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Geachte heer / mevrouw,
Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt op dit moment aan de plannen voor de
verbetering van de IJsseldijk bij Gouda (VIJG). Zo wordt er een projectplan Waterwet en
een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Over het project zijn tussen uw en onze
organisatie diverse overleggen geweest en ook de belanghebbenden zijn via onder
andere informatieavonden goed betrokken. Om de dijkverbeteringsmaatregelen
uiteindelijk te kunnen uitvoeren is voor verschillende activiteiten een
Omgevingsvergunning nodig.
In dit memo geven wij een overzicht van die activiteiten. We verwijzen daarbij geregeld
naar documenten in de bijlage.
De Omgevingsvergunning is vereist vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan en
voor de activiteit bouwen.
Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan t.a.v.
1)
2)
3)
4)

aanpassing profiel van de dijk in deelgebied C;
het vergroten van het wiel in deelgebied C;
de bouw van een bruggetje in deelgebied C;
de constructieve oplossingen in deelgebied F, ten oosten van de HaastrechtseBrug
5) De Loopbrug is ten oosten van de brug strijdig met het BP; onder en ten
westen van de brug is die niet strijdig met BP
Voor de volgende bouwwerken geldt een omgevingsvergunningplicht:
I.
Bouw van de brug in deelgebied C;
II.
Trappen in deelgebied F;
III.
(loop)brugconstructie buitenom de Hanepraai;
IV.
Loopbrug onder de Haastrechtse brug;
V.
De constructieve oplossingen in deelgebied F.
De locaties voor deze activiteiten zijn op onderstaande kaarten weergegeven.
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Deelgebied C:

Deelgebied F:

Hierna benoemen we één voor één de activiteiten en verwijzen we naar de exacte locatie
in de bijlagen voor meer informatie. Het gaat daarbij om het concept Ontwerp
Projectplan (bijlage A), het Esthetisch Ontwerp (EO, bijlage B), een kaart van de
constructieve oplossing in deelgebied F (bijlage C) en een overzichtskaart van deelgebied
F (Bijlage D).
Strijdigheid bestemmingsplan:
1

aanpassing profiel van de dijk in deelgebied C;
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Ten behoeve van de dijkverbetering wordt het profiel van de dijk aangepast. Zie hiervoor
het EO pagina 18 t/m 25.
2 het vergroten van het wiel in deelgebied C;
Het wiel wordt in het projectplan enerzijds gedempt en anderzijds uitgebreid. Zie
hiervoor EO pagina 19.
3 de bouw van een bruggetje in deelgebied C;
Om ervoor te zorgen dat de wandelroute beter toegankelijk is wordt een brug aangelegd
in deelgebied C. Zie hiervoor EO pagina 25, 26 en 27.
4 de constructieve oplossingen in deelgebied F, ten oosten van de Haastrechtse Brug
Om de dijk voor de toekomst weer voldoende stabiel te krijgen zijn constructieve
oplossingen nodig. De zones waarin die constructieve oplossingen zullen worden
gerealiseerd zijn aangegeven op bijlage C. Zie verder het projectplan (bijlage A),
Hoofdstuk 5 en paragraaf 5.2.3.
5 De Loopbrug is ten oosten van de brug strijdig met het BP; (onder en ten westen van
de brug is die niet strijdig met BP)
Een van de inpassingsmaatregelen is dat er een struinpad wordt gerealiseerd. Om dit pad
te completeren is een onderdoorgang onder de Haastrechtse brug ontworpen. Zie
hiervoor het EO pagina 49 t/m 55.

Activiteit Bouwen
Voor de volgende bouwwerken geldt een omgevingsvergunningplicht:
I Bouw van de brug in deelgebied C;
Om ervoor te zorgen dat de wandelroute beter toegankelijk wordt, wordt een brug
aangelegd in deelgebied C. Zie hiervoor EO pagina 25, 26 en 27.
II Trappen in deelgebied F;
Het Struinpad in deelgebied F wordt middels een drietal trappen toegankelijk gemaakt.
Zie hiervoor EO pagina 41, 52, 54 en bijlage D.
III (loop)brugconstructie buitenom de Hanepraai;
Om via het struinpad ook het Hanepraai te kunnen passeren is een brugconstructie
voorzien. Zie hiervoor EO pagina 43 t/m 47.
IV Loopbrug onder de Haastrechtse brug;
Om via het struinpad ook de Haastrechtse brug te kunnen passeren is een
brugconstructie voorzien. Zie hiervoor EO pagina 49 t/m 55.
V De constructieve oplossingen in deelgebied F.
Om de dijk voor de toekomst weer voldoende stabiel te krijgen zijn constructieve
oplossingen nodig. De zones waarin die constructieve oplossingen zullen worden
gerealiseerd zijn aangegeven in bijlage C. Zie verder het projectplan (bijlage A),
Hoofdstuk 5 en paragraaf 5.2.3.

