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Onderwerp
Wijziging wegcategorisering Albrandswaard
Geadviseerd raadsbesluit:
1. De wegcategorisering van Albrandswaard te wijzigen door:
1.1. De verblijfsfunctie (60 km/h en ontmoedigen doorgaand verkeer) toe te kennen aan de
Albrandswaardseweg m.b.t. het wegvak Schroeder van de Kolklaan-Albrandswaardsedijk v.v.;
1.2. Aan het wegvak Albrandswaardsedijk-Dorpsdijk v.v. tussen de rotonde AlbrandswaardsewegAlbrandswaardsedijk en de Zwaluwenlaan de verblijfsfunctie toe te kennen (30 km/h en
ontmoedigen doorgaand verkeer);
1.3. De onder besluitpunt 1.1 en 1.2 genoemde wegvakken gefaseerd in te richten als
erftoegangsweg.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 82.500,-- en te dekken uit het Reserve Fonds Strategisch
Verbinden en eventuele subsidies.
Inleiding
De geplande ontwikkeling van het plangebied Spui biedt mogelijkheden om bestaande verkeerknelpunten
in Rhoon Zuid op te lossen. RoyalhaskoningDHV is daarom gevraagd een verkeerstudie uit te voeren
naar de gewenste verkeersstructuur en te nemen maatregelen voor Rhoon Zuid. Het primair advies van
de verkeersstudie is dat de wegennetvisie en de wegcategorisering zoals dat is vastgesteld in het GVVP
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) Albrandswaard gewijzigd moet worden. Samen met andere
maatregelen moet dit doorgaand en sluipverkeer stimuleren om gebruik te maken van de Groene
Kruisweg.
Beoogd effect
Het verbeteren en bevorderen van de verkeersveiligheid in Rhoon Zuid.
Relatie met beleidskaders
 Het Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard
 Het programma Dorpse Verbindingen uit de Structuurvisie Albrandswaard 2015
 De wegennetvisie en de wegcategorisering vastgesteld in het GVVP Albrandswaard
Argumenten
1. Door het afwaarderen van de gebiedsontsluitingswegen naar verblijfsfunctie kan de verkeersituatie in
Rhoon Zuid worden verbeterd en wordt doorgaand verkeer ontmoedigd.
Naast herkomst en bestemmingsverkeer tussen Poortugaal en Rhoon wordt de route
Albrandswaardseweg – Dorpsdijk/Tijsjesdijk ook gebruikt door doorgaand en sluipverkeer van en naar
Poortugaal, Rhoon, richting Groene Kruisweg, A15 en Barendrecht. Het voorkomen dat dit autoverkeer
gebruik maakt van deze route zorgt voor een lagere verkeersdruk en vermindering van de
verkeersproblemen in Rhoon Zuid. Door de wegen af te waarderen naar wegen met een verblijfsfunctie
en ook als zodanig in te richten wordt verkeer ontmoedigd om deze route te gebruiken. Het doorgaand en
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sluipverkeer dient verleid te worden om via de Schroeder van der Kolklaan - Groene Kruisweg v.v. te
rijden en niet door Rhoon.
1.1.1.

Het afwaarderen van de Albrandswaardseweg (wegvak Schroeder van de KolklaanAlbrandswaardsedijk v.v.) dient doorgaand en sluipverkeer te ontmoedigen.
Bij het afwaarderen van de Albrandswaardseweg van de verkeers- (80 km/h) naar een verblijfsfunctie (60
km/h) hoort een aangepaste inrichting met snelheid remmende maatregelen. Deze aanpassingen zorgen
ervoor dat de snelheid geremd wordt en er een langere reistijd op het traject ontstaat. In combinatie met
de verkeersmaatregelen die in het verdere traject worden genomen wordt het gebruik van deze route
ontmoedigd. Doorgaand verkeer vanuit Poortugaal door Rhoon v.v. wordt hiermee verleid om de Groene
Kruisweg te gebruiken omdat deze route sneller is.
1.1.2.

De aanpassing van de snelheid op de Albrandswaardseweg past binnen het
Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard.
Vanwege de ligging in het buitengebied is de toegestane snelheid momenteel 80 kilometer per uur. Dit
past niet bij het karakter van de polder. Door de snelheid terug te brengen krijgt de weg meer een beeld
van een lokale weg, welke past in een recreatief aantrekkelijk en toegankelijk gebied. Het afwaarderen is
daarom ook benoemd als één van de zeventien projecten die onderdeel is van het Gebiedsfonds Polder
Albrandswaard opgenomen in het landschapsontwikkelingsplan.
1.2.

