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Nissewaard, 18 februari 2016 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen gevaarlijke stoffen 
 
Geacht college, 
 
Op 16 februari jl. heeft de 53e storing van de Botlekbrug plaatsgevonden. Deze storing is op 
dit moment van schrijven, 18 februari, nog steeds niet verholpen. Om het probleem te 
vinden en op te lossen is de Botlekbrug afwisselend open voor scheepvaart en verkeer. 
Hierdoor moet autoverkeer rijden via de Botlektunnel of de Spijkenisserbrug. Gevaarlijke 
stoffen moeten omrijden via Goeree-Overflakkee. Helaas moeten wij concluderen dat 
chauffeurs deze omleiding aan hun laars lappen en met hun vrachtwagen met gevaarlijke 
stoffen door woongebied rijden. 
 
Nissewaard Lokaal heeft de volgende vragen: 
 

1) Is het college bekend met de situatie dat vrachtwagens met gevaarlijke stoffen door 

Spijkenisse rijden vanwege de storing met de Botlekbrug?  

2) Is het college met Nissewaard Lokaal van mening dat vrachtwagens met gevaarlijke 

stoffen niet thuis horen in en rond een stad als Spijkenisse en dorpen als Geervliet 

en Heenvliet? 

3) Welke afspraken zijn er gemaakt met Rijkswaterstaat en/of Havenbedrijf over het 

vervoer van gevaarlijke stoffen bij het uitvallen van de Botlekbrug? 

4) Zijn er ook afspraken over het rijden met gevaarlijke stoffen over de ring van 

Spijkenisse? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? 

5) Wat gaat het college doen tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen door Spijkenisse 

en langs de kernen?  

6) Is het college bereid extra politie-inzet te vragen om hier op toe te zien? 

7) Zijn BOA’s ook in staat en bevoegd om hier op toe te zien en bekeuringen uit te 

schrijven? 

8) Welke (aanvullende) afspraken kunnen wij verwachten van het college met 

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf?  

9) Hoe gaat het college er in de toekomst bij incidenten met de Botlekbrug op toezien 

dat vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet meer binnen onze gemeentegrenzen 

komen?  
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Wij zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal 
 
 

 
Bijlage: 
 

 
Een Franse vrachtwagen met het licht ontvlambare ethanol rijdt over de Schenkelweg in 
Spijkenisse. Bron: spieke.nl 


