
WELKOM 
ZUID-HOLLAND ZUID 



Welkomstwoord 

Gedeputeerde Floor Vermeulen 



https://www.youtube.com/watch?v=S9GC5lF2AzQ&list=PLIyn46sZNiAR-13xzsqlO5R8b2rOYxqT6&t=0s&index=7


19.00   Welkomstwoord 

19.15   Presentaties workshops 

19.30   Ronde 1 workshops 

20.10   Pauze en wisseling workshops 

20.20   Ronde 2 workshops 

20.50   Plenaire afsluiting 

Tot 22.00  Netwerkborrel & informatiemarkt 

Programma 



# zuidhollandontmoet 



WIJ WERKEN AAN 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



“ “ 
 

Bereikbaarheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor de 

verstedelijkingsopgave en economische ontwikkeling, kortom het 

vestigingsklimaat. 

 

Bereikbaarheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor de 

verstedelijkingsopgave en economische ontwikkeling, kortom het 

vestigingsklimaat. 



Doorontwikkelen  

HOV (R-net) 

Doorontwikkelen  

HOV (R-net) 



Vergroten aantal reizigers in OV en op de fiets 

Verbeteren vervoer over water 

Vergroten aantal reizigers in OV en op de fiets 

Verbeteren vervoer over water 



Vraaggestuurde mobiliteit 



Inpassing autonome vaar- en voertuigen Inpassing autonome vaar- en voertuigen 



Bepeken emissies, fijnstof en 

veiligheidsrisicos goederenvervoer 

Bepeken emissies, fijnstof en 

veiligheidsrisicos goederenvervoer 



Verbeteren en vervolmaken van bestaande infrastructuur Verbeteren en vervolmaken van bestaande infrastructuur 



Verduurzaming regionaal OV en binnenvaart 



 

“Het is onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie 

van Nederland te maken. Daar zetten wij ons dag in dag uit voor in.” 
 

 Gedeputeerde Rik Janssen       Gedeputeerde Floor Vermeulen 

“Het is onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie 

van Nederland te maken. Daar zetten wij ons dag in dag uit voor in.” 
 

 Gedeputeerde Rik Janssen       Gedeputeerde Floor Vermeulen 



Onderhoud  

van  

wegen  

en  

vaarwegen 



Goede bereikbaarheid van werk, bedrijven, school, zorg en stadscentra Goede bereikbaarheid van werk, bedrijven, school, zorg en stadscentra 



Provincie verantwoordelijk voor OV (Wet Personenvervoer 2000) 

 

• vaststelling beleidskader en Programma van Eisen 

• concessiemanagement 

• (voorbereiding) aanbesteding nieuwe concessie  

 

In samenwerking met regio’s 

 

 

Concessies openbaar vervoer 



• Provincie en Drechtsteden investeren hier samen in 

• Provincie voert met Drechtsteden het contractmanagement uit 

• Provincie bereidt met Drechtsteden de nieuwe aanbesteding voor 

Personen vervoer over water:  

Waterbus 



Goede en veilige doorstroming wegen en vaarwegen Goede en veilige doorstroming wegen en vaarwegen 



 

 

Minder energieverbruik en minder luchtvervuiling door duurzaam materiaal 

 

 

Minder energieverbruik en minder luchtvervuiling door duurzaam materiaal 



WIJ WERKEN AAN 
EEN KLIMAATBESTENDIG ZUID-HOLLAND 



12 mei 

Wateroverlast Drenthe 

22 mei 

Wateroverlast Limburg 

26 mei 

Warmste meinacht sinds 1901  

27 mei 

Hagel en regen Limburg 
1 mei 

Wateroverlast A15 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC8Jnk8KfbAhUBy6QKHbGlDH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nu.nl/binnenland/5277470/wolkbreuk-zorgt-wateroverlast-in-limburg.html&psig=AOvVaw01U6E5hJflypL6UE-9o2CH&ust=1527578836113689


 





Wie zijn onze partners 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9oa7O2LLbAhXoJcAKHWELC6sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.trots.nl%2Fcases%2Fbezettingsgraadonderzoek-waterschap&psig=AOvVaw2NOEEkt0YSibSg5AZo4XWL&ust=1527950311811159
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih-rzu2LLbAhUNa8AKHbunCtwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.zhzveilig.nl%2F&psig=AOvVaw2fBA3RYK3GUnt47oRJr5sP&ust=1527950371406966
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Hoe raakt het de gemeente? 

Zorg: ouderen 

Zorg: jeugd 

Riool 

Openbare 

ruimte 

Veiligheid Infrastructuur 

Groen Woningbouw 

en bebouwde 

omg. 

… 

… 



Wat doen Provincie en Waterschappen? 

Regionale afspraken en partijen 

verbinden 

Ondersteuning met kennis en beleid: 

Klimaatatlas en klimaateffectatlas 

Provinciale rol:  

Met name fysieke omgeving 

Rol Waterschap: 

Met name regionaal watersysteem 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0wuXi66rbAhUIaFAKHc98BDwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dorpstadenland.nl/publication/inventarisatie-ruimtelijke-kwaliteit-ruimte-voor-ruimte-regeling-zuid-holland/&psig=AOvVaw0F6EynqSNmZ53QPIFVMPIV&ust=1527680571068076
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgPGP66rbAhWKK1AKHaAjASgQjRx6BAgBEAU&url=https://siebeswart.photoshelter.com/image/I0000OFfqkcnTc7w&psig=AOvVaw1_U6GUC8kHT9KpoGtsERS_&ust=1527680395663349
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Gezamenlijke opgave 

ieder vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid 



Workshop 1 

Best bereikbare provincie 



WORKSHOP 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 

DAV-concessie     MerwedeLingeLijn     Oude Lijn     A15 



Nieuwe openbaar vervoerconcessie DAV 
resultaat van interactieve regionale samenwerking 



