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31 juli 2015, Nissewaard 

 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van de vele storingen van de nieuwe Botlekbrug hebben de VVD en PvdA Kamervragen ge-
steld aan de verantwoordelijk Minister Schultz. Als lokale fractie van de PvdA zijn we blij dat de Tweede Ka-
mer aandacht heeft en vraagt voor onze bereikbaarheid mede gelet op de kwetsbaarheid ervan. Desalniet-
temin zouden wij graag willen weten van het college wat de rol van de gemeente Nissewaard is in deze 
kwestie. 
 
De fractie van de PvdA wil aan het college de volgende vragen stellen: 
 
1. Heeft de gemeente Nissewaard contact met Rijkswaterstaat over de storingen van de nieuwe Botlekbrug? 
 
2. Verstrekt Rijkswaterstaat alle gegevens rond de storingen aan de gemeente Nissewaard? 
 
3. Wat doet de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat om bij eventuele calamiteiten automobilis-
ten tijdig te waarschuwen? 
 
4. In de nieuwe situatie worden twee rijbanen doorgeleid naar de Botlekbrug en één baan naar de Botlek-
tunnel. Kan het college ons verzekeren dat de rijbaan richting de Botlektunnel ook in de toekomst gehand-
haafd blijft, zodat bij calamiteiten altijd een uitvalsroute beschikbaar is? Behoort het tevens tot de mogelijk-
heden om het verschil in de twee routes duidelijker aan te geven gelet op de verkeersborden? 
 
5. Graag zouden we ook nog wat meer duidelijkheid willen over het spitsregime van de Botlekbrug. Op wel-
ke wijze wordt hier invulling aan gegeven? Wie beslist of dit wel of niet wordt toegepast? Is het gunstig voor 
automobilisten als de brug in de spits minder vaak, maar daardoor wel langer open staat? Daarnaast zou de 
Botlekbrug veel minder vaak open gaan dan de Spijkenisserbrug. Is hier in de praktijk ook sprake van? Kun-
nen de cijfers met daarin de verschillen tussen de twee bruggen worden gedeeld? 
 
6. Zijn er signalen dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt op de Hartelbrug in bijvoorbeeld de hoeda-
nigheid van kop-staartbotsingen, doordat automobilisten op het laatste moment nog van baan switchen, of 
automobilisten die omkeren voor de brug? Welke gevolgen heeft dit voor de verkeersveiligheid en de door-
stroming? 
 
7. Wordt er rekening gehouden met extra verkeersopstoppingen na de schoolvakantie? Op welke manier 
wordt de toenemende verkeersdrukte opgevangen? 
 
8. Gaat het college opnieuw een brandbrief opstellen richting de Minister om haar te wijzen op de blijvende 
kwetsbaarheid van de bereikbaarheid in onze regio, zodat de lobby voor een A4-zuid extra kracht bij wordt 
gezet en daarmee versneld op de agenda komt? 
 
In afwachting van uw spoedige beantwoording, 
 

Hoogachtend, 
 
PvdA Nissewaard 


