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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Er is op deze drukke vaarwegen ter
hoogte van de splitsing sprake van een
onoverzichtelijke verkeerssituatie voor de
scheepvaart met een verhoogd risico.
Oplossing De in de planstudie onderzochte
alternatieven zijn:
•	Nul-plus-alternatief: uitvoering van
maatregelen ter plaatse. De kruising wordt
overzichtelijker ingericht, waardoor de
veiligheid verbetert. RWS heeft een aantal
van deze maatregelen inmiddels uitgevoerd, als onderdeel van no-regret nautisch
beheer;
•	Marifoon-alternatief: nul-plus-alternatief
plus het verscherpt controleren en zonodig
handhaven van de uitluisterplicht door de
schippers van de marifoon;
•	Verkeersbegeleiding: het nul-plus-alternatief plus het onder radardekking brengen
van de kruising bij de verkeerspost
Dordrecht.

aandacht besteden aan de marifoon
uitluisterplicht en daarbij zo nodig corrigerend
optreden. RWS zal de vaarweggebruikers
tevens actief instrueren over het gewenste
vaar- en communicatiegedrag.
De uitkomst van de monitoring kan zijn dat de
veiligheidssituatie toch verbetering behoeft.
Daarom zal de financiële reservering voor
verkeersbegeleiding in het MIRT vooralsnog
gehandhaafd worden.
Planning
Projectbesluit: 2010
Start uitvoering monitoring: 2010
Realisatie: (afhankelijk van monitoring)
2021-2023

2008: het project is overgegaan van de
verkenningfase naar de planstudiefase.
2011: projectbesluit met keuze voor
marifoon-alternatief in combinatie met
monitoring is in 2010 genomen.
2012: de projectkosten zijn aangepast
door de nieuwe bekostigingssystematiek
van RWS. Hierdoor is het taakstellend
budget gecorrigeerd voor de generieke
BLD-bijdrage (€ 1 mln). Op basis van de
prioritering uit de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte wordt eventuele
uitvoering van dit project gefaseerd en
wordt oplevering verwacht in de periode
2021-2023.

Financiën Taakstellend budget: € 9 mln.

De noodzaak van verkeersbegeleiding is op
dit moment niet evident, omdat de positieve
effecten op de veiligheid van recent reeds
uitgevoerde maatregelen nog niet kunnen
worden beoordeeld. Hiervoor is een
monitoringprogramma nodig. Daarom is
gekozen voor het marifoon-alternatief:
versterkte handhaving van en communicatie
inzake het marifoongebruik, in combinatie
met een 3-jarig monitoringprogramma
gericht op de veiligheidssituatie. RWS zal in de
reguliere taakuitvoering in de regio pro-actief
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