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Aanleiding 

Deze beslisnota is een voorstel voor de beantwoording van de Kamervragen 

ingezonden op 30 januari 2023 aan de tweede kamer. Deze Kamervragen hebben 

het kenmerk [2023Z01368] en zijn gesteld door het lid C. Stoffer (SGP) aan u. 

 

Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de regionale zorgen omtrent de 

veroorzaakte hinder rond de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel, in verband 

met de geplande renovatiewerkzaamheden in de zomermaanden van dit jaar 

(2023).  

 

Deze regionale zorgen zijn geuit door middel van een brief met het onderwerp: 

Uitblijven van uitwerking maatregelen i.v.m. renovatie Haringvlietbrug en 

Heinenoordtunnel door RWS van drie gemeenteraadsleden van de SGP uit de 

gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Hoeksche Waard. 

Dezelfde brief van de drie gemeenteraadsleden is ook toegezonden aan de SGP-lid 

G. van de Breevaart van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen. 

 

Kernpunten 

De vragen gaan over de zorgen veroorzaakt door de hinder vanwege de Vervaging 

& Renovatie werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. De 

vragen inclusief de voorgestelde beantwoording zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Krachtenveld 

De vragen die aan u zijn gesteld door het lid Stoffer (SGP) zijn ondershands, maar 

niet officieel, ook aan de gedeputeerde van Zuid-Holland gesteld. Ambtelijk zijn de 

beantwoording van de gestelde vragen afgestemd met de provincie. 
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Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief antwoorden op 
Kamervragen over de regionale 
zorgen omtrent de afsluiting van 

de Haringvlietbrug en de 
Heinenoordtunnel in verband met 
renovatiewerkzaamheden 
(86644) 
 

 

2 Brief van de drie 
gemeenteraadsleden - Uitblijven 
van uitwerking maatregelen 
i.v.m. renovatie Haringvlietbrug 
en Heinenoordtunnel door RWS 

(86644) 

 

 


