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Poortugaal, 13 oktober 2015 

Geachte dames en heren, 

inzake: Actiegroep Botlekbrug / Rijkswaterstaat 
onze ref.: 151012 Btlbc / jcm 

Bijgevoegd zend ik u een afschrift van mijn brief van heden aan Rijkswaterstaat. Namens 
Actiegroep Botlekbrug wil ik u vragen van de inhoud daarvan kennis te nemen zodat u bent 
geïnformeerd over wat er onder de burgers leeft. Vanwege privacyredenen is bijlage 1 niet 
bijgevoegd. 

Mr. J.C. (Jaap) M. 

Met vriendelijke groei 

Advocaat 
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Van Vuuren & Moree 
A D V O C A T E N 

AANTEKENEN 
De Staat. 
Rijkswaterstaat 
Postbus 20906 
2500 EX 'S-GRAVENHAGE 

Poortugaal, 13 oktober 2015 

Geachte dames en heren, 

inzake: Actiegroep Botlekbrug / Rijkswaterstaat 
onze ref.: 151012 Btlbc / jcm 

Namens de Actiegroep Botlekbrug gevestigd te Spijkenisse informeer ik u als volgt. 

Sinds 12 juli j l . is de nieuwe Botlekbrug in gebruik genomen. Daarna is, zoals u weet, het 
lokale verkeer meerdere keren ernstig vastgelopen. Dit is veroorzaakt door de vele storingen 
aan de nieuwe brug in combinatie met wegafsluitingen van toe- en afritten van de A l 5 en 
storingen aan de Spijkenissebrug. Heel veel mensen hebben aanzienlijke tijd vastgestaan in 
files waarbij ze geen kant op konden. Niet alleen is daardoor voor de betrokkenen veel tijd 
verloren gegaan, maar is er tevens voor hen vertragingsschade ontstaan. Zo zijn er (leverings) 
afspraken, examens, aanbestedingen en dergelijke gemist en zijn er arbeidsuren verloren 
gegaan. Een ander schadelijk effect is dat het publiek het vertrouwen in de Botlekbrug totaal 
heeft verloren waardoor deze brug nu massaal wordt gemeden. Dit met alle nadelige gevolgen 
voor het plaatselijk verkeer en milieu van dien. 

./. Om een gezamenlijk signaal te kunnen geven heeft Actiegroep Botlekbrug daarom via een 
facebookpagina reacties verzameld. In bijlage 1 bij deze brief treft u in een lijst aan met 309 
aanmeldingen van ongenoegen met samengevatte reacties. Deze reacties zijn een tussenstand 
per 12 oktober 2015. Nagekomen reacties zal ik te zijner tijd nog aan u doorzenden. 

Samengevat komt het erop neer dat het publiek en het bedrijfsleven het vertrouwen in een 
goed functionerende Botlekbrug verloren hebben. Naar de mening van Actiegroep Botlekbrug 
kunt u dat vertrouwen terugwinnen door enkele organisatorische maatregelen te nemen. 
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Daarbij denkt Actiegroep Botlekbrug aan vaste openingstijden, al dan niet schematische op 
het getij afgestemd en of te realiseren lichtkranten waarop vooraf zichtbaar is dat een 
brugopening aanstaande is met vermelding van te verwachten openingstijd zodat men hier 
rekening mee kan houden. Eveneens denkt Actiegroep Botlekbrug aan de ontwikkeling van 
een App die waarschuwt dat een opening van de brug binnen enkele minuten zal gaan 
plaatsvinden. 

Opvallend is dat in een flink aantal reacties te lezen valt dat de afslag naar Hoogvliet weer 
open moet. Daarmee bedoelt men kennelijk de oude afslag 17. Doordat die nu vóór de 
Botlektunnel is gemaakt moet al het verkeer komende vanaf de N57, het Europoortgebied en 
Rozenburg en gaande richting Hoogvliet, Pernis en Waalhaven ook over de Botlekbrug. Dat 
leidt ertoe dat bij een openstaande Botlekbrug men gaat omrijden via, de Beneluxtunnel, de 
afslag Heijplaat en de afslag Rhoon om in Hoogvliet of bij Shell Pernis te kunnen komen. Dit 
leidt tot onwenselijk plaatselijke verkeersbelastingen en tot extra milieubelasting. Hierover en 
ook over andere mogelijkheden zoals het creëren van een ontsnappingsmogelijkheid voor het 
verkeer om te kunnen keren zou Actiegroep Botlekbrug graag met u in gesprek komen. 

Vooralsnog beraden Actiegroep Botlekbrug, de aangemelde personen en de aangemelde 
bedrijven zich op aansprakelijkstelling van Rijkswaterstaat en nader onderbouwde 
civielrechtelijke schadeclaims. Hiertoe bestaat mijns inziens wel een grondslag gezien het feit 
dat u wist dat de nieuwe Botlekbrug niet storingvrij was en met die wetenschap toch heeft 
vastgehouden aan het werkschema waarbij de op en afritten van de A l 5 voor een periode van 
drie weken zijn afgesloten; hetgeen tot gevolg heeft gehad dat burgers en bedrijven veel 
ernstiger hinder hebben ondervonden dan naar algemene maatstaven in het maatschappelijk 
verkeer voor eigen rekening dient te blijven. 

Wat daar ook van zij, het valt hoe dan ook niet te ontkennen dat er extreem veel storingen aan 
de brug zijn en dat daardoor extreem veel hinder is ontstaan. Daarnaast is er ook een 
gevaarlijke situatie ontstaan. Ik moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd indien er een 
calamiteit zou hebben plaatsgevonden in het industriegebied. Gelukkig is dat niet het geval 
geweest, maar vooralsnog is nergens uit gebleken dat u die gevaren heeft laten meewegen bij 
uw beslissing om vast te houden aan het werkschema van de wegafsluitingen. 

Uit gedane mededelingen in de media maakt de actiegroep op dat sprake is van kinderziekten 
waarvan technici beweren dat die wel een half jaar kunnen duren. Actiegroep Botlekbrug 
vindt het dan ook onbegrijpelijk en een vergissing dat u er niet eerst voor heeft gezorgd dat de 
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nieuwe Botlekbrug storingvrij functioneerde, alvorens de goed functionerende toe- en afritten 
van de A l 5 naar de Botlektunnel en afrit 17 naar Hoogvliet na de tunnel af te sluiten. Niet 
valt in te zien waarom niet een half jaar kon worden gewacht met het aanpassen van de toe-
en afritten. Dat zou in ieder geval veel schade, ergernis en onveilig situaties hebben 
voorkomen. 

Het zou het Rijkswaterstaat dan ook sieren indien zij via de media publiekelijk haar excuses 
voor de overlast maakte en zou toezeggen de voorstellen van Actiegroep Botlekbrug in 
overweging te willen nemen, danwel de nodige door het publiek en bedrijven gewenste 
verbeteringen in nader overleg met de actiegroep af te stemmen. 

Graag verneem ik van u. 

Een kopie ̂ van deze brief stuur ik aan de raadsbesturen van: 
gemeente Nissewaard, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Westvoorne, gemeente Brielle, gemeente 
Albrandswaard, gemeente Vlaardingen, almede deelgemeenten Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. 

Met vriendelijke groet, 

Mr. J.C. (Jaap) Moree 
Advocaat 


