
Gezamenlijk krachtig geluid en innovatie echt realiseren

Bedrijfsleven en overheden
sluiten alliantie voor
bereikbaarheid Drechtsteden

In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht vond maandag 13 februari 
de vervolgbijeenkomst Bereikbare Drechtsteden plaats. Bedrijven en 
overheidsorganisaties gaven hun visie over bereikbaarheid en inno-
vatie. De avond werd geïnitieerd door de provincie, in samenwerking 
met de Drechtsteden, Rijkswaterstaat, mobiliteitsplatform Samen  
Bereikbaar en de Federatie Samenwerkende Ondernemersvereni-
gingen Drechtsteden. 

Alle aanwezigen waren het erover eens: samenwerken en 
samen optrekken in het agenderen van de bereikbare Drecht-
steden is voorwaarde voor succes. Dit werd gelijk bekrach-
tigd met een oproep van de bedrijven om een alliantie voor 
Bereikbare Drechtsteden te sluiten. 
Er viel dan ook veel te bespreken. De afgelopen periode is al 
een en ander bereikt om de bereikbaarheid van de Drechtste-
den te verbeteren. Het oplossen van de duurste file op de A15 
is met brede politieke steun nadrukkelijk op de landelijke 
agenda gezet, de N3 gaat grondig onder handen genomen 
worden en het platform Samen Bereikbaar heeft de eerste 
concrete mobiliteitsprojecten in gang gezet. Het begin is er, 
zo concludeerde Floor Vermeulen, gedeputeerde van de pro-
vincie Zuid-Holland. “De brede steun van de Tweede Kamer, 
met de toezegging om 200 miljoen euro te reserveren voor de 
A15, is natuurlijk goed nieuws. Zonder lobbykracht hadden 
we dat niet voor elkaar gekregen. Hét bewijs dat je door 
samenwerking echt verder komt.” In de zaal zat ook Barbara 
Visser, Tweede Kamerlid van de VVD. Samen met PvdA-
collega Duco Hoogland zette zij het onderwerp in Den Haag 
nadrukkelijk op de agenda. De toegezegde 200 miljoen euro 
is ook fijn in een ander kader. Floor Vermeulen: “Dit voor-
jaar worden er weer allerlei nieuwe filecijfers bekend. Dan 
meldt iedere regio zich in Den Haag met de vraag om extra 
geld. In het geval met de A15 zijn wij de meute in ieder geval 
voor. Dat is prettig.” Hans Tanis, portefeuillehouder Bereik-
baarheid Drechtsteden: “We weten ook dat 200 miljoen euro 
niet voldoende is voor het oplossen van alle problemen op de 
A15, maar het is wel een hele goede steun in de rug. Om 

extra geld beschikbaar te krijgen van het nieuwe kabinet is 
het daarom van belang om door te lobbyen. En daar zetten 
we met de alliantie A15 stevig op in.” 

Uitdagende vraagstukken
Hans Tanis roemde de korte lijntjes met de provincie en Den 
Haag en zag voldoende mogelijkheden voor een structureel 
prettige samenwerking. Bas Ort van de Federatie Samenwer-
kende Ondernemersverenigingen Drechtsteden liet weten blij 
te zijn met de het verbeteren van de doorstroming op de A15 
tussen Papendrecht en Sliedrecht door het doortrekken van de 
in- en uitvoegstroken. Ook het bezoek dat minister Schultz 
Van Haegen op 9 februari bracht aan de Drechtsteden, om 
deze verbetering te vieren kon hem bekoren. Wel vond hij het 
jammer dat de minister er om 11.00 uur was, toen alles door-
reed. Als oplossing voor het fileprobleem in de spits had hij 
wel een oplossing. “Ik ga gewoon een uur later naar mijn werk 
en een uur eerder weer naar huis. Werkt prima.” Met die grap 
kreeg hij de lachers op zijn hand. Maar het serieuze probleem 
bracht natuurlijk vooral serieuze gezichten. Welke concrete 
projecten er op stapel staan om de Drechtsteden beter bereik-
baar te maken, vertelde Jantien Heijdeman, projectleider van 
Rijkswaterstaat. Naast de A15 tussen Papendrecht en Slie-
drecht passeerden de aansluiting A15-N3, aansluiting A16-N3, 
de Sandelingenknoop en de reconstructie van de N3 de revue. 
“We gaan heel veel doen. Een uitdaging waarbij we de overlast 
voor weggebruikers zo veel mogelijk proberen te beperken. 
Het snelst, goedkoopst en veiligst zou zijn om de N3 een paar 
maanden te sluiten, maar dat is uiteraard geen optie. Wel zal 
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tijdens de werkzaamheden steeds één kant dicht moe-
ten. Ieder vraagstuk heeft zo zijn eigen lastigheid.” 