De huidige inrichting van de Dorpsdijk, wegvak Albrandswaardsedijk - Zwaluwenlaan, sluit niet
aan bij de verkeersfunctie die dit wegvak nu heeft.
Het weggedeelte op de Dorpsdijk tussen de Albrandswaardsedijk en de Zwaluwenlaan is vanwege het
smalle wegprofiel en de onoverzichtelijke kruispunten een belangrijk verkeersknelpunt. Vanwege de
huidige inrichting van de Dorpsdijk is de toekenning van de verblijfsfunctie (afwaarderen van 50 km/h
naar 30 km/h) aan deze weg meer dan noodzakelijk. Deze afwaardering betekent dat de vormgeving op
de verblijfsfunctie moeten worden afgestemd ten gunste van de verkeersveiligheid. De geplande
reconstructie van de Dorpsdijk biedt gelegenheid om het wegvak tussen de Tijsjesdijk en de
Zwaluwenlaan direct zo in te richten dat het wegvak aansluit bij de verblijfsfunctie. Kosten blijven hierdoor
beperkt maar doorgaand en sluipverkeer wordt nogmaals ontmoedigd om deze route te kiezen.
1.3.

De inrichting van de Albrandswaardseweg en de Dorpsdijk moet worden afgestemd op de
toegekende erftoegangsfunctie en de ontwikkeling van het plangebied Spui.
De Albrandswaardseweg zal gezien de ligging in het buitengebied en het gebruik gefaseerd als
erftoegangsweg 60 km/h worden vormgegeven. Volstaan wordt met een sobere en doelmatige inrichting.
In de eerste fase wordt alleen de wegmarkering aangepast en de 60 km/h-zoneborden-poortconstructie
geplaatst conform het concept duurzaam veilig. Bij de ontsluiting van het sportcomplex wordt ter plaatse
van de huidige (fiets)oversteeklocatie een fysieke snelheid remmende maatregel gerealiseerd. De
noodzaak van aanvullende verkeersmaatregelen zal in de toekomst na monitoring moeten blijken.
De uiteindelijke inrichting van het wegvak Dorpsdijk als onderdeel van een 30 km/h-gebied is grotendeels
afhankelijk van de variant die wordt gekozen voor de verkeersontsluiting van het plangebied Spui. Het
wegvak Albrandswaardsedijk-Tijsjesdijk wordt pas in relatie tot deze verkeersontsluiting vormgegeven.
Het wegvak tussen de Tijsjesdijk en de Zwaluwenlaan lift mee met het herinrichtings-groot
onderhoudsplan die reeds gepland is en in 2016 in uitvoering gaat. Een mogelijke aanpassing van het
kruispunt met de Tijsjesdijk-Essendijk wordt (uitgezonderd de financiering) ook in dit plan meegenomen.
2. Het reserve fonds “Strategisch Verbinden” is gericht op de verbetering van de verbindingen tussen de
dorpskernen en de beleving van de dorpskernen zelf.
De financiering van voorliggend voorstel wordt ten laste gebracht van het reserve fonds Strategisch
Verbinden. Het programma ‘Dorpse Verbindingen’ uit de Structuurvisie Albrandswaard 2015 is gekoppeld
aan dit fonds. De Albrandswaardseweg en de Dorpsdijk tussen Albrandswaardsedijk en de Tijsjesdijk
vormen belangrijke schakels voor het herkomst- en bestemmingsverkeer tussen Rhoon en Poortugaal
v.v.. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen aan de verkeersstructuur dienen zoveel mogelijk mee te
liften met onderhoudsplannen aan de riolering en/of de wegverharding. Indien het knelpunt in de

