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Dâtum

Zie vezenddatum linksonder
Ons kenmerk

PZH-201 &643509341
DOS-201 0-001 61 43
Uw kenmerk

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

t.a.v. de heer

Postbus 556

3000 AN Rotterdam

Bezoekadres

Zu¡d-Hollandple¡n 1

2596 AW Den Haag

Trâm I en de busl¡inen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbü het

provinc¡ehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerru¡mte voor

auto's is beperkt.

Bijlagen

Onderwerp

Truckparking nabij Maasdijk.

Geachte heer

Rijk (Ministerie en Rijkswaterstaat), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Kamer van

Koophandel, Evofenede4 Transport en Logistiek Nederland en de provincie Zuid-Holland werken

al een aantal jaar samen aan het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Hiervoor is in 2009 een

maatregelenpakket opgesteld met vooral kleine, infrastructurele aanpassingen en maatregelen

die de doorstroming en de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg vergroten.

De meeste maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering.

ln het maatregelen pakket is € 1,55 miljoen opgenomen voor "maatregelen tegen

colonnevorming op het Hoofdwegennet" in ZuidHolland. Uw organisatie heefr de afgelopen
periode uitgebreid ondezoek gedaan naar de problematiek rond colonnevorming en mogelijke

maatregelen. De uitkomst van het ondezoek gaf aan dat alleen grootschalige infrastructurele

maatregelen effect hebben. Deze passen echter nþt binnen het beschikbare budget van het

Kwaliteitsnet.

U stelt voor om de €1 ,55 miljoen uit het Kwaliteitsnet goederenvervoer budget voor maatregelen

tegen colonnevorming op het hoofdwegennet te gebruiken voor de realisatie van een truckparking

nabij Maasdijk. Dit vinden wij om meerdere redenen een goede investering en daarom steunen

wij dit voorstel. Bedrijven uit de Greenport in het Westland en inwoners van het Westland hebben

ons al eerder gewezen op de overlast van geparkeerde vrachtwagens. Een truckparking nabij

Maasdijk zal naar venarachting de problemen met geparkeerde vrachtwagens in en rond de

greenport Westland verminderen.

Door de investering wordt daarnaast alsnog een concrete bijdrage geleverd aan het

Kwaliteitsnet.EhSEI
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Wij wensen u veel succes bij de realisatie van de truckparking

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van ZuidHolland,
wnd. secretaris, voozitter,

ir. J.C. van GinkelMCM drs. J. Smit
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