Art. 38 vragen Waterbus
Ingediend 7 januari 2019
Op 20 september 2017 is een motie ingediend door SGP, mede namens GBG, SP, CDA en
Gouda50+ en, op één partij na, raadsbreed gesteund. Hierin werd het college verzocht:
“In overleg te gaan met de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas om te
bewerkstelligen dat er bij de jaarlijkse herziening van het RVVP een onderzoek naar de
mogelijkheid van een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam als prioriteit wordt
toegevoegd.”
De raad van Gouda heeft daarna niet s vernomen tot er in september 2018 de raad werd
meegedeeld dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat er onvoldoende vervoerswaarde is.
De SP- en SGP-fracties hebben in de raadsvergadering van oktober gevraagd naar het
rapport. Hiervan is op 29 oktober 2018 alleen een samenvatting naar de raad gestuurd.
De SGP-fractie heeft, samen met de fracties van SP en Gouda50+, de volgende vragen:
1. Tijdens de beantwoording in de raad gaf de wethouder aan dat het onderzoek al
eerder was afgerond. Op welke datum was dit? Kan het hele rapport naar de raad
worden gestuurd?
2. Bent u, met ons, van mening dat de raad niet proactief geïnformeerd is over de
uitvoering van de motie? Had dat volgens u wel gemoeten?
3. Is het onderzoek gestart naar aanleiding van de motie? Zo ja, waarom staat de
gemeente Gouda dan niet als opdrachtgever vermeld? Zo nee, welke pogingen
heeft het college nog ondernomen om in het onderzoek de Hollandse IJssel als
10e corridor op te nemen?
4. Heeft het college contact opgenomen met de gemeenten Zuidplas en
Krimpenerwaard en ook Capelle aan den IJssel waar een motie van gelijke
strekking is aangenomen? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Kan de raad
inzicht krijgen in een schriftelijk verslag van dit overleg?
5. Waarom staat in het overzicht (bijlage 2) van de Verplaatsingsfactor (VF -waarde)
van personenvervoer over water t .o.v. de auto niet de tussenliggende plaatsen
aan de Hollandse IJssel? Is dat niet onderzocht? Deelt de wethouder de stelling
dat de waarde van bijvoorbeeld Ouderkerk aan den IJssel naar Rotterdam een
lage VF-waarde heeft?
6. Is de conclusie juist dat personenvervoer van en naar de plaatsen tussen Gouda
en Rotterdam beter met de auto kunnen blijven rijden i.p.v. met een duurzamere
vorm van mobiliteit? Hoe past deze conclusie in de visie van dit college over
verduurzaming van de mobiliteit?
7. Is het college bekend met de beleidslijn van de provincie Zuid-Holland om
personenvervoer over water verder te stimuleren? In hoeverre sluiten de ambities
van het college daarbij aan? https://www.zuidholland.nl/publish/pages/16716/a2_toekomstvisie_personenvervoer_over_water_
definitief.pdf en https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22857/zuidholland-verder/
8. Aangezien omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland enthousiast zijn
over personenvervoer over water en dat het onderzoeksrapport geen antwoorden
geeft op de vervoersbehoefte van de plaatsen op de Hollandse IJssel, is het
college bereid alsnog samen met andere gemeenten en provincie ervoor te zorgen
dat in RVVP-verband een onderzoek wordt uitgevoerd?
9. Als uit dat onderzoek blijkt dat de reizigersbewegingen te laag zijn voor een
reguliere Waterbus, is het college bereid om in dat onderzoek ook de mogelijkheid
te bekijken van kleinschaliger personenvervoer over water?
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