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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

De gemeente Albrandswaard ligt in een dynamisch omgeving, onder de rook van
Rotterdam. Ook in Albrandswaard hebben afgelopen jaren ontwikkelingen
plaatsgevonden die ook gevolgen hebben voor het verkeer en vervoer in de
gemeente. Denk onder andere aan de realisatie van de woonwijk Portland,
Essendael en Kasteeltuin. In de Toekomstvisie beschrijven de bewoners
Albrandswaard als een ‘rustpunt in de drukke Rotterdamse regio’ en zij vinden het
ook van belang om dit karakter te behouden. Deze visie vraagt ook om een
gedegen aanpak voor het verkeer in de gemeente.
Daarom heeft de gemeente Albrandswaard een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Het GVVP is een beleidsplan waarin is aangegeven
hoe de gemeente omgaat met de verschillende vraagstukken op gebied van verkeer
en vervoer. Dit plan is het centrale uitgangspunt voor alle maatregelen en
activiteiten in de gemeente.

1.2

Doel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Doel van het GVVP
Voor het GVVP is het volgende doel gesteld:
Het vastleggen van de visie op het verkeer en vervoer in de gemeente
Albrandswaard tot 2020 met een uitvoeringsprogramma voor het realiseren van
dit beleid.
Positionering GVVP
Het GVVP is een beleidsplan dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan
heeft hiermee een wettelijke status volgens de Planwet Verkeer en Vervoer. Bij het
vaststellen hebben burgers de mogelijkheid om in te spreken tijdens de periode van
ter inzage legging.
Binnen de gemeente is het GVVP het centrale plan voor verkeer en vervoer. Dit kan
als een uitwerking voor mobiliteit worden gezien van de Toekomstvisie en het
ruimtelijk beleid van de gemeente (in de structuurvisie). Het GVVP vormt de
gemeentelijke leidraad voor de (dagelijkse) keuzes op gebied van verkeer en
vervoer en communicatie hier over.
Naast dit beleidsrapport is in het kader van het GVVP ook een
Achtergronddocument en een Handboek Verkeersmaatregelen Albrandswaard
opgesteld. Het Achtergronddocument bevat de inhoudelijke gegevens op basis
waarvan dit beleidsplan is opgesteld. Het Handboek Verkeersmaatregelen bevat de
praktische invulling van verkeerszaken in de gemeente, onder andere de eisen aan
de inrichting van wegen en fietspaden en regels voor de uitgifte van vergunningen.
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1.3

Totstandkoming GVVP

Het GVVP is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid proces van
inhoudelijk onderzoek en een proces met betrokkenheid van belanghebbenden
(zoals de andere wegbeheerders). Hieronder is weergegeven welke stappen zijn
doorlopen.
Inhoudelijk werk
De inhoudelijke werkzaamheden richtten zich op de inventarisatie van de benodigde
informatie om de keuzes in het GVVP te kunnen maken. In het
Achtergronddocument zijn de inhoudelijke resultaten opgenomen. Onder andere
zijn de volgende inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd:
»
»
»
»
»
»
»

beleidsinventarisatie hogere overheden en andere beleidsdisciplines;
inventarisatie van verkeersintensiteiten en doorstroming;
samenstellen wegcategoriseringsplan;
analyse van geregistreerde ongevallen;
inventarisatie fietsvoorzieningen en opstellen fietsroutenetwerk;
uitvoeren parkeertellingen en inventarisatie parkeerproblematiek;
bepalen van de benodigde maatregelen en activiteiten.

Procesmatige betrokkenheid
Naast de inhoudelijke afweging en uitwerking, is veel aandacht besteed aan het
betrekken van de belanghebbende partijen. Dit is op de volgende wijze gedaan:
»

»
--- De
»

»

1.4

Verkeersopinie.nl. In een enquête is aan de inwoners van Albrandswaard
gevraagd naar de mening over bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
leefbaarheid en parkeren;
Betrokkenheid Raadscarrousel. Op diverse momenten in het proces is de
Raadscarrousel betrokken bij het maken van hoofdkeuzes in het GVVP;
volgende zaken moeten nog plaatsvinden --Bewonersavond. Het concept GVVP is in een bewonersavond
gepresenteerd. Ook heeft het GVVP ter inzage gelegen. Reacties op het
plan zijn afgewogen en verwerkt;
Vaststellen door gemeenteraad. Het GVVP is vastgesteld door de
gemeenteraad.

