
College Burgemeester en Wethouders Rotterdam
T.a.v. Algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011 3000 BA Rotterdam

Rotterdam, 21 december 2014

Geachte commissie,

Hiermee maak ik namens het bestuur van het Rotterdams Ondernemers
Belang formeel bezwaar tegen het verkeersbesluit door de gemeente
Rotterdam tot het instellen van een verbodszone voor vrachtwagens op
de ’sGravendijkwal d.d. 10 november 2014 zoals gepubliceerd in de
Staatscourant van 14 november 2014 met kenmerk
14/0028651/AS14/18266.

Het belang van onze vereniging is dat diverse van onze leden gehinderd
worden door de bij deze aangevochten maatregel. Enerzijds doordat
bepaalde leden deze route niet meer kunnen gebruiken, anderzijds
omdat bepaalde leden moeilijker beleverd kunnen worden, dan wel
hinder zullen ondervinden van sluip-vrachtverkeer.

Onze vereniging onderschrijft de noodzaak van het bestrijden van
luchtvervuiling binnen de stad. Echter, met voornoemd besluit gebruikt u
hiertoe een niet proportioneel middel. Ik zal u uitleggen waarom.

Allereerst heeft een totale afsluiting tot gevolg dat bedrijven in de
omgeving van de ‘s-Gravendijkwal gehinderd worden in de belevering.
Daarbij zal het vrachtvervoer, wat hier dan toch moet zijn, routes kiezen
door straten en straatjes die nu nog nagenoeg vrij zijn van zwaar
transport. Dit met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid, de
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden ter plaatse.



De noodzaak van aanpak van de luchtvervuiling op de ‘s-Gravendijkwal
onder ogen ziend heeft de gemeente meerdere opties tot haar
beschikking. De meest eenvoudige daarvan zou zijn de uitbreiding van
de bestaande milieuzone in het centrum naar de ‘s-Gravendijkwal.
Hiermee zouden de doelstellingen ook snel gehaald kunnen worden,
eventueel in combinatie met een aanscherping van de eisen.
Daarom is de totale afsluiting, die natuurlijk heus werkzaam is, niet
proportioneel, het mindere middel werkt immers ook.

Het is daarbij niet redelijk dat een onderneming die geïnvesteerd heeft in
Euro VI voertuigen (bijvoorbeeld) nu niet meer over de ‘s-Gravendijkwal
zou mogen rijden, terwijl de gemeente tegen vervuilend ander verkeer
niets onderneemt. U geeft geen argumenten waarom schone wagens
niet van het tracé gebruik zouden kunnen maken. Ook is er op deze wijze
sprake van ongelijke behandeling ten opzichte van andere vervuilende
categorieën van vervoer.

Tenslotte is ons uit niets gebleken dat u de optie van een uitbreiding van
de milieuzone of een andere regeling gebaseerd op emissies deugdelijk
heeft onderzocht. In zoverre is uw besluit onvoldoende zorgvuldig tot
stand gekomen.

Ik verzoek u derhalve genoemd besluit in te trekken.

Hoogachtend,

Rotterdams Ondernemers Belang
Namens deze; P.H. van Egmond, secretaris
Heemraadssingel 107
3022CB Rotterdam

Telefoonnummer 0654238023


