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Onderwerp
Verzoek aan gemeenten Rotterdam en Maassluis om collegestandpunt over financiële bijdrage
veerdienst Maassluis-Rozenburg.
Publiekssamenvatting
De provincie Zuid-Holland heeft de veerdienst Maassluis-Rozenburg aanbesteed van 1 januari
2018 tot en met 31 januari 2032. Gelet op het belang en de meerwaarde van de veerdienst voor
de regio heeft de provincie gevraagd aan (betrokken) regionale partijen om een financiële
bijdrage te leveren aan de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg. De provincie
verzoekt de colleges van de gemeenten Rotterdam en Maassluis om een collegestandpunt aan te
geven over een financiële bijdrage aan de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg.
Advies
1. Vast te stellen de brief aan de gemeente Rotterdam met het verzoek om een collegestandpunt
aan te geven over een financiële bijdrage aan de exploitatie van de veerdienst MaassluisRozenburg.
2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Maassluis met het verzoek om een collegestandpunt
aan te geven over een financiële bijdrage aan de exploitatie van de veerdienst MaassluisRozenburg.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het verzoek aan de gemeenten Rotterdam en
Maassluis om een collegestandpunt over hun financiële bijdrage aan de veerdienst MaassluisRozenburg.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
1. De brief naar de gemeente Rotterdam met het verzoek om een collegestandpunt;
2. De brief naar de gemeente Maassluis met het verzoek om een collegestandpunt.
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1 Toelichting voor het College
De veerdienst Maassluis-Rozenburg is aanbesteed voor de periode van 1 januari 2018 tot en met
31 januari 2032. Op 11 oktober 2016 en 6 juni 2017 heeft de provincie de gemeenten Rotterdam
en Maassluis per brief geinformeerd over de stand van zaken van de aanbesteding. Het
uitgangspunt was daarbij om het personenvervoer over water op genoemde verbinding samen met de
regio te blijven faciliteren.
Gelet op het belang en de meerwaarde van de veerdienst voor de regio en de gemaakte
afspraken over de Blankenburgtunnel en behoud van de veerdienst, is er in de brieven van 11
oktober 2016 en 6 juni 2017 ook gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de
exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg.
In een bestuurlijk overleg op 14 juni 2017 hebben de wethouders van Rotterdam en Maassluis
aangegeven dat de gemeenten niet voornemens zijn bij te dragen aan de kosten voor de
exploitatie van de veerdienst. Met dit GS-voorstel verzoekt de provincie de gemeenten Rotterdam
en Maassluis schriftelijk het collegestandpunt omtrent een financiële bijdrage voor de exploitatie
van de veerdienst Maassluis – Rozenburg aan de provincie kenbaar te maken.
Financieel en fiscaal kader
Zoals hierboven vermeld draagt de veerdienst in hoge mate bij aan de bereikbaarheid en
veiligheid van de regio. Gelet op het belang en de meerwaarde van de veerdienst voor de regio is
daarom het uitgangspunt dat de gemeenten en andere regionale partijen een bijdrage leveren
aan de exploitatie van de veerdienst. De bijdragen van gemeenten en andere regionale partijen
zullen de totale kosten van de provincie verlagen. Dit is ook vermeld in de Nota van
Uitgangspunten.
Juridisch kader
Op dit moment zijn er nog geen afspraken over gemaakt.

2 Proces
Zie toelichting voor het College

3 Communicatiestrategie
Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten informeren over de collegestandpunten van de
gemeenten Rotterdam en Maassluis over een bijdrage aan de kosten van de exploitatie van de
veerdienst Maassluis-Rozenburg.
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