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Barendrecht, 28 april 2021 

Betreft: Vragen over plannen van Rijkswaterstaat inzake het bouwdok  

Geacht college, 

Op 23 april jl. heeft het college een persbericht doen uitgaan waarin onder andere het volgende te lezen is: 

“Rijkswaterstaat onderzoekt of het circulair bouwdok Barendrecht aan de Oude Maas geschikt is als locatie 
voor het bouwen en renoveren van de boogbruggen van de Van Brienenoordbrug uit Rotterdam. De 
gemeente Barendrecht heeft een zeer kritische basishouding. “We maken ons onder meer zorgen over 
geluidsoverlast, de verkeersveiligheid en de mogelijk negatieve effecten op natuur en milieu. We willen dat al 
die zaken eerst nauwkeurig onderzocht worden en nemen pas dan, in nauwe samenspraak met de 
gemeenteraad, een definitief standpunt in.”, aldus wethouder Luijendijk. 
 

Over dit onderwerp heeft de commissie Ruimte op 23 maart in beslotenheid vergaderd. Tijdens deze 
vergadering is een presentatie gedeeld. Naar aanleiding van bovenstaande informatie heeft de fractie van 
Echt voor Barendrecht de volgende schriftelijke vragen. 

1. In het kader van transparantie, kan de presentatie en de besloten vergadering openbaar gemaakt 
worden? Zo nee, waarom niet? 

Uit de presentatie en uit de op 23 april met de gemeenteraad gedeelde brief van het college aan RWS 
inzake de concept aanvraag blijkt dat het college in december 2020 aan RWS heeft aangegeven “in beginsel 
bereid te zijn om mee te werken aan de invulling van een circulair brug- en tunnelcentrum, mits de effecten 
vanuit het bouwdok naar de fysieke leefomgeving worden beperkt.”. In het op 23 april gedeelde persbericht 
spreekt het college van een “zeer kritische basishouding”. 
 

2. Waarom spreekt u nu van een zeer kritische basishouding terwijl u in december aan RWS heeft 
aangegeven dat u in beginsel positief tegenover het initiatief staat? Graag een uitleg hierbij. 

3. Is dit niet met elkaar in tegenspraak? 
4. Wat is op dit moment de grondhouding van het college? Ja, mits of nee, tenzij? 

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet. 

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 

Met vriendelijke groet, 

Dick Heijboer 

Woordvoerder op dit dossier is Miranda Mes – le Feber 
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