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Geachte gemeenteraad.

Op de rivier de Noord is een algemeen ligplaats verbod van toepassing.
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Kloos' dat tot en met 2 juni 
2021 ter inzage ligt, dien ik namens Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende zienswijze in.

Waterbeheer
Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de Rijksrivier de Noord en de daarbij 
behorende buitendijkse gebieden en ziet toe op een veilige en ongehinderde 
afvoer van water, ijs en sediment.

Nautisch beheer:
Rijkswaterstaat is vaarwegbeheerder van de Noord en ziet toe op een veilige en 
vlotte doorstroming van scheepvaartverkeer en draagt zorg voor het waarborgen 
van het functioneren van de vaarweg nu en in de toekomst. Het voorliggende 
ontwerpbestemmingsplan is van toepassing op de vaarweg de Noord, en dit is een 
hoofdtransportas.

Hoofdstuk 7 'Water'
In dit hoofdstuk 7 beschrijft u het beleid van de waterbeheerder.
In uw plangebied is Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid voor de Noord en de 
daarbij behorende buitendijkse gebieden zowel waterkwantiteit- en 
waterkwaliteitbeheerder als vaarwegbeheerder. Het is opmerkelijk dat 
Rijkswaterstaat in dit hoofdstuk niet wordt genoemd als waterbeheerder. 
Ik verzoek u deze omissie in de toelichting te corrigeren, alsmede Rijkswaterstaat 
in de toekomst bij de watertoets te betrekken.

Onder het kopje planvoorschrift artikel 13 "Water - Vaarweg", staat een hele reeks 
activiteiten genoemd welke gelden voor de functie water-Vaarweg op de 
plankaart. Voor het plangebied verzoek ik u de artikel 13.1 c t/m h uit de 
planregels te verwijderen. Voor dit deel van de Noord zijn laden/lossen, steigers, 
jachthavens niet toegestaan. Dit betekent ook dat artikel 14.4.2 niet alleen van 
toepassing is op woonschepen maar dat er een algemeen aanleg en afmeer 
verbod geldt.
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Barro( plantoelichtinq):

1.

2.
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Ik verzoek u aan de nautisch adviseur aan te geven welke plannen u heeft met 
deze kraanbanen. Als er geen plannen zijn voor de kraanbaan, dan zullen deze

In de planregels en op de plankaart wordt niet gerefereerd aan de Barrolijn. Het is 
noodzakelijk dat de afstanden van de vrijwaringszones worden opgenomen in de 
planregels en op de planklaart. Ik verzoek u dit nog toe te voegen.

Ik verzoek u aan te tonen dat de ontwikkelingen geen belemmeringen vormen 
voor de vaarweg en het scheepvaartverkeer. De nautisch adviseur dient voordat 
het bestemmingsplan wordt vastgesteld, zijn goedkeuring te geven aan de 
onderbouwing. U kunt hiervoor contact opnemen met heer A. Westrik (nautisch 
adviseur), telefoonnummer 06 53 81 07 06.

de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige 
navigatieapparatuur voor de scheepvaart;
het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 
de toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten en 
het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de rijksvaarweg.

Langs vaarwegen is ook de Beleidsregels voor het plaatsen van windturbines op in 
of over rijstwateren van toepassing. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/2020-12-01).

U geeft aan dat De Noord valt onder toegangswater zeevaart, met een 
vrijwaringszone van 40 meter. Voorts staat beschreven dat enkele appartementen 
worden gebouwd binnen de zone 25 - 40 meter.

3.
4.

De vrijwaringszone draagt bij aan beperking van effecten bij calamiteiten op de 
rivier en het minimaliseren van de kans op aanvaringen.

Voor zover het ontwerpbestemmingsplan binnen de vrijwaringszone van 40 meter, 
Barrozone, ontwikkelingen mogelijk maakt, dient u aan te tonen dat het 
functioneren van de vaarweg niet in het geding is: Het gebruik van de gronden 
binnen de vrijwaringzones langs de vaarweg mag geen belemmeringen vormen 
voor:

Barro algemeen:
Conform het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) dient in het 
bestemmingsplannen rekening gehouden te worden met de vrijwaringzone (Wro 
art. 4.3, Barro 2.1.2). De vrijwaringzone bij vaarwegen wordt gemeten vanaf de 
begrenzingslijn van de rijksvaarweg zoals opgenomen in de legger (art. 5.1 van de 
Waterwet). Deze "vrije ruimte" is een zone die in beginsel vrij is van bijvoorbeeld 
bouwwerken en opgaande begroeiing die het functioneren van de vaarweg of de 
veiligheid van het scheepvaartverkeer in gevaar brengen.
Voor de rivier De Noord geldt een breedte van een vrijwaringszone, gemeten 
vanaf de begrenzingslijn van de rijksvaarweg, van 40 meter.

Kraanbaan:
In uw plan geeft u aan dat er langs de oever kribben liggen. Dit zijn geen kribben 
maar zijn voormalige kraanbanen die haaks op de oever liggen. Hier werden 
vroeger bruggen op gebouwd. In het plan wordt niet duidelijk wat er met de oude 
kraanbanen gaat gebeuren.
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In de toelichting in hoofdstuk 9 paragraaf 4 wordt er ingegaan op de externe 
veiligheid. Er worden hier 2 onderwerpen besproken: Het containertransferium en 
rivier de Noord. De paragraaf over De Noord is erg summier.

Externe Veiligheid
Over rivier de Noord vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De 
ontwikkelingen die u met uw plan mogelijk maakt, mogen dit niet belemmeren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Jens de Jong Adviseur 
Ruimtelijke Ordening, Contact 06-25352105 Jens.de.ionq@rws.nl.

verwijderd moeten worden uit het water. Dit ter voorkoming van allerlei 
initiatieven van toekomstige bewoners om iets te doen met deze voormalige 
kraanbanen.

Ik verzoek u derhalve, voorafgaand aan het vaststellen van dit bestemmingsplan, 
in overleg te treden met mijn collega de heer R. Ramsaran, Adviseur Externe 
veiligheid, contact:06-29649788, Ronald.Ramsaran@rws.nl en aan hem aan te 
tonen dat de externe veiligheid in uw plan gewaarborgd is.
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Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

Ik verzoek u naar aanleiding van bovengenoemde opmerking uw plan aan te 
passen.

namens deze,
hoofd Netwerkontwikkeling en Visie 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 

Datum
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Beeldende kunst:
In uw plan spreekt u over een drijvend beeld tussen de kraanbanen. 
Rijkswaterstaat staat dit niet toe en zal hiervoor geen watervergunning verlenen. 
Rijkswaterstaat adviseert u zoals al eerder aangegeven om het kunstwerk op het 
land te plaatsen en de bestemming in het water te verwijderen.
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