BV Nederland verbinden met 
BV Drechtsteden
Speciale aandacht was er tijdens de bijeenkomst voor 
de noodzaak van innovatie in bereikbaarheid. Profes-
sor Lori Tavasszy nam de aanwezigen mee in de 
nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied 
van bereikbaarheid. De hoogleraar van de TU Delft 
had als boodschap dat logistiek de bloedsomloop van 
de BV Nederland verbindt met de BV Drechtsteden. 
De werelden van Rijkswaterstaat en logistiek moeten 
daarom aan elkaar worden gekoppeld, zo is zijn over-
tuiging. “Als er anders ergens iets uitvalt of misgaat, 
stapelt het zich op andere wegen op. Dan verleg je het 
probleem alleen maar en dat schiet niet op. We moe-
ten uiteindelijk toe naar bereikbaarheid 4.0, in een 
social networked industry, waarbij robot en mens veel 
beter samenwerken. En dat levert nieuwe werkgele-
genheid op. In het verlengde daarvan biedt dat ook 
logistieke kansen en mogelijkheden. Samen organise-
ren en samen zien: dat is nodig voor het ontwikkelen 
van een stevige langetermijnvisie ten behoeve van een 
groeiende regio.” 

Innovatiebereidheid peilen
Jacob Klink van Werkgevers Drechtsteden legde de 
zaal een aantal stellingen voor om de innovatiebereid-

heid te peilen. En die bleek verrassend goed. Ter 
inspiratie werden ook voorbeelden van innovaties in 
bereikbaarheid gepresenteerd, zoals Feetzdock met 
haar snelle, eenvoudige en volledig geautomatiseerde 
fietsparkeersysteem. Dit is ook ondergronds, bijvoor-
beeld bij stations, of als drijvende voorziening, bij-
voorbeeld bij de haltes van de Waterbus, toepasbaar. 
Marine Technology gaf daarnaast uitleg over de ont-
wikkeling van zelfvarende schepen die vervoer over 
water aantrekkelijker kunnen maken. Tot slot werd de 
TURNN app gepresenteerd, een marktplaats voor 
mobiliteit met een compleet mobiliteitsaanbod in één 
app waardoor je inzicht en gemak krijgt om van a 
naar b te reizen.

Wordt wederom vervolgd
De conclusie van de avond? Om de Drechtsteden 
goed op de bereikbaarheidskaart te zetten en innova-
tie echt te laten werken is goede samenwerking tussen 
bedrijfsleven en overheden absolute voorwaarde. Met 
de alliantie die gevormd gaat worden, zal deze voor-
waarde direct invulling krijgen. Gezien de hoge 
opkomst tijdens de vervolgbijeenkomst zit het met de 
bereidheid tot samenwerking wel goed. Wordt 
wederom vervolgd. Niet voor niets luidt het motto 
van de Federatie Samenwerkende Ondernemersver-
enigingen Drechtsteden ‘frappez toujours’ wat zoiets 
betekent als: ga door met het herhalen van je punt.’

Samen Bereikbaar is het zakelijke 

platform dat samen met u wil 

inzetten op slimme mobiliteit en 

dit vertalen naar concrete 

projecten, doet u mee? 

Meld u aan voor een vrijblijvend 

gesprek via:  Anna Schouten

06 54 36 31 00 

anna.schouten@samenbereikbaar.nl
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