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VERKEER IN BEELD IN ALBRANDSWAARD 

1.1 Aanleiding 

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoerplan (GVVP). In dit plan worden de hoofdkeuzes in het verkeersbeleid vastgelegd. In het 

GVVP worden deze hoofdkeuzes vervolgens uitgewerkt tot een concreet maatregelenplan, waar de 

gemeente komende jaren (planhorizon 2020) mee aan de slag kan. 

Inmiddels is de inventarisatie afgerond. Nu is het zaak om de speerpunten van het verkeersbeleid 

op te gaan stellen. De leden van de raad, als vertegenwoordiging van de bevolking, krijgen hierbij 

belangrijke rol. Deze memo geeft hierbij een toelichting op de keuzes waar Albrandswaard voor 

staat. Tijdens de raadscarrousel wordt dit ook in een presentatie toegelicht. In de carrousel kan de 

vertegenwoordiging hierbij hun mening geven. Op basis van de resultaten van de discussie wordt 

door het verkeersadviesbureau het beleid verder uitgewerkt.  

Leeswijzer 

In de notitie wordt eerst een beknopte weergave gegeven van de belangrijkste conclusies uit de 

inventarisatie. Vervolgens wordt in de daaropvolgende paragrafen ingegaan op de drie 

onderwerpen. Het gaat dan om de Verkeerscirculatie, het Fietsverkeer en het Parkeren. Voor elk 

van deze onderwerpen worden een aantal scenario’s geschetst. 

1.2 Vertrekpunt voor het verkeer in Albrandswaard 

Uit de inventarisatie blijkt dat Albrandswaard diverse sterke, maar ook aandachtspunten heeft op 

gebied van verkeersveiligheid. In de bijlagen zijn de resultaten uit de inventarisatie opgenomen. 

Hieronder is een beeld geschetst van de vraagstukken waar Albrandswaard voor staat en met 

welke ontwikkelingen hierbij rekening moet worden gehouden.  

Bereikbaarheid 

Over het algemeen kan gezegd worden dat Albrandswaard een redelijk goede bereikbaarheid kent. 

De gemeente heeft met de Groene Kruisweg en de metro een sterke verbinding met omliggende 

gebieden. Gezien de verwachte ontwikkelingen in de regio (denk dan aan de verbreding van de 

A15 en de toekomstige doortrekking van de A4) blijft de bereikbaarheid van de gemeente op orde. 

Wat betreft bereikbaarheid binnen de gemeente zijn er twee zaken waar een mening over 

gevormd moet worden. Ten eerste gaat het over de verkeerscirculatie van het autoverkeer binnen 

de gemeente. In de gemeente zijn ruimtelijke ontwikkelingen voorzien voor woningbouw en 

winkelvoorzieningen (zoals centrumplan Rhoon). Deze ontwikkelingen leiden tot extra verkeer. De 

toename is niet zo groot, dat hiervoor grootschalige investeringen in het wegennet nodig zijn.  

Vanuit leefbaarheid en verkeersveiligheid is het echter wel van belang om het verkeer op de juiste 

wijze te laten circuleren. Op de mogelijkheden hiervoor wordt verder ingegaan in paragraaf 1.3).  

Het tweede punt betreft het lokale openbaar vervoer in de gemeente. Zoals aangegeven heeft 

Albrandswaard een goede openbaar vervoervoorziening met de metro en een streekbus. Wanneer 

de buurtbus komt te vervallen (verwacht in december) is er echter geen lokale verbinding meer 

binnen de gemeente. In het beleidsplan zal hier aandacht aan besteed worden. 
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Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid in Albrandswaard is over het algemeen goed te noemen. Er zijn bijvoorbeeld 

geen blackspots, en slechts een beperkt aantal locaties met meerdere ongevallen. Ook uit de 

enquête blijkt dit, gezien het feit dat er in vergelijking met enquêtes in andere gemeenten relatief 

weinig aandachtslocaties zijn doorgegeven. Er is echter wel sprake van een stijgende trend in het 

aantal ongevallen. Sinds 2006 is het aantal ernstige slachtoffers elk jaar gestegen. De grootste 

groepen onder deze slachtoffers zijn de bromfietsers (16/17jaar) en motoren. Uit de enquête blijkt 

dat men de ervaren onveiligheid met gaat over het langzaam verkeer. 

De aanpak voor verkeersveiligheid kan grotendeels aangesloten worden bij de landelijke en 

regionale aanpak volgens de principes van Duurzaam Veilig. Het gaat dan enerzijds om een 

mensgerichte aanpak in de vorm van educatie & voorlichting en handhaving. In het Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) wordt hierbij veel belang gehecht 

aan een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. In het GVVP zal worden opgenomen 

op welke wijze de gemeente daar verder invulling aan geeft.  

