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NIEUWSBERICHT  

Brexit: welke voorbereidingen zijn er tot nu toe getroffen?  
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de maatregelen, die getroffen zijn voor de Brexit in 

Rozenburg.  

 

Rotterdam, oktober 2019 

 

Al blijven de uitkomsten van de nieuwe Brexit onderhandelingen onzeker, de voorbereidingen op de 

bereikbaarheid van de Rotterdamse regio gaan onverminderd door. Zonder officieel bericht ligt onze 

aandacht op een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met een no deal Brexit per 

31 oktober aanstaande. Met deze nieuwsbrief vertellen we u er meer over.  

 

LET OP:  

deze maatregelen treden alleen in werking in geval van een no deal Brexit! 
 

Wat betekent de Brexit voor het vrachtverkeer dat van en naar het Verenigd Koninkrijk reist? 
Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt is er geen vrij grensverkeer meer mogelijk van 

en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van het vrachtverkeer bij de 

ferryterminals, omdat extra douaneformaliteiten nodig zijn. De kans op files in de buurt van de 

ferryterminals in de Rotterdamse regio neemt daardoor toe. Het gaat om de ferry terminals: C.RO in 

Rozenburg, StenaLine en P&O in de Europoort, StenaLine in Hoek van Holland en DFDS in 

Vlaardingen (en DFDS in IJmuiden).  

 

PortBase-systeem  
 
Vanuit de betrokken partijen zijn verschillende middelen ingezet om zoveel mogelijk bedrijven vooraf 

te informeren en voor te bereiden op de gevolgen van een Brexit. Zo moet vrachtverkeer, dat via de 

ferryterminals van en naar het Verenigd Koninkrijk reist, over de juiste papieren te beschikken en 

aangemeld zijn bij het digitale systeem PortBase (https://www.portbase.com/port-community-system/).  

Bij de ingang van de terminals wordt gecontroleerd of de vracht met juiste papieren digitaal is 

aangemeld. Is dat niet zo, dan wordt de chauffeur doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte 

tijdelijke parkeerplaats en pas weer toegelaten bij de ferryterminal als de papieren correct zijn 

aangemeld. 
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Wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid van de gebieden?  

 
Door Havenbedrijf Rotterdam is een simulatie gedaan naar de afwikkeling van het verkeer bij een 

Brexit. De simulatie richt zich op het beheersen van de verkeersstromen op de terreinen van de 

ferryterminals en de aanvoer van vrachtverkeer naar de ferryterminals. De verwachting is dat het 

overgrote deel van de vervoerders zijn vracht op orde zal hebben. Toch blijft de werkelijke impact van 

de Brexit onzeker. Door rekening te houden met veel verkeershinder, kunnen we de negatieve 

gevolgen zo veel mogelijk proberen te beperken. De verwachting is dat transportbedrijven en 

verladers vier tot zes weken na de Brexit nodig hebben om aan de nieuwe situatie wennen. Daarna 

zullen de verkeersomstandigheden naar verwachting vergelijkbaar zijn met de die van voor de Brexit.  

 

Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen? 

 

Verkeerscirculatieplan 
 
Per gebied is door Rijkswaterstaat, in samenwerking met betrokken partijen, een 

verkeerscirculatieplan opgesteld. Doel van het verkeerscirculatieplan is de mogelijke verkeersoverlast 

zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk helemaal weg te nemen.  

Voor elke verkeerssituatie (normaal, druk, extreem druk) zijn scenario’s met bijbehorende 

verkeersmaatregelen bedacht. Daarnaast wordt de verkeerssituatie continu bewaakt en direct 

ingegrepen als dat nodig is. Dit gebeurt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon.  

Een aantal belangrijke maatregelen is: 

• Het wegleiden van onvoorbereid vrachtverkeer van de ferryterminal naar een parkeerplaats, als 

hun papieren niet op orde zijn;  

• Het scheiden van vrachtverkeer naar de terminals en verkeer met andere bestemmingen;  

• Het uitdelen van informatieflyers aan vrachtwagenchauffeurs. 

• Het gebruik van digitale verkeersborden, camera’s, gele bewegwijzeringsborden en tekstkarren; 

• Het inzetten van verkeersregelaars.  

