CDH 4 februari 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 4 februari 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Besluit tot het aanpassen van de Wegenlegger.
Besluit
Besluit om de provincie te verzoeken de Wegenlegger aan te passen vanwege het vervangen van drie
oude bruggen nabij Donkespad te Streefkerk door één nieuwe brug en een wijziging van het fietspad.

Context
Waterschap Rivierenland is voornemens drie bestaande bruggen te vervangen over watergangen en
de boezem nabij Donksepad / Achterdijk te Streefkerk. De bruggen zijn onderdeel van het openbare
fietspad tussen Streefkerk en het dorp Brandwijk. Momenteel is het project 'vervangen bruggen
Donksepad (100230)' in uitvoering. Doel van dit project is het bestaande fietspad gedeeltelijk om te
leggen en daarbij ook een nieuwe brug te realiseren ter vervanging van de drie bestaande. Na afloop
van de werkzaamheden moet de "oude" weg aan de openbaarheid worden onttrokken. Daarvoor is
een besluit van de provincie Zuid-Holland vereist.
Nodig is drie bestaande bruggen nabij Donksepad te Streefkerk van de Wegenlegger te verwijderen
en daarbij ook de status van het bestaande en nieuwe fietspad aan te passen.
De drie bestaande bruggen zijn technisch in zeer slechte staat en zouden alle drie vervangen moeten
worden. Als goedkoper alternatief is gekozen deze drie bruggen te vervangen door één nieuwe brug.
Voordeel van deze oplossing is dat drie oudere bruggen komen te vervallen en niet meer
onderhouden hoeven worden. De nieuwe brug is van composiet en heeft een verwachte levensduur
van meer dan 80 jaar en is onderhoudsvriendelijk. Naast het realiseren van een nieuwe brug wordt
ook het fietspad gedeeltelijk omgelegd. De bestaande bruggen en een gedeelte van het bestaande
fietspad worden vervangen door een nieuw fietspad en een nieuwe brug.
De drie bruggen en het bestaande fietspad staan op de Wegenlegger. Om de drie bruggen en het
fietspad te vervangen door de nieuwe verbinding met een brug en nieuw fietspad is een zogenaamde
wijzigingsprocedure volgens artikel 40 van de Wegenwet noodzakelijk. Volgens de Wegenwet is de
provincie Zuid-Holland bevoegd gezag. Voordat de procedure tot wijziging van de wegenlegger kan
worden opgestart, is het noodzakelijk dat Waterschap Rivierenland een besluit neemt om de
provincie Zuid-Holland te verzoeken de Wegenlegger aan te passen. De bruggen en het fietspad
blijven bestaan totdat de procedure is doorlopen. Pas daarna worden de bruggen en het fietspad
definitief verwijderd. Tijdens de procedure wordt wel het nieuwe fietspad en de nieuwe brug
gerealiseerd.
Met dit voorstel wordt geadviseerd de provincie Zuid-Holland te verzoeken om de Wegenlegger aan
te passen. Voor de aanleg van het nieuwe fietspad en de brug, is bij de gemeente een
omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning is door de gemeente Molenlanden (destijds de
gemeente Molenwaard) verleend zonder dat er zienswijzen zijn ingediend of bezwaar en/of beroep is
aangetekend.
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Overige zaken

Watervisie
Het CDH heeft de eerste concepten gezien over een deel van de Watervisie en deze kunnen worden
gekwalificeerd als zeer verhelderend, verfrissend en futuristisch qua lay-out. Het CDH is hier
enthousiast over.

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 4 februari 2020. Het is een vertaling van de besluiten en
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen.
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de
bestuursadviseurs van het waterschap.

