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Bijlagen

Een aantal van u heeft gewezen op de toegenomen overlast van geparkeerde vrachtwagens in 

Zuid-Holland. Via deze brief informeren wij u graag over een aantal ontwikkelingen die 

plaatsvinden om deze overlast te verminderen. Zo werken wij in samenwerking met 

Rijkswaterstaat aan de realisatie van een truckparking langs de A20 nabij Maasdijk. Tevens is de 

provincie Zuid-Holland trekker van het truckparking project in het kader van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), onderdeel Goederencorridors 

Oost en Zuid-Oost.

Het truckparking project langs de A20 wordt uitgevoerd in het kader van het Kwaliteitsnet 

goederenvervoer. We werken als provincie al enkele jaren samen met Rijk (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), 

de Kamer van Koophandel, Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland aan dit 

kwaliteitsnetwerk. 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.

In het maatregelen pakket is  € 1,55 miljoen opgenomen voor “maatregelen tegen 

colonnevorming op het Hoofdwegennet” in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat WNZ heeft de afgelopen 

periode uitgebreid onderzoek  gedaan naar de problematiek rond colonnevorming en de mogelijk

te nemen maatregelen hiervoor. De uitkomst van het onderzoek gaf aan dat alleen grootschalige 

infrastructurele maatregelen effectief zijn. Deze passen echter niet binnen het beschikbare 

budget van het Kwaliteitsnet. 

Omdat geparkeerde vrachtwagens de afgelopen jaren steeds meer overlast veroorzaken en 

truckparkings een concrete bijdrage leveren aan het kwaliteitsnet goederenvervoer zal dit budget 
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nu worden ingezet voor de realisatie van een truckparking langs de A20 nabij Maasdijk. Dit zal 

naar verwachting de problemen met geparkeerde vrachtwagens in en rond de Greenport in het 

Westland verminderen.

Ook elders op de Goederencorridor Oost en Zuid-Oost zijn er problemen met het (lang) parkeren 

van vrachtwagens. De provincie Zuid-Holland is trekker van het truckparking project in het  

uitvoeringsprogramma van de MIRT corridors Oost en Zuid-Oost. Dit project zal worden 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met vanzelfsprekend Transport en Logistiek Nederland 

(TLN), de Vereniging Eigen Rijders (VERN), Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, het  

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland, Noord Brabant en 

Limburg. 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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