Anderzijds gaat het om een aanpak om tot een veilige infrastructuur te komen. In Albrandswaard 

is het echter moeilijk om op basis van de beschikbare (ongevallen)gegevens tot aanpak van 

onveilige situaties te komen. Een aanpak die wel tot positieve effecten op de verkeersveiligheid 

kan leiden is een doordachte verkeerscirculatie en een consequente eenduidige inrichting van 

wegen. Met de juiste verkeerscirculatie (vastgelegd in de wegcategorisering) wordt bereikt dat het 

verkeer ook rijdt waar dat mag en kan voorkomen worden dat verkeer rijdt waar dat niet gewenst 

is. In paragraaf 1.3 wordt verder ingegaan op de scenario’s voor de verkeerscirculatie in 

Albrandswaard. Daarnaast kan de positie van het langzaam verkeer versterkt worden met de 

verkeerscirculatie en aanvullende voorzieningen (zoals fietspaden). Op dit aspect wordt in 

paragraaf 1.4 verder ingegaan.  

De eenduidige inrichting van wegen wordt verwerkt in het GVVP. Hiervoor een Handboek 

Verkeersmaatregelen opgesteld. Hierin is opgenomen wat de gewenste inrichting van de 

verschillende typen wegen is en welke verkeersmaatregelen daar mogelijk zijn.  

Parkeren 

Parkeren is een belangrijk onderwerp wat vaak erg leeft onder de bevolking. Daarom wordt in het 

GVVP hier specifiek aandacht aan gegeven. Uit de enquête blijkt dat ongeveer 65% van de 

respondenten meestal of altijd een plekje kan vinden. Bij de (winkel)voorzieningen in Rhoon of 

Portland is dat wat minder: ongeveer de helft vindt meestal of altijd een parkeerplaats.  

Uit de gehouden parkeertelling is een vergelijkbaar beeld te halen. In veel woonwijken is sprake 

van een acceptabele parkeerdruk van minder dan 80%. Er zijn ook diverse wijken met een hoge 

parkeerdruk van tussen de 80% en 100% bezetting. Slechts in enkele straten is structureel sprake 

van een zeer hoge parkeerdruk van meer dan 100%. Opmerking hierbij is dat de klachten over 

parkeren (zowel bij het Meldpunt Albrandswaard als in de enquête) slechts gedeeltelijk overeen 

komen met de resultaten van de telling. Deels kan verklaard worden dat de bewoners zelf zien dat 

er geen ruimte is om meer parkeerplaatsen aan te leggen, waardoor ze ook niet gaan klagen over 

de parkeerdruk. Hierbij komt wel de vraag naar boven op welke wijze de gemeente het best kan 

omgaan met de parkeerdruk. Daar wordt in paragraaf 1.5 op ingegaan. 
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Vraagstukken 

Samenvattend leiden de resultaten uit de inventarisatie tot diverse vraagstukken. Voor de meeste 

vraagstukken wordt hiervoor een passende aanpak in het GVVP opgenomen. Er zijn drie 

hoofdzaken die van structurele aard zijn: verkeerscirculatie, fietsverkeer en parkeren. De 

keuzemogelijkheden voor deze hoofdzaken zijn daarom onderwerp voor de raadscarrousel. 

1.3 Verkeerscirculatie 

Een juiste wegenstructuur (en verkeerscirculatie) kan van grote invloed zijn op de doorstroming, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. Met het opstellen van een wegcategoriseringsplan kan sturing 

worden gegeven aan de verkeerscirculatie in de gemeente en vormt een belangrijke basis voor de 

type maatregelen die in het uitvoeringsprogramma komen. Daarnaast kan met keuzes in de 

verkeerscirculatie en aandacht voor de kwaliteit van de fietsvoorzieningen het fietsverkeer 

gestimuleerd worden (zie ook paragraaf 1.5). 

Uit de analyse van de (huidige) wegenstructuur komen de volgende bevindingen naar voren (zie 

ook figuur 1): 

» de Groene Kruisweg vormt de centrale as van de gemeente. Deze weg vormt de grote 

verbinding van de kernen in de gemeente met alle omliggende plaatsen. Dit wordt 

aangevuld met de Rhoonse Baan tussen Rhoon en Portland; 

» gezien de omvang van de kernen en de wijken in de gemeente zou het wenselijk zijn om 

een aantal ontsluitingsroutes haaks op de centrale as te creëren.  

 

 

Figuur 1. Schematische weergave van de basisstructuur van Albrandswaard 

 

Voor het bepalen van de wegenstructuur in Albrandswaard moeten twee hoofdkeuzes in de 

verkeerscirculatie gemaakt worden. Deze keuzes betreffen: 

» welke functie krijgen de ontsluitingsroutes die haaks op de Groene Kruisweg liggen 

(oranje)? 