 

Vrachtwagen parkeerplaatsen 
 
In de buurt van de ferry terminals zijn tijdelijke vrachtwagen parkeerplaatsen ingericht. Chauffeurs, die 

hun douanepapieren niet op orde hebben, kunnen daar hun vrachtwagen parkeren, zodat zij het 

overige verkeer niet hinderen. De terreinen zijn onder meer voorzien van een slagboom, een hekwerk 

rondom het volledige terrein, camera’s, verlichting en toiletvoorzieningen. Ook worden de terreinen 

continu bewaakt door beveiligers en zijn verkeersregelaars aanwezig om de verkeerssituatie op het 

terrein en in de omgeving zo goed mogelijk onder controle te houden. Chauffeurs blijven op het 

terrein, totdat de papieren in orde zijn.  
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Rozenburg - Ferry terminal C.RO  

Europoort -Ferry terminal StenaLine en P&O 
 

Voor deze terminals is een terrein langs de Moezelweg aangewezen.  

Hier kunnen 280 vrachtwagens parkeren. 

 

 
 

 

Wat is de route voor vrachtwagens naar C.RO (Rozenburg)?  

 

Vrachtwagens rijden vanaf de A15 (afrit 13) via de Droespolderweg en de Merseyweg naar de C.RO-

terminal. Vrachtwagens die vanaf C.RO naar de parkeerplaats moeten, rijden tot aan de A15 dezelfde 

weg terug en vervolgen dan de route via de Calandbrug naar de Moezelweg.  

 

Wat is de route voor vrachtwagens naar StenaLine en P&O (Europoort)?  

 

Vrachtwagens naar Europoort rijden vanaf de A15 (afrit 10) via de Elbeweg of de Moezelweg naar de 

terminals StenaLine of P&O en zo nodig naar de vrachtwagenparkeerplaats aan de Moezelweg. 
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Wat is het advies aan personenvervoer van en naar Rozenburg?  

 

Niet alleen vanwege de Brexit, maar ook door andere wegwerkzaamheden kan het, met name ten 

westen van de Droespolderweg, druk zijn. Het advies is om naar Rozenburg via de A15 (afrit 14) en 

de Botlekweg te rijden. Afrit 13 blijft ook beschikbaar voor personenvervoer.  Wil je Rozenburg 

verlaten, dan kan dat via toerit 13 (toerit 14 is afgesloten). Om de verkeersdruk op de A15 te 

verminderen worden, zoals u normaal ook van Rijkswaterstaat gewend bent, automatisch andere 

verkeersomleidingen ingesteld, bijvoorbeeld via de N57 gevolgd door de N218.  

 

 

Samenwerking  
 

Rijkswaterstaat coördineert de verkeerscirculatieplannen in samenwerking met Havenbedrijf 

Rotterdam, gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden, Provincies, ferrydiensten, politie, 

Veiligheidsregio, Douane en Koninklijke Marechaussee, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex. Deze partijen werken intensief samen om overlast op 

de weg door mogelijke vertraging bij de ferry terminals zoveel mogelijk te beperken. 

 

Vragen 
 

Met deze brief hebben wij geprobeerd u zo goed mogelijk op hoogte te brengen van de 

bereikbaarheid en verkeersmaatregelen rondom de Brexit. Mocht u meer willen weten over de inhoud 

van deze brief, neemt u dan contact op met het algemene informatienummer 14010 van de gemeente 

Rotterdam. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 17.00 

uur.   

 

Ook vindt u informatie over de Brexit op: 

Get ready for Brexit: https://www.getreadyforbrexit.eu/  

Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/wonen-leven/brexit 

Rijkswaterstaat: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit 

Havenbedrijf Rotterdam: www.portofrotterdam.com/nl/brexit 

Rotterdam Onderweg: www.rotterdamonderweg.nl (alleen als er een Brexit is) 

 

 

 

 

 

https://www.getreadyforbrexit.eu/
https://www.getreadyforbrexit.eu/
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brexit
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brexit
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit
http://www.portofrotterdam.com/nl/brexit
http://www.portofrotterdam.com/nl/brexit
http://www.rotterdamonderweg.nl/
http://www.rotterdamonderweg.nl/



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Nieuwsbrief Brexit Rozenburg - oktober 2019 .pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