Wat weet u over deze nieuwe 

openbaar consessie? 
• Concessie van € 23,5 miljoen  

• HOV buslijnen en MerwedeLingelijn (R-Net) als ruggengraat 

• netwerk van stad-, streek- en buurtbussen 

• Ketenmobiliteit: deelfietsen, deelauto’s, deeltaxi’s, E-wheels en 

deurhalte vervoer 

• Elektrische stadsbussen 

 



HOV/R-net als ruggengraat in de 

concessie  

Met de HOV / R-net  formule naar een herkenbare branding 

 



Gekoppeld 

aan  

keten 

voorzieningen  



Nieuw openbaar vervoer in 

de regio DAV 
Woensdagavond 5 juli (inloop 19.15, start 19.45 uur) 

presentatie nieuw vervoersnetwerk  

              

Locatie: Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht.  

 

Meldt u aan! (DAV@qbuzz.nl) 

 



MerwedeLingeLijn 

Hoeveel stations liggen er aan de 

MerwedeLingelijn? 

 

12 
 

10 

Dordrecht 

Stadspolders 

Baanhoek 

Sliedrecht 

Boven-
Hardinxveld 

Hardinxveld- 
Giesendam 

Blauwe 
Zoom 

Gorinchem Arkel 

Leerdam 

Beesd 

Geldermalsen Gorinchem 
Noord 



elk 

Kwartier 
 

elk 

Half uur 

MerwedeLingeLijn  

Hoe vaak rijd de trein tussen Dordrecht en 

Geldermalsen op werkdagen overdag? 

 



elk 

Kwartier 
 

elk 

Half uur 

MerwedeLingeLijn  

Hoe vaak rijd de trein tussen Dordrecht en 

Gorinchem ‘s avonds en in het weekend? 

 



10.000 
 

20.000 

MerwedeLingeLijn  

Hoeveel mensen stappen per gemiddelde 

werkdag in of uit de MerwedeLingelijn? 

 



Boven-
Hardinxveld 

 
Arkel 

MerwedeLingeLijn  

Wat is het kleinste station? 



Ja 
 

Nee 

MerwedeLingeLijn  

Mag de fiets gratis mee in de spits? 



Ontwikkelingen 

MerwedeLingelijn  

Korte en middellange termijn 
• Station Gorinchem Noord 

• “Losleggen”  in Geldermalsen 

 

Lange termijn (2040 nog in studie): 
• Doorrijden naar Rotterdam/Den Haag 

• Dubbelspoor 

• Frequentieverhoging 

 



Ontwikkelingen Oude Lijn 

Vanaf 2024 
• 6 Sprinters p/u naar Den Haag Centraal 

• Herontwerp dienstregeling 

 

Lange termijn (2040 nog in studie) 
• Lighttrain of Lightrail 

• Extra stations 

• 12 regionale treinen per uur/richting 

• Koppeling MerwedeLingelijn  

 



Vragen of aanvullingen? 



Gezamenlijke aanpak A15 



Verkeersonderzoek 

A15 met input regio’s 



Wat zijn de belangrijkste 

knelpunten op de A15 en 

oplossingsrichtingen? 



Truckparking  Vestiging van bedrijven op 

juiste plaats  

Voor het beste rendement (i.s.m. 

overheden, pensioenfondsen, beleggers, 

projectontwikkelaars) en bedrijven.   

Uitmondend in afsprakenkader.   

   

 

 

Realisatie parkeer voorzieningen die 

commercieel uitgebaat en gehandhaafd 

kunnen worden.  

 

 
    

 

 



Vragen aan de zaal 

• Wat is de ultieme oplossing voor de A15? 

 

• Welke bijdrage kunnen  gemeenten daaraan leveren?   

 

• En andere partijen?   

 
 



SAMEN WERKEN WIJ AAN 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



Pauze 

# zuidhollandontmoet 



Workshop 2 

Klimaatadaptatie 



WORKSHOP 
EEN KLIMAATBESTENDIG ZUID-HOLLAND 



Wat komt er op u af? 





Hoeveel warmer wordt het? 



        30   30       30 In 20        dagen     >    ºC 

  

Nu                 5 dagen    



Hoeveel natter wordt het? 





Buien worden heviger  

en vallen (veel) vaker 



Hoeveel droger wordt het? 



Groeiend neerslagtekort  

zorgt o.a. voor 

• droogteschade landbouw 

• funderingsschade steden 

 



Hoeveel stijgt de zeespiegel? 





Hoeveel daalt de bodem? 



Klimaatverandering  

leidt in het droge warme  

scenario tot een  

snellere bodemdaling 



Hoe raakt het uw gemeente? 



Zorg: ouderen 

Zorg: jeugd 

Riool Veiligheid Infrastructuur 

Groen 

… 

… Openbare 
ruimte 

Woningbouw en 
bebouwde omg. 



Van uw gemeente wordt een stresstest  

                                    + strategie gevraagd 

Rol voor u als raadslid?! Rol voor u als raadslid?! 



Ons aanbod 

De raad kan ons uitnodigen voor een presentatie 



SAMEN WERKEN WIJ AAN 
EEN KLIMAATBESTENDIG ZUID-HOLLAND 



Afsluiting 

Gedeputeerde Floor Vermeulen 



Waar ontmoeten we elkaar weer? 

13   september  Festival van de Toekomst 

3   oktober   Raadsledenontmoeting 

4   oktober   Verstedelijkingsconferentie 

7   december  Bestuurdersdisours (VZHG en PZH)  

 

 