» hoe worden de verbindingen tussen de kernen onderling gefaciliteerd (licht blauw)? 
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De mogelijkheden voor de ontsluitingsroutes in de gemeente zijn uitgewerkt in drie 

keuzemogelijkheden. Basis is dat de Groene Kruisweg en de Rhoonse Baan altijd een functie als 

ontsluitingsroute hebben (de centrale as). Hieronder is een korte toelichting gegeven op de 

keuzemogelijkheden voor de ontsluiting van de wijken: 

» ontsluitingswegen 50km/uur. De wegen haaks op de centrale as krijgen een duidelijke 

ontsluitende functie, waarbij een maximumsnelheid van 50km/uur (binnen de bebouwde 

kom) en een goede bijpassende inrichting worden gerealiseerd: 

» Voordelen: er ontstaat een heldere en vlotte ontsluitingsstructuur. Dit stimuleert het 

gebruik van deze routes, waardoor de wijken (verblijfsgebieden) rustiger en dus 

veiliger worden; 

» Nadelen: er is weinig ruimte om goede 50km-wegen te realiseren. Aanwonenden van 

de routes kunnen (meer) overlast van het verkeer ervaren. 

» ontsluitingswegen 30km/uur. De wegen haaks op de centrale as krijgen wel een 

ontsluitende functie, maar i.v.m. de omgevingsinvloeden langs de weg wordt een lagere 

maximumsnelheid ingesteld. Aan de inrichting van de routes kan herkent worden dat het 

de ontsluitingsroutes betreffen, maar er worden ook maatregelen genomen om een veilige 

snelheid af te dwingen: 

» Voordelen: er ontstaat een heldere ontsluitingsstructuur. Dit bevordert het gebruik 

van deze routes, waardoor de wijken rustiger en veiliger worden. Dit effect is echter 

minder groot dan bij 50km/uur; 

» Nadelen: een ontsluitingsweg 30km/uur is een suboptimale situatie omdat er niet 

duidelijk voor één functie wordt gekozen. Hierdoor kan het voor de weggebruiker 

verwarrend zijn wat van hem verwacht wordt; 

» erftoegangsweg 30km/uur. De volledige kernen worden aangewezen als 30km/uur-zone. 

Dit betekent dat de betreffende routes worden ingericht als erftoegangsweg. Zo ontstaat 

binnen elke kern één groot verblijfsgebied: 

» Voordelen: er ontstaan grote verblijfsgebieden. Het verkeer verspreid zich waardoor 

de eventuele overlast wordt verspreid; 

» Nadelen: er ontstaan ongewenste verkeersstromen door de kernen, omdat er geen 

duidelijke ontsluitingsweg is. Sommige wegen zijn niet geschikt om meer verkeer te 

verwerken. Dit leidt tot overlast en onveiligheid op die routes. 

 

Naast de centrale as van de Groene Kruisweg en de Rhoonse Baan zijn er nog andere wegen 

tussen de kernen. De keus die hierbij voor ligt is in hoeverre deze wegen geschikt moeten zijn 

voor de onderlinge verbinding met de auto. Deze keuze hangt mede samen met het faciliteren van 

het fietsnetwerk in de gemeente. Keuzemogelijkheden voor de onderlinge verbinding zijn: 

» verbindingen tussen de kernen met de auto zijn goed mogelijk. De wegen worden zo 

ingericht dat deze routes met de auto goed te rijden zijn, rekening houdend met de 

veiligheid; 

» verbindingen tussen de kernen ontmoedigen. De onderlinge verbinding tussen de kernen 

is met de auto mogelijk, maar de routes worden onaantrekkelijk gemaakt; 

» verbindingen tussen de kernen knippen. Door de verbindingen te knippen moet het 

verkeer altijd via de centrale as rijden om in een andere kern te komen. Door deze 

verbindingen wel voor het fietsverkeer te faciliteren, wordt het fietsgebruik extra 

gestimuleerd. 
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1.4 Fietsverkeer 

In het nieuwe GVVP wordt aandacht besteed aan het fietsverkeer. Doel hiervan is om het gebruik 

van de fiets aantrekkelijker te maken. Kort samengevat heeft het stimuleren van het fietsverkeer 

een aantal belangrijke voordelen (deels ook in het Luchtkwaliteitsplan van Albrandswaard 

opgenomen): 

» verbetering luchtkwaliteit. Wanneer meer mensen op de fiets gaan in plaats van met de 

auto, wordt minder CO2 en fijn stof uitgestoten; 

» vermindering verkeersdruk. Door meer gebruik van de fiets rijden minder auto’s op de 

weg, waardoor de verkeersdruk ook afneemt. Investeringen in de doorstroming van het 

autoverkeer zijn niet of in ieder geval pas later nodig; 

» volksgezondheid. Meer fietsgebruik zorgt voor meer lichaamsbeweging. Dit is goed voor 

de volksgezondheid, wat zorgt voor betere gezondheid en minder ziekte. 

