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Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Hardinxveld-

Giessendam  

Raadhuisplein 1  

Postbus 175  

3370 AD Hardinxveld-Giessendam  

  
8 mei 2019, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Betreft: Artikel 12 RvO vragen Waterbus 
 
 
Geachte college van B&W, 
 

In de regionale media is onrust ontstaan over de impact voor de regio Drechtsteden als gevolg van 

het programma van eisen dat de Provincie Zuid-Holland heeft gepubliceerd voor aanbesteding van 

het personenvervoer over water. Het zou een forse verslechtering van de dienstregeling tot gevolg 

hebben. Aansluiting van Hardinxveld-Giessendam in de dienstregeling is niet als vereiste maar slechts 

als mogelijke optie opgenomen in het programma van eisen.  

De SGP heeft de stukken van de provincie bestudeerd zoals het programma van eisen en de nota van 

beantwoording. Wij vinden het verbazend en teleurstellend dat de provincie deze insteek kiest 

vanuit de volgende overwegingen: 

1. Personenvervoer over water zou de komende jaren juist aangemoedigd moeten worden met 
het oog op de druk op bestaand OV (capaciteitsproblemen MerwedeLingelijn in de spits) en 
verkeersdruk op de A15, N3 en A16. 

2. Personenvervoer over water vormt een aantrekkelijk alternatief voor mensen bij vervoer van 
deur tot deur voor wie andere vormen van OV geen optie zijn. De waterbus stimuleert 
fietsgebruik, vermindert parkeerdruk in steden en kent hoge reizigerswaardering. 

Vanuit deze overwegingen zijn wij benieuwd welke inspanningen het college (al dan niet samen met 

de regio) gedaan heeft en nog zal doen om het belang van personenvervoer over water onder de 

aandacht te blijven brengen.  

Wij vernemen graag uw algemene reactie op het bovenstaande bericht en de volgende vragen: 

1. Deelt het college met de SGP teleurstelling over het feit dat in het programma van eisen voor 

het personenvervoer over water door de Provincie Zuid-Holland een halte voor de waterbus 

te Hardinxveld-Giessendam niet als vereiste maar slechts als optie is opgenomen?  

 

2. Welke stappen heeft u als college in het voortraject ondernomen om haltering in 

Hardinxveld-Giessendam in de regio Drechtsteden en via de regio Drechtsteden bij de 

provincie onder de aandacht te brengen?  
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3. Op basis van welke argumenten heeft de provincie besloten om de aansluiting van 

Hardinxveld-Giessendam in de dienstregeling niet als voorwaarde op te nemen? Heeft u 

en/of de regio hierover ambtelijk en/of bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie? 

 

4. Bent u bereid om vanuit onze gemeente en/of de regio de kansen en mogelijkheden die 

haltering van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam onder de aandacht te blijven brengen? 

Welke mogelijkheden ziet u hier in het vervolg voor?  

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie!  

 

Namens de SGP-fractie, 

 

Arie van den Berg 

 


