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Ri vi er enl a nd

Glasshopper Kinderdijk b.v.
T.a.v. de heer A. de Heer
Oosteinde 6
2969 AS Oud-Alblas

VERZONDEN
Datum:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Behandeld door:

25 juli 2016

OLO: 2270593

201605761/382419

Mevr. A. van Breugel

2 5 JULI 2011

Onderwerp:

Doorkiesnummer / e-mail:

Uw vergunningsaanvraag voor het varen met rondvaartboot de Glasshopper op de
Alblas van de sluis te Alblasserdam naar de molens van de Kinderdijk.

(0344) 64 92 98 /
a.van.breugel@wsrl.nl

Geachte heer De Heer,

Op 30 maart 2016 hebt u een vergunning aangevraagd voor het varen met rondvaartboot de
Glasshopper op de Alblas van de sluis te Alblasserdam naar de molens van de Kinderdijk. Wij
hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u hierbij aan.
Het juridische kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van
deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u
lezen in deel II van deze vergunning.
Openbare procedure
Vanwege het groot aantal omwonenden langs het traject hebben we overwogen om voor de
behandeling van uw aanvraag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen (de
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure). De reacties van de bewoners tijdens de informatie
bijeenkomst van 2 juni 2016 geven ons echter geen aanleiding voor het volgen van de openbare
procedure. De inhoudelijke opmerkingen die over het varen met de Glasshopper zijn gemaakt
kunnen als voorschriften in de vergunning worden opgenomen.
Kosten baggeren
Uit navraag bij ons team Baggeren is gebleken dat op het traject voldoende waterdiepte aanwezig is,
behalve ter plaatse van de afmeermogelijkheid bij het monument. Om de afmeermogelijkheid goed
te kunnen bereiken zal er gebaggerd moeten worden. Als voorschrift is in de vergunning daarom
opgenomen dat eerst mag worden gevaren met rondvaartboot de Glasshopper nadat de nodige
baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd. U bent als vergunninghouder verantwoordelijk voor
de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. De baggerwerkzaamheden kunt u door het
waterschap (als aannemer) laten uitvoeren of door een aannemer naar eigen keuze. Wanneer u kiest
voor een aannemer naar eigen keuze moet u er rekening mee houden dat de aannemer separaat een
vergunning moet aanvragen voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.
Zoals afgesproken met de omwonenden van de Alblas op de bewonersavond van 2 juni 2016,
ontvangen de omwonenden een afschrift van deze vergunning. De vergunning is ook in te zien in de
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Portier aan de Zuiderstek 1 te Alblasserdam.
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per
separate post een aanslag legeskosten.
De in de vergunningsvoorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval de heer J. Ezendam,
bereikbaar via telefoonnummer (06) 558 51 745, e-mailadres: vaarwegen@wsrl.nl.
Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Breugel,
te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk
201605761 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook
bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

Bezwaar
Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit
door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes
weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van
dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift
ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje “Regelen en aanvragen ”.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team
bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daan'oor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage(n):

Besluit

Afschrift:

Brief met bijlagen: T-PDV (J. Ezendam)/ T-PLW (I. Wissingh)/ T-BAG (N. Maat)/ Archief/
Gemeente Alblasserdam, t.a.v. mevrouw E.C. Bleeker-Brouwer, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam/
De Portier, Tourist Info Alblasserdam, t.a.v. mevrouw I. van der Plas, Zuiderstek 1, 2952 AZ Alblasserdam/
Omwonenden (zie verzendlijst)
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Deel I
VERGUNNING
Kenmerk vergunning:
Vergunninghouder:

201605761/382419
Glasshopper Kinderdijk BV

Op 30 maart 2016 hebben wij van Glasshopper Kinderdijk BV, Oosteinde 6 te Oud-Alblas, een
aanvraag om een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 ontvangen
voor het varen met rondvaartboot de Glasshopper van de Sluis te Alblasserdam naar de molens van
de Kinderdijk. De Glasshopper overschrijdt de maximaal toegestane scheepsafmetingen en diepgang.
De aanvraag is aangevuld op 23 mei 2016 en 8 juli 2016.
De aanvraag is gedaan in verband met het invoeren van een shuttledienst vanaf de Sluis te
Alblasserdam naar de molens van de Kinderdijk.
Regelgeving
Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet
bestuursrecht en hoofdstuk 4 Vaarwegen van de Keur Waterschap Rivierenland 2014.
Onze overwegingen
Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.
Vanwege het groot aantal omwonenden langs het traject hebben wij overwogen om voor de
behandeling van de aanvraag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen
(de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure).
De reacties van de omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst van 2 juni 2016 geven ons
echter geen aanleiding voor het volgen van de openbare procedure.
De inhoudelijke opmerkingen van de omwonenden over het varen met de Glasshopper: het
baggeren van de Alblas nabij de afmeervoorziening en de frequentie van het varen
(maximaal twee afvaarten per dag) kunnen met voorschriften in de vergunning worden
vastgelegd.
De aanvraag is getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014.
- De gevraagde vergunning voor overschrijding van de volgens de Keur Waterschap
Rivierenland 2014 te hanteren maximale afmetingen en diepgang kan worden verleend onder
het stellen van voorschriften.