 

Om bovenstaande voordelen te behalen is het nodig om slimme maatregelen te nemen voor het 

fietsverkeer. Deze maatregelen kunnen het fietsgebruik stimuleren, waarbij wel altijd de 

voorwaarde voor een goede (verkeers)veiligheid geldt. Voor het GVVP is het van belang om te 

bepalen hoe ambitieus het plan voor het fietsverkeer wordt ingestoken. Deze keuzes liggen in de 

volgende punten: 

» hoe uitgebreid wordt het fietsnetwerk opgesteld en de fietsvoorzieningen gerealiseerd? 

Keuzemogelijkheden: 

» veel fietsvoorzieningen. Er worden maatregelen genomen om snelle, comfortabele en 

veilig fietsroutes te maken. Dit betekent fietsvoorzieningen langs de wegen en directe 

comfortabele (vrijliggende) fietsroutes. Het kan hiervoor nodig zijn om ingrijpende 

maatregelen in de wegenstructuur te nemen; 

» weinig fietsvoorzieningen. Fietsverkeer rijdt via de bestaande wegen gemengd met 

autoverkeer. Behalve op de cruciale punten zijn er nauwelijke aanvullende 

maatregelen voor het fietsverkeer; 

» hoe worden de fietsenstallingen bij de winkelvoorzieningen gesitueerd? 

» vrij stallen. Fietsen mogen overal gestald worden. Zo kunnen fietsers dichtbij hun 

bestemming komen. 

» verspreide clusters van fietsklemmen. Zo worden de gestalde gebundeld op een paar 

plekken. Men kan redelijk dichtbij de bestemming komen. 

» centrale fietsenstallingen aan de rand van de winkelgebieden. In het winkelgebied 

mogen geen fietsen komen. Er zijn duidelijke stallingen aan de randen, waardoor het 

winkelgebied zelf fietsvrij is. 

 

1.5 Scenario’s wegenstructuur en fietsverkeer 

In de samenhang tussen de wegenstructuur en de keuzes voor het fietsnetwerk zijn drie scenario’s 

naar voren gekomen. Hieronder zijn deze toegelicht en de verwachte effecten in beeld gebracht. 

De scenario’s zijn: 

» Ontsluitingsroutes; 

» Verblijfsgebieden; 

» Bevorderen fietsverkeer. 
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Scenario 1: Ontsluitingsroutes 

 

 

Uitgangspunten bij dit scenario: 

» de ontsluitingsroutes (oranje) worden 50km/uur ingericht; 

» de onderlinge verbindingen binnen de gebieden zijn wel mogelijk, maar worden niet 

aantrekkelijk gemaakt; 

» voor het fietsverkeer worden fietsvoorzieningen mogelijk gemaakt, waar deze mogelijk 

zijn. 

 

Verwachte effecten: 

» de kernen krijgen een goede ontsluiting op de gebieden buiten de gemeente; 

» het is niet mogelijk om alle 50km-wegen goed in te richten. Daar is te weinig ruimte voor. 

Dit is niet positief voor de verkeersveiligheid en de positie van de fietser op deze routes; 

» door het intensievere gebruik van de ontsluitingsroutes kunnen de bewoners aan deze 

wegen dit als extra overlast ervaren; 

» het fietsverkeer wordt in dit scenario beperkt bevorderd. Door concentratie van het 

autoverkeer ontstaan rustiger gebieden, waar ruimte is voor de fiets. Op de 

ontsluitingsroutes zelf is de positie van de fietsers ondergeschikt. 

 



 

 

 

Datum: 4 november 2011 

Documentnaam: VNL0613_001-D11 Notitie Raad 

Pagina: 7 van 23 

Scenario 2: Verblijfsgebieden 

 

Uitgangspunten bij dit scenario: 

» de volledige kernen worden als 30km-zone ingericht. Alle wegen hebben min of meer 

hetzelfde niveau; 

» de onderlinge verbindingen binnen de gebieden zijn mogelijk;  

» het fietsverkeer wordt gemengd met het overige verkeer. Er worden hiervoor geen 

specifieke voorzieningen gemaakt. 

 

Verwachte effecten: 

» de kernen zijn aangesloten op de centrale as, maar hier zijn geen duidelijke centrale 

routes voor. De verwachting is dat het autoverkeer zich verspreid over het wegennet; 

» ook de ‘ontsluitingsroutes’ worden als een goede 30km-zone ingericht; 

» door de spreiding van het verkeer wordt de overlast voor omwonenden ook verspreid. Op 

de ontsluitingsroutes zal dit minder worden, maar in de wijken meer; 

» het fietsverkeer krijgt geen bijzondere positie, maar wordt gemengd. Aangezien het 

autoverkeer ook korte routes kan rijden is de verwachting dat het fietsverkeer niet 

toeneemt. 

