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Afdeling:

  

 Beleid en Projecten  Leiderdorp, 10-8-2007  

Onderwerp:  Voorbereidingsbesluit voor de 

Oude Rijn en de Zijl 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Instemmen met het nemen van een Voorbereidingsbesluit voor de Oude Rijn en de Zijl. 
 

 

 

1 Inleiding* 
Met het aanwijzingsbesluit van de APV kan de gemeente Leiderdorp voor wat betreft het water van 
de Oude Rijn en de Zijl niet regelen dat aanmeren van schepen wordt tegengegaan. In de APV is 
(verplicht) opgenomen dat de Provinciale Vaarwegenverordening van toepassing is. De provincie 
Zuid-Holland is eigenaar en beheerder van het water van de Oude Rijn en de Zijl en bevoegd gezag 
bij het verlenen van ontheffingen voor aanmeren. 
 
Als de veiligheid van de (beroeps)scheepvaart in het geding is kan de Provincie een verzoek tot een 
ontheffing voor het innemen van een ligplaats weigeren, in andere gevallen moet ze hem verlenen. 
De Provincie heeft geen instrument in handen om steigerbouw tegen te gaan. Dit is een vergunning 
die wordt afgegeven door de betreffende gemeente.  
 
Als gemeente kunnen we er wel voor zorgen dat er geen steigerbouw wordt toegestaan in de Oude 
Rijn en de Zijl. Middels een parapluregeling is dit eenvoudig op te zetten. Deze parapluregeling 
heeft pas rechtskracht als het ontwerp ter visie is gelegd. Tot die tijd geldt als aanhoudingsplicht dit 
Voorbereidingsbesluit. 
 

 

2 Beoogd effect* 
Aanhoudingsplicht voor verzoeken tot steigerbouw in de Oude Rijn en de Zijl. 
 
 

3 Argumenten 
Met een voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen voor steigerbouw in het water van de Oude Rijn 
en de Zijl worden aangehouden totdat de nieuwe parapluregeling steigerbouw in werking treedt. 
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4 Kanttekeningen 

Het tegengaan van aanmeren van pleziervaartuigen is niet iets wat de gemeente kan regelen. Hier 
is de Provincie het bevoegde gezag.  
 

5 Kosten, baten en dekking* 
Niet van toepassing.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

A.H. Schouten     M. Zonnevylle 

 


