
 
 

Datum 

30 maart 2021 

 

Onderwerp 

Antwoord van het college op de vragen van het raadslid de heer Grinwis, 

luidend: ‘Maak vaart met de Erasmusvaart’ 

 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE 

VRAGEN 

 

Ons kenmerk 

DSB/10081228 

RIS307935 

   

 

Het raadslid de heer Grinwis heeft op 18 februari 2021 een brief met daarin zeven vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Op woensdag 17 februari verscheen er een artikel in het AD over de nieuw aan te leggen 

Erasmusvaart tussen het Westland en Den Haag. Manita Knoop van het Hoogheemraadschap 

Delfland geeft in dit artikel aan dat haast geboden is, omdat voor de aanleg van de Erasmusvaart 

meegelift moet worden op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, 

Poeldijkseweg en de Erasmusweg. 

 

1. Is het college bekend met het artikel “Nieuwe Erasmusvaart moet Westland en Den Haag droog 

houden” in het Algemeen Dagblad1 van 17 februari jl.? 

 

Ja. 

 

Het college stelde in 2019 al dat de Erasmusvaart “de ontbrekende schakel [kan] zijn in het regionale 

watersysteem” en onlangs heeft de ChristenUnie/SGP in de commissievergadering van 6 januari 

2021 over de Dreven-Gaarden-Zichten gepleit voor de Erasmusvaart en gesteld dat “we deze unieke 

kans die zich nu voordoet moeten grijpen”. Daarop kwam de toezegging dat de wethouder 

Onderwijs, Sport, Buitenruimte de raad zou informeren wanneer er meer bekend is over de 

Erasmusvaart. De uitspraken van Manita Knoop van het Hoogheemraadschap Delfland suggereren 

dat er nu actie ondernomen moet worden door de betrokken gemeenten. 

 

2. Deelt het college de mening van het Hoogheemraadschap dat er haast geboden is bij een besluit 

over de Erasmusvaart met het oog op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, 

Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg? 

 

Ja. 

 

3. Hoe staat het college tegenover de mogelijke aanleg van de Erasmusvaart met het oog op de 

waterafvoer, waterberging, biodiversiteit en ecologie? 

 

Het college ziet kansen en heeft het Hoogheemraadschap van Delfland verzocht om meer informatie 

ten aanzien van onder andere nut en noodzaak van de waterverbinding en de financiële consequenties. 

Daarbij moet inderdaad niet alleen gekeken worden naar de waterafvoer en de waterberging, maar ook 

naar de ecologie en de biodiversiteit. Ook moet de Erasmusvaart geplaats worden in het totaal aan 

maatregelen die in het beheergebied van Delfland worden genomen om dit gebied klimaat-adaptief te 

maken. 
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4. Ziet het college net als het Hoogheemraadschap kansen om de Erasmusvaart in te zetten voor 

recreatie en toerisme? 

 
Er zijn beperkte kansen voor recreatie en toerisme. Die kansen worden enerzijds beperkt door de 

geringe doorvaarhoogte bij het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg en 

anderzijds door de ambitie om in het Haagse deel van de Erasmusvaart prioriteit te geven aan de 

ontwikkeling van natuur en ecologie (conform de nota Stadsnatuur, RIS 305825). 

 

5. Is het college bereid bij de uitwerking van de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, 

Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg rekening te houden met de komst van de 

Erasmusvaart door te kijken naar een geschikte hoogte van de ongelijkvloerse kruising? 

 

Het college is hiertoe alleen bereid als dit niet leidt tot vertraging voor de geplande aanleg van de 

ongelijkvloerse kruising. En dit niet leidt tot een hogere bijdrage van Den Haag aan het project.  

 

6. Zijn er andere plekken in de stad waar werk-met-werk gemaakt kan worden om de aanleg van 

de Erasmusvaart te bespoedigen, bijvoorbeeld in Zuidwest? 

 

Deze vraag is nog wat prematuur. Op dit moment wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor de 

aanleg van de Erasmusvaart. Pas wanneer het project concreter wordt, kan dit bij de uitwerking van de 

plannen zeker onderzocht worden. 

 

7. Hoe staat het college tegenover de intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap van 

Delfland met de gemeenten Westland en Den Haag en de provincie Zuid-Holland wil tekenen? 

 

Het college heeft een positieve grondhouding, maar wenst nader geïnformeerd te worden over nut en 

noodzaak van de waterverbinding en de financiële consequenties. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 
 