» er zal geen duidelijk verandering in verkeersveiligheid te zien zijn. Aan de ene kant wordt 

overal een lage snelheid afgedwongen wat positief is. Aan de andere verspreid het verkeer 

zich en komt de positie van de fietser onder druk, wat negatief is. 
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Scenario 3: Bevorderen fietsverkeer 

 

 

Uitgangspunten bij dit scenario: 

» de volledige kernen worden als 30km-wegen ingericht. Op inrichtingsniveau wordt daarbij 

wel onderscheid gemaakt in de doorgaande routes binnen de kernen (meer geschikt voor 

doorstroming van verkeer) en de overige woongebieden (focus op verkeersveiligheid); 

» de onderlinge verbindingen tussen de gebieden worden voor het autoverkeer onmogelijk 

of onaantrekkelijk gemaakt, om het gebruik van het fietsverkeer te bevorderen;  

» er worden diverse fietsvoorzieningen gerealiseerd om het comfort en verkeersveiligheid 

voor de fietsers te bevorderen. 

 

Verwachte effecten: 

» de kernen zijn aangesloten op de centrale as. Door de onaantrekkelijke/onmogelijke 

onderlinge verbindingen tussen de gebieden wordt het gebruik van de ontsluitingsroutes 

bevorderd. Er ontstaat rustige gebieden; 

» de ‘ontsluitingsroutes’ worden als een goede 30km-zone ingericht. Hiermee wordt 

ondanks het relatief intense gebruik de verkeersveiligheid (en de positie van het 

fietsverkeer bevorderd); 

» door het intensievere gebruik van de ontsluitingsroutes kunnen de bewoners aan deze 

wegen dit als extra overlast ervaren. Door de lagere snelheid (en bijbehorende 

maatregelen) wordt dit voor zover mogelijk wel beperkt; 

» het fietsverkeer krijgt een bijzondere positie en wordt bevorderd. De directe routes zijn 

niet/minder geschikt voor autoverkeer, zodat het aantrekkelijk wordt om deze korte ritten 

op de fiets te doen. Op de fietsroutes wordt extra aandacht besteed aan het conform en 

veiligheid van de fietsers; 

» de verwachting is dat dit scenario positief is voor de verkeersveiligheid. Aan de ene kant 

wordt overal een lage snelheid afgedwongen wat positief is. Ook wordt het gebruik van de 

ontsluitingsroutes gestimuleerd wat leidt tot rustige verblijfsgebieden. 
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1.6 Parkeren 

Parkeren is een actueel onderwerp waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Dit zowel in de 

woongebieden als in de winkelgebieden. Mede door de toename van het autogebruik en het 

autobezit staat het onderwerp parkeren hoog op de agenda. Men wil natuurlijk zo dicht mogelijk 

bij de bestemming (huis, winkel, werk) parkeren. De praktijk leert ons echter dat dit vaak niet 

haalbaar is, maar dat het ook niet haalbaar is om overal extra parkeerplaatsen aan te leggen. 

Hierbij ontstaat de vraag op welke wijze je als gemeente met de parkeervraagstukken om moet 

gaan.  

Parkeren reguleren of dereguleren 

Het reguleren van parkeerplaatsen houdt in dat plaatsen ‘gereserveerd’ worden voor 

automobilisten zoals parkeervergunningen. Het dereguleren houdt in dat er niet of nauwelijks 

parkeerregelingen zijn in de gemeente.  

» winkelgebieden: 

» in Portugaal is geen parkeerprobleem in het centrum. Hierdoor is het niet wenselijk 

het parkeren te regelen en hierdoor parkeerplekken te ‘reserveren’ voor 

bewoners/bezoekers. Er zijn immers voldoende parkeerplaatsen aanwezig in het 

gebied; 

» Rhoon kent een hoge parkeerdruk in het centrum. Het reguleren van parkeerplaatsen 

kan hier plaatsvinden door middel van een blauwe zone.  

» voordeel: bezoekers kunnen bij een blauwe zone vaak dichtbij parkeren en staan 

voor een korte tijd gratis bij de winkels geparkeerd; 

» nadeel:  

» er kan kort geparkeerd worden; 

» een blauwe zone betekend dat het overige verkeer dat langer wilt parkeren 

buiten de blauwe zone moeten parkeren. Hierdoor ontstaat een verschuiving 

van langparkeren in het centrum naar langparkeren aan de randen van het 

centrum; 

» door de blauwe zone zijn er minder ‘vrije’ parkeerplaatsen terwijl het aanbod 

niet minder is. Gevolg hiervan is dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn 

buiten de blauwe zone om dit op te vangen. Dit betekend extra 

parkeerplaatsen aanleggen;  

» bij een blauwe zone moet altijd gehandhaafd worden. Als dit niet wordt 

gedaan dan is de kans van slagen klein. Dit neemt extra kosten met zich 

mee. 

