Persbericht Raadsvergadering Uitbreiding Overnachtingsplaatsen Vluchthaven Gorinchem
Dinsdagavond 3 februari 2015 vond de Raadsbijeenkomst plaats waar het voorstel van
Rijkswaterstaat betreffende de voorgenomen uitbereiding van de ligplaatsen in de Vluchthaven op de
agenda stond.
De zaal was goed gevuld met belanghebbenden, zoals de leden van de watersportvereniging, de
bewoners en schippers.
Diverse partijen maakten gebruik van het inspreekrecht (5 minuten) waaronder een
vertegenwoordiger van de watersportvereniging, BLN‐Schuttevaer (Lenie van Toorenburg), de VIBIA
(Diana Hulsebos) en de ASV (Sunniva Fluitsma). Kortom..de binnenvaart was goed vertegenwoordigd.
Belang van de binnenvaart:
De ASV benadrukte het belang van de binnenvaart dat algemeen erkend lijkt te worden. Zo is er een
Europees Witboek . Daarbij wordt aangehaald dat op dit moment 25% van het goederenvervoer over
water gaat en dat ten goede komt aan de algehele veiligheid (op de weg) en een betere
doorstroming.
Maar Gorkum reageert eigenlijk zoals we overal in Nederland tegenkomen: we zien het belang van de
binnenvaart, maar hier even geen uitbreiding van ligplaatsen. Een serieus onderzoek naar eventuele
alternatieven heeft niet plaatsgevonden.
Ooit was de binnenvaart in het hart en hoofd van de mensen in Nederland, nu lijkt het wel of men
het bestaansrecht van binnenvaartschepen in twijfel trekt.
Daarom voelde de ASV zich genoodzaakt te vertellen dat bij dat vervoer over water voorzieningen
horen omdat schepen meer zijn dan een productiemiddel, het zijn plekken waar op gewoond wordt.
Er werd gemeld dat er een schrijnend tekort is aan voorzieningen en zeker aan goede ligplaatsen dus
zouden er op diverse plekken uitbreidingen van ligplaatsen moeten komen.
In de beperkte tijd die er was op het inspreekmoment (5 minuten) heeft de ASV heeft zich vooral
gericht op het ontzenuwen van aannames zoals ”Ze willen gewoon geen havengeld betalen”, of “de
ligplaats van die kegelschepen brengt bewoners in een onveilige situatie”.
De ASV heeft ook geprobeerd duidelijk te maken waarom een schip niet “even” 25 kilometer verder
op gaat liggen, en waarom Gorkum een logische plek is om te verblijven.
Ook vraagt de ASV, die in het verleden heeft getoond met de bewoners en het algemene belang mee
te kunnen denken (Woelse waard) eens compassie te tonen met de noden van deze belangrijke
beroepsgroep.
communicatie
De ASV vindt het teleurstellend dat bij voorstellen tot besluiten die bepaalde groeperingen aangaan
(in dit geval de binnenvaart) men geen contact zoekt met de groep die het betreft.
De ASV heeft wel zelf contact gezocht met de watersportvereniging en we kunnen niet anders dan de
conclusie trekken dat burgers hier tegenover elkaar komen te staan omdat een goed beleid
ontbreekt.

1

"Overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen
(CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is"
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl * info@algemeeneschippersvereeniging.nl
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Schipper gemangeld door overheidsbeleid
De ASV kan zich voorstellen dat de stad Gorkum het gevoel heeft geconfronteerd te worden met een
probleem van Rijkswaterstaat en daardoor de hakken in het zand zet. De schipper is echter geen
machtsfactor in het geheel en dus de dupe.
Reactie woordvoerders diverse politieke partijen:
Hoewel de toon van de politici tegenover de binnenvaart sympathiek lijkt is de inhoud weinig positief.
Het lijkt wel of schippers al blij mogen zijn met de “nuloptie” zoals de raadsleden het noemen (geen
uitbreiding van ligplaatsen maar ook geen inkrimping), want we hoeven van hen niet te verdwijnen.
Maar die extra ligplaatsen daar is geen enkele politieke partij voor te vinden. Dus is de conclusie:
waardevol vindt men de binnenvaart wel maar “niet voor mijn deur”
Bij alles moeten wij de conclusie trekken dat men over de belangen van binnenschippers kennelijk
heel makkelijk heen stapt om te kunnen scoren, zoals gezegd is in de raad “we zijn er toch in eerste
instantie voor onze eigen stad Gorkum”.
Wij vragen de raadsleden wellicht ten overvloede toch vooral met ons in overleg te gaan over deze
situatie en gezamenlijk met zinvolle voorstellen te komen om ook de binnenvaart tegemoet te
komen.
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