
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 54 van het reglement van orde voor de 
vergadering van Provinciale Staten. 
 
Datum: 8 december 2022  
Onderwerp: Veerdienst Maassluis- Rozenburg 
 
Aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting: Opnieuw hebben de SP-fractie verontrustende berichten bereikt met betrekking 
tot de veerdienst Maassluis- Rozenburg. In een artikel1 in het AD van 29 november worden 
ons inziens terechte zorgen beschreven van de protestbeweging ‘Rozenburg in actie’, die 
hierover een brief heeft geschreven aan de gemeentebesturen van Rotterdam en Maasluis. 
Naast problemen met uitval van diensten, sociale onveiligheid zou ook de fysieke veiligheid 
van passagiers in het geding zijn. In de raad van Maassluis is deze langslepende zaak 
recent ook aan de orde gekomen. Er zou sprake van zijn dat een definitieve oplossing pas in 
april voorhanden is. 
 
Vragen:  
 
1. Kent het college het hierboven bedoelde artikel uit het AD van 29 november en de recente 
discussie in de raad van Maassluis? 
 
2. Klopt het dat een definitieve oplossing pas in april te verwachten is en zo nee, wanneer 
dan wel? 
 
3. Deelt het college de zorgen van de Rozenburgers over de sociale onveiligheid die wordt 
ervaren als gevolg van de huidige plaatsing van het ponton?  
 
4. Is er al zekerheid over de verplaatsing van het ponton en zo ja, wanneer gaat dat 
plaatsvinden? 
 
In het artikel in het AD wordt gewag gemaakt van schade aan een loopplank van de tijdelijke 
pont, als gevolg van een hekgolf van een passerend schip, waardoor nog maar aan één kant 
kan worden aangemeerd. 
 
5. Klopt dit bericht en zo ja, heeft dit incident geleid tot gevaar voor de passagiers en 
bemanning en hoe wordt herhaling voorkomen? 
 
6. Hoe wordt de veiligheid van de passagiers en bemanning gegarandeerd, nu blijkt dat er 
geen reddingsmateriaal aanwezig is op het ponton?  
 
Ook wijst de actiegroep op het ontbreken van strooimiddelen.  
 
7. Klopt dit en zo ja, wil het college bij de betrokken uitvoerder ten spoedigste aandringen op 
het voorkomen van ongevallen als gevolg van gladheid?  

 
 
Namens de SP-Statenfractie, 
 
Lies van Aelst 

 
1 https://www.ad.nl/voorne-putten/veerpont-al-vijf-weken-uit-de-vaart-heel-vervelend-maar-dit-gaat-nog-wel-

even-duren~a901489f/  
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