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Geachte heer de Langen,
Op grond van uw vergunningaanvraag van 9 maart 2022 met kenmerk JHE10/03/22 de
schriftelijke verklaring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) van 9 maart
2022 met kenmerk ILT/146293, en het informatiedossier zoals u die ons heeft doen toekomen,
verleent de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (hierna: MRDH) u een tijdelijke vergunning met beperking voor:

De indienststelling van tijdelijke halte opstelspoor Hoek van Holland Haven opstelspoor, hierna
de HHH OPS, op grond van artikel 10 lid 1 van de Wet lokaal spoor.
De navolgende beperkingen gelden:
1.

Beperkingen

1.1

1.2

De vergunning wordt ingetrokken per 10 maart 2023, of zoveel eerder als de halte
buiten gebruik wordt genomen;
De vergunning voor indienststelling is alleen van toepassing voor het gebruik van de
spoorweginfrastructuur door de door u, als beheerder in de zin van de Wet lokaal spoor,
toegelaten spoorvoertuigen.

2.

Voorschriften

Naast de eisen die de Wet lokaal spoor stelt, worden aan de vergunning de volgende
voorschriften verbonden. De halte HHH OPS mag pas in dienst worden gesteld worden
als is voldaan aan de onderstaand voorschriften:

Systeemvrijgaven aantoonbaar en volledig hebben plaatsgevonden;
De restpunten met veiligheidsrelevantie en blokkerend voor indienststelling (conform
verklaring van ILT) moeten vóór de indienststelling aantoonbaar zijn opgelost of, door
het nemen van aanvullende maatregelen, de status ‘niet blokkerend’ hebben
gekregen;

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den Dssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Dssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoome, Zoetermeer.

•

Het oordeel of een restpunt al de status al dan niet de status van niet blokkerend
krijgt dient door u geaccepteerd te worden voordat de tijdelijke halte in dienst gesteld
wordt;
Binnen één week na indienststelling wordt door u een update van de bevindingenlijst
overlegd waaruit blijkt dat de eventueel blokkerende issues opgelost zijn.
Indien u het met deze beschikking niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening
van deze brief, schriftelijk bezwaar aantekenen (zie bijlage 1).

Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag,
~
M.J. Rosier
manager Openbaar Vervoer
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Bijlage 1 bij brief MRDH 90136

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de
dag waarop dit is bekendgemaakt door belanghebbenden een bezwaarschrift worden
ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

•

Het dagelijks bestuur van de metropoolregio Rotterdam Den haag
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
d. de gronden van het bezwaar (motivering).
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u, bij een spoedeisend belang,
een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek
dient te worden gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het
bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. In verband met de behandeling van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte
daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dient te betalen krijgt u na indiening
van het verzoek bericht van de griffier van de bevoegde rechtbank.

Rechtstreeks beroep
Tegen dit besluit kan door een aan de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam
deelnemende gemeente geen bezwaar worden gemaakt. Ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht kan een deelnemende gemeente tegen dit besluit binnen zes weken
(gerekend vanaf de dag na bekendmaking) een gemotiveerd beroepschrift indienen bij:

*

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
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