» Woongebieden: 

» Reguleren; in woongebieden vindt reguleren plaats door middel van vergunninghouders, 

inritvergunningen, parkeerverboden, maar ook gehandicapten parkeer plaatsen is een 

vorm van reguleren 

» voordeel: vergunninghouders of mensen met een gehandicaptenparkeerplaats kunnen 

altijd hun auto parkeren in de directe omgeving. Gebruiksvriendelijk voor wie een 

vergunning heeft; 

» nadeel: bewoners die geen ontheffing e.d. hebben moeten buiten de zones parkeren. 

Ook hierbij geldt dat het aantal ‘vrije’ parkeerplaatsen minder wordt in de omgeving. 

De parkeerdruk zal op de overige ‘vrije’ parkeerplaatsen toenemen. Dit kan leiden tot 

het aanbrengen van meer parkeerplaatsen; 

 

Het dereguleren van parkeerplaatsen betekend meer ‘vrije’ parkeerplaatsen, waardoor de 

parkeerdruk lager is dan bij reguleren. 
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Burgerparticipatie 

» Traditioneel; binnen de gemeente worden traditioneel de plannen en keuzes gemaakt voor 

het parkeerbeleid. Immers is de gemeente de wegbeheerder en eindverantwoordelijke op 

het gebied van parkeren. Hierbij bedenkt de wegbeheerder de plannen, maakt hiervoor 

ramingen en laat het uitvoeren: 

» voordeel: het voordeel van de traditionele manier is: 

» aan de hand van het budget kan gekeken worden of extra parkeerplekken worden 

aangelegd of niet. Financiën kunnen bepalend zijn; 

» de gemeente past de maatregel toe op de plekken waar deze het hardst nodig is. 

» de maatregelen komend in een vastgesteld uitvoeringsprogramma; 

» nadeel: bij het traditioneel beleid komen de volgende nadelen naar voren: 

» Burgers hebben geen actuele rol bij het parkeerbeleid in de wijk. Hierdoor weet 

de gemeente niet of voldaan wordt aan de wensen van de wijk; 

» De gemeente weet niet wat er leeft onder de bevolking. 

 

» Burgerparticipatie: Een andere mogelijkheid is gebruik maken van burgerinitiatieven. Concreet 

houdt dit in dat burgers aangeven waar extra parkeerplekken kunnen worden aangelegd om 

de parkeerdruk in de wijk te verminderen. Aan de hand van een aantal spelregels 

(parkeerplaatsen mogen bijvoorbeeld niet ten kosten gaan van speellocaties en beeldbepalend 

groen) worden burgers aan het werk gezet. 

» Voordeel:  

» Burgers zijn de degene die de omgeving goed kennen en komen daardoor vaak met 

creatieve oplossingen 

» Door burgers te laten komen met initiatieven wordt een breed draagvlak gecreëerd. 

» Maatregelen worden genomen op plekken waar mensen om vragen 

» Nadeel: 

» Afspraken moeten worden nagekomen. Indien, volgens de spelregels, goede 

initiatieven komen moet hiervoor budget beschikbaar zijn. 

 

Burgerparticipatie komt in de gemeente Albrandswaard goed van toepassing. De gemeente 

kent op basis van het parkeeronderzoek een aantal parkeerproblemen. Op basis van de 

digitale enquête (verkeersopinie) komen ook parkeerproblemen naar voren, maar dan in 

andere wijken dan uit het parkeeronderzoek. Door burgerparticipatie toe te passen kunnen 

burgers beslissen waar de nood het hoogst is. De gemeente kan daarbij het parkeeronderzoek 

gebruiken voor achtergrondinformatie en sturen daar waar nodig. 



 

 

 

Datum: 4 november 2011 

Documentnaam: VNL0613_001-D11 Notitie Raad 

Pagina: 11 van 23 

BIJLAGEN RESULTATEN INVENTARISATIE 
 

Beleid van hogere overheden 

 

Verkeersveiligheid (ongevallengegevens o.b.v. geregistreerde ongevallen) 

 

Resultaten parkeeronderzoek 

 

Resultaten enquête (verkeersopinie.nl) 

 

 



 

 

 

Datum: 4 november 2011 

Documentnaam: VNL0613_001-D11 Notitie Raad 

Pagina: 12 van 23 

Beleid van hogere overheden 

Nationaal Beleid 

Het nationale mobiliteitsbeleid is vastgelegd in de Nota Mobiliteit (2004). Van de gemeenten wordt 

verwacht dat zij inhoud geven aan de hierna volgende zes kernpunten van de aanpak van het 

verkeers- en vervoerbeleid in Nederland: 

» facilitering van de groei van de (auto)mobiliteit, ten behoeve van de gewenste 

economische groei; 

» samenwerking tussen alle bij verkeer en vervoer betrokken partijen; 

» een integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen;  

» een aanpak op regionale schaal;  

» een aanpak gericht op een totaaloplossing van concrete problemen in een gebied;  

» een aanpak gericht op verbetering van de mobiliteit van deur tot deur. 

