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Betreft: Beantwoording art. 40 vragen overlast vrachtwagens bij Handelsweg en Cornelisland

Geachte heer Rijsdijk,

Op 14 mei jongstleden heeft u artikel 40 vragen (RvO) gesteld over de overlast van vrachtwagens bij
Handelsweg en Cornelisland. Bijgaand treft u onze beantwoording.

Vraag la
Begrijpt u de zorgen en de frustratie van de betreffende ondernemers aan de Handelsweg en op
Cornelisland?

Antwoord:

Ja, de signalen zijn bekend en we zijn met de ondernemers in gesprek.

Vraag 1 b
Wat heeft u de afgelopen jaren concreet gedaan om de overlast te verminderen?

Antwoord:
Enkele jaren geleden is er in samenwerking met de MRDH een project geweest om de overlast van
vrachtwagens aan te pakken. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van de inzet van Rotterdamse
BONs. Na afloop van dit project is de handhaving overgegaan naar de politie en de eigen BONs. Voor
Cornelisland is omwille van de handhaving het verkeersbesluit en de bebording met prioriteit aangepakt,
Daarnaast is enkele maanden gebruik gemaakt van verkeersregelaars als aanvulling op de handhaving.

Vraag 2a
Bent u het met ons eens dat de overlast voor de ondernemers de spuigaten uitloopt en dat dit moet
worden opgelost voordat er zich meer bedrijven vestigen op Nieuw Reijerwaard, omdat het aantal
verkeersbewegingen in dit gebied dan alleen maar verder toeneemt en daarmee ook de overlast?

Antwoord:

Het betreft een regionaal probleem. De vrachtwagens komen niet uitsluitend voor de bedrijven van Dutch
Fresh Port, maar ook zeker voor verschillende transportbedrijven in de Rotterdamse haven. Daarmee is
het niet redelijk een direct verband te leggen tussen het vestigen van bedrijven op Nieuw-Reijerwaard en
de overlast van vrachtwagens.



Vraag 2b
Welke maatregelen kan de gemeente samen met de politie en wijkagent nemen om de overlast in dit
gebied zowel op de korte als de lange termijn te verminderen?

Antwoord:
Eén van de maatregelen is handhavend optreden, maar zowel de politie als de BONs hebben ook
andere prioriteiten meegekregen waar zij op moeten inzetten, vooral ook vanwege de corona-
maatregelen. Om die reden hebben wij de verkeersregelaars tijdelijk ingezet in Ridderkerk om de
chauffeurs te wijzen op de formele plekken van Port of Rotterdam middels de officiële brochures in
verschillende talen. Het probleem is daarbij niet de onbekendheid van de formele locaties, maar het feit
dat daarvoor betaald moet worden en er een grote groep chauffeurs is die niet kan en/of niet wil betalen
Port of Rotterdam is overigens voor aanleg van de formele plaatsen voor dit fenomeen gewaarschuwd.

Vraag 2c
Recent is aan de Handelsweg een camera geplaatst (in de buurt van Zoutewelle en R&M Forwarding)
Door wie en met welk doel is deze camera geplaatst?

Antwoord:
Deze camera is niet door de gemeente geplaatst en staat niet op onze grond. Wij weten niet voor welk
doel en door wie deze is geplaatst.

Vraag 3a
Hoe verklaart u dat als een ondernemer een overlastmelding aan de gemeente doorgeeft via het
klantcontactcenter (KCC) dat hij daarop geen terugkoppeling krijgt en dat als hij vervolgens belt om te
informeren naar de status van de melding, het voorkomt dat de melding niet meer kan worden
teruggevonden?

Antwoord:
We herkennen ons niet in uw signaal. Voor een inhoudelijke beantwoording is nadere informatie van de
casus wenselijk

Vraag 3b
Hoe gaat de registratie en afhandeling van een overlastmelding bij de gemeente in zijn werk?