Ons besluit
Wij hebben besloten om:
Glasshopper Kinderdijk b.v. en rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het varen op de
Lage Boezemwateren van de Nederwaard (de Alblas) vanaf de Sluis in Alblasserdam naar de molens
van de Kinderdijk met een vaartuig dat de maximaal toegestane scheepsafmetingen of diepgang
overschrijdt.
Deze vergunning wordt verleend voor rondvaartboot de Glasshopper, met een lengte van 24,90
meter, een breedte van 4,20 meter en een diepgang van 0,85-1,50 meter, onder de in deel II
genoemde voorschriften.
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Tiel, 20 juli 2016.
Besluitnummer: 201605761/382419.
Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

H. Stok.
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Deel II
VERGUNNING
Kenmerk vergunning:
Vergunninghouder:

201605761/382419
Glasshopper Kinderdijk b.v.

1.

Voorschriften:

1.1

De vergunning geldt uitsluitend voor de rondvaartboot Glasshopper met de afmetingen:
lengte 24,90 meter x breedte 4,20 meter x diepgang 0,85 meter (zonder ballast) tot 1,50
meter (met ballast).

1.2

Voor het varen met rondvaartboot de Glasshopper mag van deze vergunning eerst gebruik
worden gemaakt nadat baggerwerkzaamheden bij de afmeervoorziening bij het monument te
Alblasserdam zijn uitgevoerd.

1.3

Ter bescherming van enerzijds de waterstaatkundige belangen en anderzijds de bescherming
van natuur- en landschappelijke waarden is het niet toegestaan te varen tussen een half uur
na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang.

1.4

Het is verboden om te varen als het water met ijs bedekt is.

1.5

Er mogen maximaal twee afvaarten per dag plaatsvinden.

1.6

De vergunninghouder moet nauwgezet de aanwijzingen opvolgen welke door een
toezichthouder van het waterschap wordt gegeven.

1.7

De vergunning moet aan boord van de Glasshopper aanwezig zijn en moet op verzoek van
een toezichthouder van het waterschap kunnen worden getoond.

1.8

Er moet zodanig worden gevaren dat:
- geen schade zal worden toegebracht aan oevers, viswant of andere eigendommen van het
waterschap of van derden;
- geen haalgolf zal ontstaan;
- geen hinder, gevaar o f schade zal worden veroorzaakt voor zwemmers o f voor andere
vaartuigen en/of opvarende daarvan.

1.9

Het is verboden de motor(en) te laten (proefdraaien met ingeschakelde schroef (schroeven)
op een zodanige wijze, dat dit aanleiding kan geven tot beschadiging van het in eigendom of
beheer van het waterschap o f derden zijnde oevervoorzieningen, steigers of andere werken.

1.10

Het is verboden te liggen naast een reeds afgemeerd vaartuig, als vaste ligplaats.

1.11

Er mag met de Glasshopper niet worden aangelegd aan eigendommen van het waterschap,
tenzij daarvoor toestemming is verleend.
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1.12

Er mag met de Glasshopper niet worden aangelegd in of tegen de natuurlijke
oeverbescherming, zoals riet, lies of biezen.

1.13

Het is verboden haaks op de lengterichting van de as van de boezem af te meren.

1.14

Op de vaste ligplaats moet een vaste aansluiting op de riolering dan wel een andere
voorziening worden gerealiseerd waarmee de vuilwatertank doelmatig kan worden
leeggepompt.

1.15

De vergunning is slechts van kracht voor degene op wiens naam zij is gesteld en is niet
overdraagbaar.

1.16

De vergunning vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de vergunninghouder het vaartuig
overdraagt aan een derde (beëindiging bedrijfsvoering) dan wel op het tijdstip dat het
vaartuig is tenietgegaan.

1.17

De vergunning kan worden ingetrokken indien niet of niet meer wordt voldaan aan een of
meer van de aan de vergunning verbonden voorwaarden, indien blijkt dat bij het aanvragen
van de vergunning onjuiste en/of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt en
indien een of meer aan deze vergunning verbonden voorwaarden niet wordt nageleefd.

1.18

De vaarsnelheid bedraagt maximaal 6 kilometer per uur, tenzij ter plaatse een lagere
maximumsnelheid is aangegeven (op verkeersborden), of indien voorschrift 20 van
toepassing is.

1.19

De vergunninghouder moet zuiging bij passage van andere scheepvaart (waaronder ook
kanovaarders) en zwemmers (hierna te noemen mede-vaarweggebruikers) zoveel mogelijk
beperken.

1.20

De snelheid en afstand tot mede-vaarweggebruikers moeten, indien de omstandigheden dit
vereisen, zodanig worden aangepast dat er geen gevaar o f schade ontstaat zoals omschreven
in voorschrift 8. In het bijzonder geldt hier het langzaam passeren van medevaarweggebruikers.

1.21

Ieder incident waarbij de manoeuvreerbaarheid van het schip wordt beïnvloed, sprake is van
een aanvaring, gevaar o f schade aan vaartuigen, derden, of de vaarweg moet direct door de
schipper worden gemeld bij het waterschap via telefoonnummer (0344) 649 090.

2

Waar verder rekening mee moet worden gehouden:

2.1

Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 van
toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder moet hiertoe zelf
contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.

2.2

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere
overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen
over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik in deze
brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.nl.