 

Op gebied van verkeersveiligheid zijn in de Nota Mobiliteit specifieke doelstellingen voor het aantal 

ernstige slachtoffers in het verkeer gesteld. Recent zijn deze doelstellingen aangescherpt en 

komen op maximaal 500 dodelijke verkeersslachtoffers en maximaal 10.600 ziekenhuisgewonden.  

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is het landelijke verkeersveiligheidsbeleid 

opgenomen. Kernpunten in dit beleid zijn: 

» samenwerking: door middel van een goede samenwerking van zowel overheid 

(wegbeheerders, politie), organisaties (VVN, fietsersbond, etc.) en burgers ontstaat een 

efficiënte aanpak met betrokkenheid van iedereen; 

» Integrale aanpak: de aanpak van verkeersveiligheid kan efficiënt worden aangepakt door 

een goede koppeling met andere beleidsterreinen. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening 

en milieu, maar ook aan bijvoorbeeld sociale zaken en onderwijs. 

» Duurzaam Veilig. De principes van Duurzaam Veilig worden toegepast. Het gaat hierbij om 

het creëren van een veilig wegennet, maar ook om maatregelen gericht op gedrag zoals 

educatie, voorlichting en handhaving. 

 

Regionaal Beleid 

In het provinciale en regionale beleid zijn de landelijke beleidspunten doorvertaald naar de 

specifieke situatie in de omgeving van Rotterdam. Relevante documenten zijn het Provinciaal 

Verkeers- en Vervoersplan Zuid-Holland, het Fietsplan 2008 (provincie Zuid-Holland) en het 

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan van de Stadsregio Rotterdam. Voor de gemeente 

Albrandswaard zijn hierbij in het bijzonder vier ontwikkelingen te benoemen, die vanuit het 

regionaal beleid naar voren komen: 

» verbreding van de A15 Maasvlakte-Ridderkerk; 

» eventuele doortrekking van de A4 van de A15 naar de A29; 

» onderhoud aan de Groene Kruisweg (N492); 

» aanbesteding van het Openbaar Vervoer (bezuiniging buurtbus). 
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Ongevallengegevens (o.b.v. geregistreerde ongevallen) 
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Ongevallen met slachtoffers 2006-2010 

Ongevallen met slachtoffers 

Ongevallen met ernstige slachtoffers 
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Resultaten parkeeronderzoek 

Quickscan 

Het parkeeronderzoek is in twee fases uitgevoerd. Ten eerste een quickscan, waarbij alle gebieden in de gemeente zijn meegenomen. Deze 

quickscan geeft een overzicht van de parkeerdruk in de hele gemeente. In onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten van deze quickscan 

weergegeven. Het gaat hierbij om gebiedsgewijze informatie. 
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Op basis van de quickscan en van gegevens (zoals klachten) bij de gemeente is een aantal gebieden binnen de gemeente uitgekozen voor 

een gedetailleerd onderzoek. In dit gedetailleerde onderzoek is voor de betreffende gebieden per straat de gedetailleerde gegevens over 

parkeerdruk verzameld. De belangrijkste resultaten uit dit gedetailleerde parkeeronderzoek is in onderstaande afbeeldingen weergegeven. In 

de afbeeldingen zijn alleen de wegen getoond waar het gedetailleerde onderzoek is uitgevoerd. 
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Resultaten enquête  

In deze bijlage zijn de belangrijkste resultaten uit de enquête getoond. In de enquête konden 

burgers vragen beantwoorden en specifieke probleemlocaties aanwijzen. Voor de enquête hebben 

berichten in de lokale krant en op de website gestaan. Tevens zijn 1.000 huishoudens met een 

brief benaderd met de vraag om de enquête in te vullen. In totaal hebben 276 respondenten de 

enquête ingevuld.  

Hieronder is een selectie weergegeven van de vragen en antwoorden met de meest interessante 

resultaten. Telkens is de vraag getoond met de verdeling over de antwoorden per kern. 

Rapportcijfer verkeer algemeen 

Welk rapportcijfer zou u het totale verkeer en vervoer in Albrandswaard geven? (Kies een heel 

getal tussen de 1 (heel slecht) en de 10 (heel goed)).  

Mening verkeer 
algemeen 

    

Poortugaal Rhoon Portland Totaal 

Totaal 6,5 6,2 6,0 6,2 

Bereikbaarheid  

Hoe vindt u dat de bereikbaarheid van dit gebied afgelopen jaren is veranderd? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Het is beter geworden 12% 4% 26% 12%

Het is niet veranderd 49% 57% 46% 52%

Het is slechter geworden 36% 38% 24% 34%

Niet gevraagd 2% 1% 3% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Bereikbaarheid veranderingen

 

Verkeersveiligheid 

Hoe vindt u dat de verkeersveiligheid van dit gebied de afgelopen jaren is veranderd? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Het is veiliger geworden 10% 10% 14% 10%

Het is niet veranderd 48% 37% 60% 48%

Het is onveiliger geworden 40% 52% 24% 40%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal
100% 100% 100% 100%

