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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, 

 

Op 4 juli hebben wij als regio West Brabant kennis kunnen nemen van de acute werkzaamheden aan 
de Haringvlietbrug. Wij zijn volledig verrast door de langdurige en ingrijpende maatregelen voor het 
verkeer over de Haringvlietbrug. U heeft als minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om 
de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan renovatie in 2023 naar 50 km/u te verlagen en het verkeer 
op en rond de brug over één rijstrook per rijrichting te laten rijden. Deze voorgenomen maatregelen 
zijn in onze ogen disproportioneel. De bereikbaarheid van West-Brabant verslechtert aanzienlijk, 
door een toenemende congestie op de A58-A17 en de A16, en de economische schade zal enorm zijn 
gezien de grote logistieke belangen regionaal, nationaal en internationaal op de corridor. 

 

Hoe komen we samen tot korter en minder hinder 

Wij dringen daarom aan om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken om de duur van de 
maatregelen drastisch te verminderen. Daarbij bieden we aan om met u in gesprek te gaan over 
welke maatregelen kunnen bijdrage om minder en minder langdurige hinder opleveren. Hiervoor 
trekken wij samen op met buurgemeenten uit Zuid-Holland en Zeeland. 

 

Veiligheid voor alle reizigers 

Uiteraard begrijpen wij als mede-wegbeheerders de noodzaak en de urgentie om de veiligheid van 
de Haringvlietbrug te waarborgen. Maar zoals u ook aangeeft is de Haringvlietbrug een cruciale 
schakel in het verkeersnetwerk. Dagelijks maken circa 66.000 voertuigen gebruik van deze 
verbinding. Dit is logistiek verkeer, recreatief verkeer en zijn forenzen van en naar Zuid-Holland, 
West-Brabant en Zeeland. Tevens is de brug een belangrijke schakel in het internationale verkeer en 
het openbaar vervoer netwerk tussen West-Brabant en Zuid-Holland, waaronder de Rotterdamse 



regio. Hierbij voorzien wij grote overlast door toenemende verkeersdruk op lokale routes en op de 
alternatieve route naar Rotterdam via A58, A17 en A16, specifiek hierbij de grote zorgen over de 
toenemende congestie op de Moerdijkbrug. Ook is de Haringvlietbrug belangrijk voor de nood- en 
hulpdiensten in de richting van het academisch ziekenhuis Rotterdam. 

 

Actie nu, maar ook inzicht op wat er komen gaat 

De belangrijke functie die deze brug voor onze bereikbaarheid en economie betekent maakt dat onze 
zorgen groot zijn. Voor nu, maar ook voor de langere termijn. 

Voor nu willen we graag met u in gesprek hoe te zorgen dat de hinder zo kort mogelijk kan duren en 
de impact lokaal en regionaal zo klein mogelijk wordt gehouden. Welke mogelijke maatregelen die 
bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen we hiervoor met u oppakken. Uiteraard 
vragen hiervoor ook om naar alternatieven te kijken voor de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug 
om de hinder tijd te beperken. 

Voor de langere termijn vragen ook om te voorkomen dat we verrast worden of onvoldoende 
voorbereidingstijd krijgen om gezamenlijk tot maatregelen te komen die tijdens werkzaamheden en 
grootschalig onderhoud. Immers dat de Haringvlietbrug in slechte staat is, is al langer bekend. Het is 
belangrijk om te komen met een integraal plan van aanpak zodat de regio West Brabant/Zeeland 
verzekerd blijft van een goede oeververbinding met Zuid Holland. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Cees Lok 

Namens de deelnemende gemeenten, als voorzitter Mobiliteit Regio West-Brabant 

 

 


