de vaarweg op die plek niet verbreed wordt. Hierbij maken wij gebruik

van de GS-bevoegdheid om af te wijken van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling

vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015. Dit artikel maakt het mogelijk af te wijken van het gewenste

breedteprofiel voor oevers. Op deze manier kan de voortgang van de oeververvanging van het

Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk worden gegarandeerd.
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Wij hopen u voor dit moment voldoende geinformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, plv. voorzitter,

drs. G.M. Smid-Marsman F. Vermeulen

  

 

 


