Aan het college van burgemeester en wethouders
door tussenkomst van de raadsvoorzitter
Onderwerp: Uitvoering van de Tweede Kamer Motie over de Prioritering van de A15 tussen
Ridderkerk en Gorinchem
Ridderkerk, 18 juni 2018
Geacht college,
Het knooppunt Ridderkerk A15 maakt onderdeel uit van de Oost Corridor die vanaf de Rotterdamse
haven via Arnhem en Nijmegen naar Duitsland loopt. Uit onderzoek blijkt dat de A15 tussen het
knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Gorinchem de tot duurste files van Nederland behoort. Door
de grote filedruk op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Gorinchem en de economische
consequenties hiervan lijken aanpassingen aan de weg hier onvermijdelijk.
Op 28 november 2016 is door de Tweede Kamer een motie (Kamerstuk 34 550A, nr. 36) aangenomen
waarin de regering wordt verzocht in het gebiedsgerichte programma Goederencorridor Oost de
opgave voor de A15 Ridderkerk-Gorinchem met prioriteit mee te nemen.
D66 heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de betreffende motie en de inhoud hiervan?
2. Heeft het college geïnformeerd of overleg gehad met de regering over de uitvoering van de motie?
2.1 Zo ja:
2.1.1 Op welke wijze en wanneer heeft het college bij regering geïnformeerd of overleg gehad over de
uitvoering van de motie?
2.2 Zo nee:
2.2.1 Wat zijn uw overwegingen geweest geen actie te ondernemen?
3. Op welke wijze heeft de regering tot nu toe uitvoering gegeven aan de prioritering zoals wordt
uitgesproken in de motie?
4. Is het college bereid bij de regering te informeren en met de regering in overleg te treden over de
status van de uitvoering van de motie, de beoogde oplossingsrichtingen en het tijdspad hiertoe?
4.1 Zo ja:
4.1.1 Is het college bereid hierbij de samenwerking met Gorinchem te zoeken?
4.1.2 Op welke termijn wilt u dit doen?
4.1.3 Wat heeft het college hiervoor nodig van de gemeenteraad?
4.2 Zo nee:
4.2.1 Wat zijn uw argumenten om dit niet te doen?

Met vriendelijke groet namens de fractie D66
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