
 
 

 

RAADSVRAAG       
 
Nr: 
 
Datum: 29 mei 2016 
 
Vraag artikel 38 Reglement van Orde       
 
Indiener:  Partij van de Arbeid , Marije Willems 
 
Onderwerp: (Recreatief) Vervoer Hollandse IJssel. 
 
 
 
Vragen: 

1. Kent het college het artikel ‘Meer met de IJssel doen’ (AD editie Gouda, 14 mei 2016, 

bijlage)? 

2. Was het college van Krimpenerwaard aanwezig bij de daarin genoemde 

‘inspiratiebijeenkomst’ van Hollandsche IJsselgemeenten? Zo nee waarom niet? 

3. Zo ja, klopt het dat ook Gemeente Krimpenerwaard staat achter de in het artikel 

genoemde plannen, zoals meer verbinding tussen activiteiten aan beide oevers en 

verruiming van het toerisme op het water? 

4. Hoe rijmt het college dit met de opmerking van wethouder Pieter Neven in de 

commissievergadering van 10 mei naar aanleiding van hert RVVP, en geciteerd in Het 

Kontakt dat ‘de Hollandsche IJssel geen onderwerp van gesprek is’ in de besprekingen 

met de provincie als het gaat over vervoer over water? 

5. Deelt het college onze mening dat handhaving van een (veer)verbinding tussen 

Gouderak en Moordrecht essentieel is voor het leggen van ‘meer verbindingen’ aan 

beide oevers van de Hollandsche IJssel? Zo nee waarom niet? 

6. Deelt het college onze mening dat de ontwikkeling van en de verbinding met het 

Goudasfalt-terrein in Stolwijkersluis onderdeel hoort te zijn van de ambitie om de kansen 

die de Hollandsche IJssel biedt optimaal te benutten? Zo nee waarom niet? 

7. Zo ja, wil het college dan ook structureel in gesprek gaan met de partijen die zich 

hiermee bezighouden? 

 

 

Toelichting:  

 

De wethouders recreatie van gemeenten langs de Hollandse IJssel hebben recent een inspiratie-

bijeenkomst gehad, zo bleek in een artikel van het AD van 14 mei. Er zou gesproken zijn over de 

kansen die de Hollandse IJssel biedt voor recreatie. 

 

De PvdA wil vervoer (en dus ook recreatief vervoer) over water versterken. 

In een waterrijk gebied als onze gemeente biedt dit kansen zowel vanuit bereikbaarheid -zoals we ook 

in de discussie rondom het RVVP benadrukten-  als vanuit duurzaamheid (als alternatief voor 

traditioneel openbaar en transportvervoer) maar natuurlijk ook vanuit recreatie om vanaf het water 

onze mooie waard en aangelegen gemeenten te bezoeken. 

 

Initiatieven om dit te versterken juichen wij toe. 



 
 

 

Samenwerking en synergie met omliggende gemeenten en initiatieven (zoals Goudasfalt) lijken 

logisch.  

Gedurende de bespreking an het RVVP meldde het college niet dat aan betreffende 

inspiratiebijeenkomst is deelgenomen en dat er kansen zouden zijn voor waterrecreatie en -vervoer. 

Wij horen graag duidelijkheid van het college; nadruk op vervoer over water ook op de Hollandse 

IJssel of niet. 

 

 

Antwoord college: 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening college: 

 

 

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  

De secretaris,                 de burgemeester, 

 

 

 

 

 

mw. mr. M. Plantinga                mr. T.P.J. Bruinsma  



 
 

 

 


