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Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

1. Definitief vaststellen van het m.e.r. beoordelingsbesluit.

2. Vaststellen van het ontwerp projectplan in de zin van de Waterwet voor het project

Oeververvanging T6 Noord.

3. Ter inzage leggen van het ontwerp projectplan in de zin van de Waterwet voor het

project Oeververvanging T6 Noord.

4. Vaststellen van de kennisgeving van het ontwerp projectplan in het Provinciaal blad

conform bijgevoegd concept.

5. Vaststellen van de kennisgeving van het ontwerp projectplan voor de website

conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis

 

Het project maakt onderdeel uit van het meerjarenonderhoudsprogramma voor het

(planmatig) onderhoud van de vaarwegen. Het betreft de Heimanswetering,

Woudwetering en Oude Wetering.

De oevers die vervangen worden zijn in beheer en onderhoud van de provincie.

Een significant deel van de oevers zijn zogenoemde ‘ROBO-oevers’, dit zijn particuliere

oevers die (wel) in beheer en onderhoud van de provincie zijn. De maatregellocaties
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hebben een totale lengte van 2.755 meter en liggen versnipperd over de drie

verschillende weteringen. Op diverse locaties langs de vaarweg zijn de oeverconstructies

niet meer in goede staat. Er zijn al spoedreparaties uitgevoerd vanwege eerder uitstel

van het onderhoud.

De provincie is voornemens om in 2023, 2024 en 2025 het onderhoud te plegen. 

Om dit onderhoud uit te voeren is een vastgesteld projectplan in de zin van de Waterwet

noodzakelijk.

Ter voorbereiding op dit projectplan is door DCMR de aanmeldingsnotitie m.e.r. voor het

vervangen van de oeverconstructies T6 Noord beoordeeld. Uit deze procedure kwam de

volgende conclusie: “Er hoeft geen MER te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke

nadelige gevolgen zijn te verwachten voor het milieu.”

3 Onderwerp in kort bestek

Het vaststellen van het m.e.r. beoordelingsbesluit.

GS dient, als bevoegd gezag, een m.e.r. beoordelingsbesluit te nemen. Het besluit luidt

dat geen milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Voor de motivering van dit

besluit wordt verwezen naar de brief van de DCMR en de aanmeldnotitie m.e.r. T6

Noord (beiden toegevoegd).

Het ontwerp projectplan in de zin van de Waterwet voor het project Oeververvanging T6

Noord wordt ter inzage gelegd.

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Stikstofemissie

Uit de beoordeling komt naar voren dat er geen sprake van toegenomen stikstofuitstoot

tijdens de gebruiksfase is. Verder is het niet noodzakelijk om de stikstofemissie tijdens de

realisatiefase te berekenen. Er zijn geen vervolgstappen noodzakelijk vanuit

gebiedsbeschermende natuurwetgeving. Nadere toetsing aan de wettelijke kaders voor

gebiedsbescherming is dan ook niet aan de orde.

5 Bestuurlijke aspecten

 Geen bijzonderheden.

6 Consequenties

 

Juridische consequenties

De kennisgeving van het ontwerp projectplan inclusief m.e.r. beoordelingsbesluit wordt

gepubliceerd in het Provinciaal blad. Daarnaast ligt het projectplan en het m.e.r.

beoordelingsbesluit op het Provinciehuis ter inzage en wordt beschikbaar op de website

van PZH. Tegen het ontwerp projectplan kan vanaf dat moment gedurende zes weken

zienswijzen worden ingediend. Na deze termijn worden de (eventuele) zienswijzen

beantwoord en het projectplan definitief vastgesteld. Na het definitief vaststellen van
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het projectplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep bij de rechtbank

indienen.

De Crisis- en Herstelwet is van toepassing op het projectplan. Dit betekent dat op het

moment het definitieve projectplan is vastgesteld en beroep hiertegen open staat,

belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden moet opnemen. Indien geen

gronden binnen de beroepstermijn zijn ingediend wordt het beroep niet-ontvankelijk

verklaard. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer

worden aangevuld.

Vooralsnog worden geen zienswijzen of bezwaren verwacht.

Het m.e.r. beoordelingsbesluit betreft een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 6.3

van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat hiertegen geen bezwaar of beroep

mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks

treft. Derden kunnen bij het ontwerpbesluit in het kader van de Waterwet wel bezwaar

maken tegen de m.e.r.-beoordeling.

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties.

 

Personele en organisatorische consequenties

Geen bijzonderheden.

Communicatie

De kennisgeving van het ontwerp projectplan inclusief m.e.r. beoordelingsbesluit wordt

gepubliceerd in het Provinciaal blad en op de website.

Tevens zal de omgeving per brief worden geïnformeerd over de ter inzage legging van

het projectplan. Medio september vinden twee informatieavonden voor omwonenden

plaats.

7 Vervolgprocedure

 

- Publiceren van het besluit en het ontwerp projectplan middels kennisgeving in het

Provinciaal blad en de website van provincie Zuid-Holland.

- Sturen van informerende brief aan de omgeving.

- Informatieavonden voor omwonenden medio september.
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