Verkeersveiligheid verandering
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Parkeren 

Vindt u dat er in de omgeving van uw woning of werk voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren
21% 19% 29% 21%

Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren
43% 46% 28% 43%

Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren
25% 27% 22% 25%

Er is nooit ruimte om te parkeren 10% 7% 20% 10%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Vestigingsplaats parkeerplaatsen

 

Wat vindt u van de beschikbare parkeerruimte voor auto's bij de voorzieningen in deze 

woonplaats? (bijvoorbeeld winkels, buurthuis, bibliotheek) 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren
9% 3% 3% 5%

Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren
53% 25% 34% 37%

Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren
26% 56% 48% 44%

Er is nooit ruimte om te parkeren 5% 10% 7% 8%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Niet van toepassing 4% 5% 5% 4%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Voorzieningen parkeerplaatsen

 

In bepaalde woonwijken is sprake van een tekort aan parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door toename 

van het autobezit. De aanleg van extra parkeerplaatsen gaat vaak ten koste van de 

groenvoorziening. Met welke stelling bent u het het meest eens?  

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Auto dicht bij huis parkeren, ten koste van de 

hoeveelheid groen in de wijk 47% 38% 47% 43%

Vind groen in de wijk belangrijk, dan maar moeite 

om auto te parkeren 51% 61% 51% 55%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Groen versus parkeren

 

Overlast 

Hoe vaak ondervindt u in deze plaats overlast of hinder door het verkeer? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

(Vrijwel) dagelijks 30% 48% 60% 45%

Minimaal 1x per week 22% 20% 10% 18%

Enkele keren per maand 23% 19% 7% 18%

Minder dan 1x per maand 15% 12% 15% 13%

Nooit 7% 1% 6% 4%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Overlast verkeer
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30 km-zones 

Met welke stellingen over 30km-zones bent u het eens? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

30km/u is echt te langzaam ook in woongebieden + 

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
1% 1% 1%

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
15% 18% 15% 16%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden.
12% 14% 2% 11%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
8% 6% 5% 6%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u.
2% 5% 2%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u. + 30km/u is 

geloofwaardig met voldoende snelheidsremmende 

maatregelen. 2% 2% 1%

Er zijn te veel 30km-zones + 30km/u is echt te 

langzaam ook in woongebieden 3% 1%

Er zijn te veel 30km-zones + In woongebieden is 

30km, op belangrijke routes maximum snelheid 

50km/u.
1% 1% 1%

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u.
35% 43% 48% 41%

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u. + 30km/u is 

geloofwaardig met voldoende snelheidsremmende 

maatregelen.
23% 12% 22% 18%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Mening 30km zones

 

Welke groep weggebruikers is volgens u de belangrijkste veroorzakers van deze overlast? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Vrachtverkeer 15% 12% 9% 12%

Landbouwverkeer 5% 2% 2%

Bussen 2% 1%

Boten 1% 0%

Motoren 5% 3% 2% 3%

Brom- en snorfietsen 19% 2% 2% 8%

Sluipverkeer / doorgaand verkeer 2% 15% 18% 11%

Veel autoverkeer 22% 35% 33% 30%

Zoekend verkeer 1% 1% 1%

Jongeren in de auto 13% 6% 6% 9%

Anderen in de auto 2% 5% 3%

Openbaar vervoer (tram) 2% 1%

Openbaar vervoer (bus) 8% 2%

Geparkeerde voertuigen 11% 19% 14% 15%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Overlast veroorzaker
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Verkeersoverlast 

Ervaren verkeersproblemen op specifieke locaties in de gemeente Albrandswaard 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Geluidsoverlast 39% 35% 32% 36%

Trillingshinder 5% 6% 2% 5%

Stankoverlast 1% 6% 2%

Andere vormen van overlast 53% 59% 57% 56%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Overlast vorm

Verkeersveiligheid 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Het gedrag 36% 41% 23% 100%

Te hard rijden 18% 14% 14% 46%

Verzuimen voorrang 8% 9% 1% 17%

(fout)parkeren 5% 4% 2% 11%

Agressief rijgedrag 4% 7% 2% 13%

Inrichting van de weg 39% 46% 15% 100%

Onoverzichtelijkheid 11% 15% 1% 27%

Het drukke verkeer 6% 7% 6% 20%

Het wegontwerp 5% 4% 5% 14%

Ingewikkelde situatie 3% 1% 1% 5%

Reden verkeersveiligheid
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Parkeren 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bereikbaarheid 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

De weg is niet breed genoeg 52% 54% 42% 49%

Doorgang wordt geblokkeerd 48% 46% 58% 51%

Reden bereikbaarheid Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Te weinig parkeerplaatsen 48% 62% 82% 63%

Gevaarlijk parkeren 30% 24% 9% 22%

Er wordt foutgeparkeerd 22% 15% 9% 15%

Reden parkeerprobleem