verkeerstructuur van dien aard is dat niet kan worden aangehaakt op de planning van
onderhoudsplannen dan dient de aanpassing en/of wijziging vanuit het reserve fonds “Strategisch
verbinden” te worden gefinancierd. De financiering voor de eerste fase vindt vanuit dit fonds plaats.
Kanttekeningen
- Het afwaarderen van de Albrandswaardseweg en het wegvak op de Dorpsdijk kan leiden tot een
toename van het gemotoriseerd verkeer op parallelle routes zoals de Oranje Nassaulaan en de
Albrandswaardsedijk.
- In het Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard wordt geadviseerd maximum rijsnelheid
op de Albrandswaardseweg te verlagen van 80 km/h naar 50 km/h. Dit suggereert dat de
Albrandswaardseweg geheel binnen de bebouwde komgrens moet komen te liggen. Dit is gezien de
wettelijke bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 waaraan een bebouwde komgrens moet
voldoen niet mogelijk. De Albrandswaardseweg blijft een weg buiten de bebouwde komgrens met
een snelheidsregime van 60 km/h vanwege de afwaardering van de wegfunctie.
- De maatregelen van de Albrandswaardseweg vormen een aanzienlijk deel van de uitgaven (40%)
terwijl het profijt voornamelijk ondervonden wordt door de bewoners aan deze weg. De bedoeling van
de fondsen is om maatregelen uit te voeren waarvan zoveel mogelijk mensen profijt hebben. Immers
dan is ook richting ontwikkelaars voldoende te motiveren dat fondsbijdragen die zij doen ook zoveel
mogelijk gebruikt worden ter algemeen nut. Mede om die reden zijn de aanpassingen aan de
Albrandswaardseweg als prioriteit B opgenomen in het gebiedsfonds. Hiermee wordt dus onderkend
dat de maatregel minder urgent is.
Financiën
De globale kostenraming (inclusief kosten VAT en onvoorzien) voor de verkeersmaatregelen die uit dit
raadsvoorstel voortvloeien is als volgt:
a. Sober en doelmatig inrichten Albrandswaardseweg
€ 45.000,-b. Herinrichten kruispunt. Tijsjesdijk-Dorpsdijk-Essendijk
€ 37.500,-c. Inrichten verkeersinfrastructuur Spui+ontsluiting bestaande wegennet: onderdeel grex Spui
Ad a.: 60 km/h-zone borden, aanpassen wegmarkering, realiseren verkeersplateau ter plaatse van de
ontsluiting/(fiets)oversteek Sportcomplex
Ad b.: 30 km/h-zoneborden en herinrichten kruispunt Tijsjesdijk-Dorpsdijk-Essendijk. Afhankelijk van de
variant voor de verkeersontsluiting van Spui wordt separaat een voorstel gedaan voor de
financiering van de maatregelen op het overige deel van de Dorpsdijk.
Ad c.: De verkeersinfrastructuur voor het plangebied Spui wordt uit de grex van Spui gefinancierd.
De verkeersmaatregelen inclusief de verkeersstudie die is verricht worden gedekt uit het reserve fonds
Strategisch Verbinden en is geheel in overeenstemming met de doelstelling en ambities van het fonds. Bij
de inrichting wordt als uitgangspunt aangehouden een sobere maar doelmatige inrichting met maximaal
effect.
Het afwaarderen/inrichten van de Albrandswaardseweg is één van de zeventien projecten die onderdeel
zijn van het Gebiedsfonds Polder Albrandswaard. Het project heeft hierin een prioriteit B en staat gepland
voor 2025. De zeventien projecten kunnen niet allemaal vanuit het Gebiedsfonds gedekt worden. Er is
externe financiering nodig om alle projecten te kunnen uitvoeren. Door de afwaardering te dekken uit het
reserve fonds Strategisch Verbinden en eventuele subsidies wordt het Gebiedsfonds ontlast en bestaat
er een grotere kans dat alle projecten in de Polder Albrandswaard gerealiseerd kunnen worden.
Naast dekking vanuit eigen middelen zal er bij de MRDH voor het Investeringsprogramma
Vevoersautoriteit (MRDH-IPVa) een subsidieaanvraag ingediend worden voor de planjaren 2018 en
2019. De benodigde cofinanciering bij een eventuele verlening van subsidie vindt plaats vanuit het
reserve fonds Strategisch Verbinden.

Evaluatie / monitoring
De effecten van verkeersmaatregelen worden gemonitord en na een gewenningsperiode van minimaal 1
jaar (indien noodzakelijk eerder) geëvalueerd op het aspect verkeersveiligheid en het
ontmoedigingseffect van het gemotoriseerd verkeer naar parallelle routes.
Uitvoering/vervolgstappen
- Na het raadsbesluit worden de subsidieaanvragen voorbereid om deze tijdig bij de MRDH-IPVa in te
kunnen dienen.
- De uitvoering van de verkeersmaatregelen aan de Albrandswaardseweg en de route over de
Dorpsdijk worden gepland in relatie tot de subsidieaanvraag en de lopende projecten in Rhoon (zie
Communicatie/participatie na besluitvorming).
- De ontwikkeling van het plangebied Spui biedt kansen voor een meer definitieve oplossing voor de
verkeersknelpunten in Rhoon Zuid. Het doel is om tot een veilige verkeerssituatie te komen in Rhoon
Zuid met een adequate ontsluiting voor het plangebied Spui. RoyalhaskoningDHV heeft hiertoe een
verkeerstudie uitgevoerd. Het rapport “Verkeersstudie Rhoon Zuid” (RoyalhaskoningDHV, mei 2016)
met conclusies en aanbevelingen is als bijlage aan onderhavig raadsvoorstel toegevoegd. De in dit
raadsvoorstel opgenomen maatregelen sluiten aan bij deze mogelijke ontwikkelingen en versterken
elkaar. Ook de geplande uitvoeringsprojecten Verkeersveilige Schoolomgeving Don Boscoschool en
de geplande inrichting van de Tijsjesdijk sluiten aan bij deze maatregelen en werken versterkend.
Duurzaamheid
Uitgangspunt bij de planvorming en inrichting van wegen is duurzaam veilig. De verkeersinfrastructuur
wordt in principe zodanig vormgegeven dat ongevallen met een ernstige afloop worden geminimaliseerd.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming wordt in relatie tot de diverse projecten die in Rhoon (gaan) afspelen een zorgvuldig
uitvoerings- en communicatieplan voor de omwonenden en overige belanghebbenden opgezet.
Bijlagen
- Rapport “Verkeersstudie Rhoon Zuid”, RoyalhaskoningDHV, mei 2016.(1090564)
- GVVP gemeente Albrandswaard, december 2012. (1090563)
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