
Agendapunt 6.1: Kaderstelling ligplaatsen binnenvaartschepen Vluchthaven 

Voorzitter,


Wij vinden het heel gewoon dat er parkeer- en rustplaatsen langs de snelwegen zijn waar de 
automobilist even kan verpozen. En uitgerust en alert de reis weer kan vervolgen.


Dit geldt evenzo voor onze binnenvaartschippers. Ook zij dienen wettelijk na elke 2 uur varen in de 
gelegenheid te zijn uit te rusten of te overnachten. 


Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rijkswaterstaat op zoek is naar 18 extra rustplekken in de buurt 
van het waterrijke Gorinchem. En dat doet RWS zorgvuldig. Wij hebben dat als ChistenUnie-SGP 
fractie ervaren toen wij met de Watertaxi met onze partijgenoten uit de Provincie Zuid Holland en 
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat op 9 januari jl. zowel de Vluchthaven als de Woelse Waard 
vanaf het water hebben bekeken. U begrijpt dat wij onze ChistenUnie-SGP fractiegenoten in de 
provincie Zuid Holland hebben aangespoord ons belang te behartigen in andere overlegstructuren. 


Het voorstel wat nu ter tafel ligt is feitelijk een keuze. Wel minder, maar toch ligplaatsen. Geen 18 
maar 4 in de Vluchthaven of 6 in de Woelse Waard.

Zowel RWS als de minister geven hiermee blijk te willen luisteren naar onze argumenten en ons deels 
tegemoet te komen. 

Dit blijkt ook uit het vandaag toegezonden besluit van de minister geen aanvullende voorwaarden te 
stellen ten aanzien van de Woelse Waard, dus ook niet na 10 jaar, als wij voor 4 extra ligplaatsen in de 
vluchthaven kiezen.


Voor ons als raad moeten we onze knopen tellen. De minister kan, ondanks politieke en 
maatschappelijke weerstand, onze stem overrulen middels een aanwijzing.


Als fractie kiezen we voor de minst slechte optie: 4 extra ligplaatsen in de vluchthaven.

Maar wel met de aandachtspunten die de Watersportvereniging Merwede ons heeft meegegeven:


o Handhaving, waarmee de druk op de huidige zeven ligplaatsen afnemen zal;

o Locatie ligplaatsen

o Slibafvoer


Vandaar dat de ChistenUnie-SGP de motie mede indient.


