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Geachte mevrouw Van Ginkel, 

In het kader van de uitvoering van de verbreding Al 5, het project MAVA, is het voornemen geuit dat het 
Vrijenburgviaduct vooruitlopend aan de realisatie van de verbinding Zuiderparkweg voor een lange periode 
zal worden afgesloten. Bij dit voornemen is geen alternatief aangegeven om de verkeersafwikkeling op deze 
wegverbinding tussen Rotterdam en Barendrecht te garanderen. 

Gelet op de problematiek die deze afsluiting tot gevolg heeft wethouder LJ. Gebben mede namens de 
gemeente Albrandswaard, en de deelgemeente Charlois bezwaar gemaakt bij Rijkswaterstaat tegen de 
afsluiting van het Vrijenburgviaduct. Bijgaand zend ik u ter informatie een kopie van betrokken brief. 

Hoogachtend, 

ns burgemeester en wethouders 

>H. van den Brule 
Afdelingsmanager Plan 
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Uw brief van: 

Uw kenmerk: 

Bijlage(n): 

Onderwerp: 

Ons kenmerk: 284553 

bezwaar tegen afsluiting 
viaduct Vrijenburgweg 

contactpersoon: De heer DJ . van Straten 

Afdeling: Bele id 

Doorkiesnummer: ( 0180 ) 6 9 8 3 8 5 

Datum: 2 9 j u n i 2 0 1 1 

Geachte heer Zeilmaker, 

Enige tijd geleden kwam ons ter ore daFheTviaducf Vfijënburgweg vöor-een-periode-van-ongeveer-een-jaar-
wordt afgesloten. Dit bericht heeft ons verbaasd. De daaropvolgende contacten vanuit onze organisaties 
met uw organisatie en A-lanes bevestigden deze signalen. Langs deze weg delen wij u, als 
verantwoordelijke autoriteit voor de uitvoering van de verbreding van Rijksweg Al 5, mee dat de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard, Rotterdam Charlois en het Waterschap Hollandse Delta officieel bezwaar 
maken tegen het langdurig afsluiten van het viaduct Vrijenburgweg (incl. Heulweg) zolang de verlengde 
Zuiderparkweg nog niet gereed is. Uit het oogpunt van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid is deze 
afsluiting voor ons onacceptabel. Ons standpunt lichten wij nader toe. 

In februari 2011 is op een ambtelijke informatiedag over de verbreding van de Al 5 (Mava) voor het eerst 
meegedeeld dat het viaduct Vrijenburgweg afgesloten moet worden. In gesprekken met u en in de 
uitvoeringsovereenkomst is nooit eerder aangegeven dat het viaduct Vrijenburgweg afgesloten zou moeten 
worden. Door ons is in februari j l . ambtelijk gemeld dat de afsluiting van het viaduct Vrijenburgweg (incl. 
Heulweg) onbespreekbaar is zolang de verlengde Zuiderparkweg niet gereed is. In april j l . is tijdens een 
ambtelijk overleg met de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en deelgemeente Charlois, het 
zogenaamde ABC-overleg door A-lanes meegedeeld dat de afsluiting vermoedelijk driekwart jaar zal gaan 
duren, omdat de landhoofden van het viaduct gescheurd zijn en ook vervangen moeten worden. Door de 
gemeenten is aangegeven dat de verlengde Zuiderparkweg gereed moet zijn, voordat het viaduct afgesloten 
kan worden. Vanuit deze volgordelijkheid is er namelijk altijd met elkaar over dit Rijksbrede project met 
elkaar van gedachten gewisseld. 
Bestuurlijk hebben wij onze bezwaren ook duidelijk te kennen gegeven tijdens een kennismaking van 
wethouder Gebben op 25 mei jl. met de directie van A-lanes en op 30 mei enmarge van een presentatie bij 
uw dienst. 
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Begin juni jl. is ambtelijk telefonisch door A-Lanes een onofficiële planning doorgegeven, waarin wordt 
bevestigd dat de afsluiting van het viaduct Vrijenburgweg driekwart jaar gaat duren en dat dit gebeurt 
voordat de verlengde Zuiderparkweg gereed is. 

Zoals wij hierboven al aangeven hebben is dit voor ons uit oogpunt van veiligheid, bereikbaarheid en 
leefbaarheid onacceptabel. Bij afsluiting van het viaduct Vrijenburgweg kunnen aanrijtijden voor 
hulpverlenende diensten, zoals de Brandweer, niet meer gegarandeerd worden. Daarnaast ontstaat een 
verkeersinfarct op ons onderliggend wegennet (incl. op- en afritten Al 5 en A29) en verkeersdrukte op 
andere daar niet op berekende gebieden, omdat ongeveer 16.000 motorvoertuigen (incl. bussen) elke dag 
om moeten rijden. Gezien de extreem langere reistijden vinden wij dit onaanvaardbaar en achten wij deze 
effecten bovendien onverantwoord. Wij hebben onze zorg ook met de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) gedeeld. Naar wij begrepen deelt de VRR onze zorgen en heeft zij deze inmiddels ook met 
u gewisseld en zijn zij met u in gesprek om te beoordelen hoe de term "goede bereikbaarheid" vanuit de 
uitvoeringsovereenkomst tussen u en de VRR uitgelegd dient te worden. Voor de formaliteit delen wij u 
mee dat voor geplande afsluitingen volgens de wet door de wegbeheerder een verkeersbesluit genomen 
moet worden. Uit onze contact met het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) begrijpen wij dat het 
Waterschap grote bezwaren heeft tegen langdurige afsluiting van het Vrijenburgviaduct zonder een goed 
alternatief. In een separate brief zullen zij dit standpunt verwoorden. Gegeven de ernstige gevolgen voor 
onze inwoners kunt u zich voorstellen dat wij onder gelijkblijvende omstandigheden niet voornemens zijn 
om dit verkeerbesluit te nemen. Door de lange afsluittijd, en de problemen met het viaduct vragen wij ons 
af of het misschien sneller, duurzamer en om op termijn goedkoper is om gelijktijdig met de verbreding van 

^ae-AIS-het-geFülë^iacltJcFte-vervangen^— 

Tenslotte wijzen wij u erop dat bestuurlijk is "vastgelegd dat de verbreding Al 5 uiterlijk op 31 december 
2015 gereed moet zijn. Daarom verzoeken wij u om op korte termijn met een reële officiële planning te 
komen. Ons uitgangspunt blijft dat eerst de verlengde Zuiderparkweg gereed moet zijn, voordat het viaduct 
Vrijenburgweg afgesloten kan worden. 

Een kopie van deze brief verstuurden wij gelijktijdig naar mevrouw Baljeu (wethouder Rotterdam en 
voorzitter van het bestuurlijk overleg Al 5) en naar mevrouw van der Hee (directeur Rijkswaterstaat regio 
Zuid-West). 

Uiteraard zijn wij bereid om met u in gesprek te raken om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing 
te komen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
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1. gemeente Barendrecht 
sthquder Verkeer en Vervoer, drs. LJ. Gebben 

Barendrecht, MJokkofL. 
. (datum) 

2. gem 2ente Albrandswaard 
WetlWider Verkeer en Ven/oer, M.P.C. (Mieke) van Ginkel-van Maren 

Albrandswaard, .2Q./c?.b./..£.0[;|. 
(datum) 

3. gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois 
=^--DapIijl^Bësttiïïrdër-Vërkeer-en"VervoerrAFEraaF 

Rotterdam, 
YÏ/rtJiAji 

(handtekening) (datum) 
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