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A15 Vitale verbinding 
Rotterdamse haven en achterland 

De A15, onderdeel van de Goederencorridor Oost, vormt een vitale verbinding 
tussen de Rotterdamse haven en het achterland. Ondanks de gerealiseerde 
verbeteringen op het traject Maasvlakte - Ridderster Noord ondervinden 
transporteurs én forensen uit het havengebied en de regio Drechtsteden 
dagelijks veel vertraging en onveiligheid op de A 15, omdat op piektijden en op 
sommige trajecten het bestaande wegvolume niet meer toereikend is. 

De eerdere investeringen in de knelpunten op de A15 laten zien, dat de politiek 
de waarde van connectiviteit voor economische groei erkent en optimalisatie 
van deze verkeersader van belang vindt. Een logisch vervolg om de eerdere 
investeringen daadwerkelijk effectief te laten zijn, is inzetten op duurzame 
oplossingen voor de 22 km lange ‘fl essenhals’, die start bij Papendrecht, langs 
Sliedrecht loopt en eindigt bij Gorinchem. De toenemende fi les op dit deel van 
de A15 leiden tot economische schade voor de BV Nederland  en hebben een 
negatieve invloed op de 
mobiliteit en 
leefomgeving voor 
inwoners wonend of 
werkend aan de A15. 

Stimuleer innovatie, 
investeer in bereikbaarheid
Onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Er komen vrachtwagens vol goederen doorheen. Vanuit de Rotterdamse haven gaan die 
over de A15 richting Duitsland en de A16 naar België.

Opgave: Vanaf 2020 komen tot een structurele, duurzame 
en veilige verbetering van de doorstroming op het traject 
A15  Papendrecht - Gorinchem.



Maritieme Topregio Drechtsteden 
Regio Drechtsteden is de thuisbasis van een buitengewoon krachtig maritiem 
cluster. Hier zijn op slechts enkele kilometers afstand van elkaar verschillende 
wereldspelers in de maritieme sector gevestigd. Bedrijven als Boskalis, Damen 
Shipyards, Huisman, IHC en Van Oord. Diep verankerd in de regio, met een sterk 
regionaal georganiseerd cluster van toeleveranciers en innovatieve midden- en 
kleinbedrijven. Een krachtige sector, gericht op het innoveren en verduurzamen 
van producten en diensten, met de wereld als afzetmarkt. Nederland, 
Zuid-Holland, de Drechtsteden: een mooie combinatie, een sterk verhaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drechtsteden

Onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017:
>  verbetering van de doorstroming op het traject 
 A15 Papendrecht - Gorinchem
> reductie van vervoer brandbare gassen op de Brabantroute
> stimuleren van innovatie en regionaal maatwerk in het beroepsonderwijs
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