Antwoord:
Meldingen via sociale media worden afgehandeld door het team Webcare, die de melding adresseert aan
de betreffende vakafdeling. Formulieren die op de website worden ingevuld worden direct naar de
vakafdeling gestuurd en afgehandeld.

Vraag 3c
Zijn de ervaringen van deze ondernemers voor u aanleiding om het proces rond de registratie en
afhandeling van een overlastmelding via het KCC aan te passen? Zo ja, op welke manier? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord:
Nee, zoals genoemd herkennen wij ons niet in het signaal. Deze specifieke klachten zijn voor ons geen
aanleiding om de registratie en afhandeling van (overlast)meldingen aan te passen. Wel is recentelijk het
proces van het terugbellen van klanten aangepast. Indien een collega zijn telefoon niet beantwoordt,
wordt dit terugbelverzoek in het zaaksysteem geplaatst. Het streven is binnen 48 uur te reageren naar de
klant
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Vraag 4a
Volgens een raadsinformatiebrief (RIB) zou in 2022 gestart moeten worden met de aanleg van een
truckparking met bijbehorende voorzieningen op Nieuw Reijerwaard en zou dit in 2023 klaar moeten zijn.
Wij hebben van verschillende ondernemers begrepen dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat dit jaar
al met de werkzaamheden gestart zou worden en dat deze dan in 2022 afgerond zouden zijn. Kunt u
aangeven of dit klopt en als dat zo is, wat de reden is dat de eerdere planning vertraging heeft
opgelopen?

Antwoord :

Voor zover ons bekend is er geen sprake van een vertraging. Wij hebben ons in onze brief van 21 mei
2021 (kenmerk 275925) gebaseerd op de planning, die door de GRNR aan ons is doorgegeven. Deze
informatie staat ook op de website van de GR.
https://www.nieuwreijerwaard .eu/www/Actueet2/?id=474&search=truckparkinq .

Vraag 4b
Wat zijn de mogelijkheden om in afwachting van de truckparking op (nog niet verkochte grond van) Nieuw
Reijerwaard tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen en mobiele toiletten neer te zetten om ook de
overlast bij de Handelsweg en Cornelisland terug te dringen? Bent u bereid om hierover met de GRNR in
gesprek te gaan?

Antwoord :

Er wordt gewerkt aan een tijdelijke voorziening op Nieuw-Reijerwaard. Deze tijdelijke truckparking wordt
aangelegd door de GFtNR. De gemeente neemt het beheer op zich. Deze tijdelijke truckparking komt op
het voormalige voorterrein van Schneider aan de Voorweg en zal na de zomer worden geopend.

Vraag 4c
Wat zijn tot nu toe de financiële baten (OZB-opbrengsten, verkoop van in erfpacht aangekochte grond
etc.) voor de gemeente van Nieuw Reijerwaard en wat vindt u van het idee om deze gelden (deels) in te
zetten voor om de overlast van de ondernemers in de omgeving en ook die van omwonenden te
verminderen, bijvoorbeeld op de bij de vorige vraag beschreven manier? Als deze gelden daarvoor niet
kunnen worden ingezet, hoe kan dit dan wel worden gefinancierd?

Antwoord :

Volgen het raadsbesluit van 23 mei 2019 wordt een netto resultaat uit de OZB opbrengsten uit het
bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard gestort in de bestemmingsreserve Nieuw-Reijerwaard. De afgelopen
jaren is, zoals verwacht, geen netto positief resultaat behaald.
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0
* Wegens bezwaarprocedures heeft afrekening van de OZB GRNR nog niet plaats kunnen vinden.



De verkoop van de erbachtgronden ACH is nog niet afgerond. Er zijn derhalve (nog) geen resultaten op
de verkoop gerealiseerd.

Met betrekking tot de realisatie van een tijdelijk alternatieve oplossing wordt kortheidshalve verwezen
naar de beantwoording van vraag 4b.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïn@rmee{\d.
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