Leeswijzer

Dit beleidsplan is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Na de inleiding in hoofdstuk
één gaat hoofdstuk twee in op de hoofdlijn van het GVVP en de samenhang in de
vier thema’s. In hoofdstuk drie tot en met zes komen de vier thema’s afzonderlijk
aan de orde: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, fietsverkeer en parkeren. In deze
hoofdstukken wordt per onderdeel het te voeren beleid geschetst waarbij telkens
afgesloten wordt met een overzicht van door de gemeente uit te voeren
activiteiten. In hoofdstuk zeven is het volledige maatregelpakket opgenomen,
inclusief een globale kostenraming en prioriteitstelling.
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2 RUIMTE VOOR DUURZAME MOBILITEIT
2.1

Ambities voor mobiliteit in Albrandswaard

Karakterisering Albrandswaard
De gemeente Albrandswaard ligt aan de rand van de sterk verstedelijkte Stadsregio
Rotterdam. De gemeente wordt omschreven als de ‘groene long’ van de stadsregio.
In de Toekomstvisie beschrijven de bewoners Albrandswaard als een ‘rustpunt in de
drukke Rotterdamse regio’ en zij vinden het ook van belang om dit karakter te
behouden. Albrandswaard bestaat uit de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland.
Rhoon is oorspronkelijk een lintdorp langs de verschillende dijken. Later is ook de
ruimte tussen de dijken bebouwd. Het dorp is uitgegroeid tot een kern met goede
dagelijkse basisvoorzieningen met een verbinding met (o.a. metro) Rotterdam.
Ditzelfde geldt voor de kern Poortugaal. Verschil met Rhoon is de van oudsher meer
historische kern van het dorp. De derde kern van de gemeente, Portland, is in 2007
ontstaan als nieuwbouwwijk van Rhoon. Het is een moderne woonwijk in een
waterrijke en landelijke woonomgeving. De ontsluiting voor auto’s is prima, het
openbaar vervoer is redelijk.
Binnen de gemeente wonen ongeveer 25.000 inwoners, zijn 2.000 bedrijven
gevestigd en zijn ongeveer 7.000 arbeidsplaatsen beschikbaar. Verwachting is dat
de bevolkingsomvang in de toekomst ongeveer gelijk blijft. Wel zal de
samenstelling van de bevolking deels veranderen, waarbij het aantal inwoners van
ouder dan 55 jaar zal toenemen. Wanneer de ontwikkelingen van Portland en de
nieuwbouwwijk Essendael zijn afgerond, zullen er in de toekomst geen grote
uitbreidingsprojecten meer plaatsvinden. Voor de economie geldt dat de regio
vertraagde groei kent en mogelijk een krimp. Wel speelt de ontwikkeling van de
Zuidvleugel, waarbij in het gebied goede mogelijkheden zijn voor economische
sectoren met groeipotentie (bijvoorbeeld biomassa en recycling). Daarnaast zal de
containerhaven de komende jaren groeien door de ontwikkeling van de Tweede
Maasvlakte. Dit zal ongeveer 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De
winkelbranche krijgt de komende jaren te maken met de gevolgen van het
internetwinkelen. De branche zelf verwacht dat er 30% minder winkels nodig zijn.
Het landschap van Albrandswaard is zowel voor de inwoners als voor bezoekers uit
de sterk verstedelijkte omgeving de plek waar ze willen en kunnen ontspannen. In
de
toekomst
wil
men
dit
verder
ontwikkelen.
Het
aanbod
van
recreatiemogelijkheden zoals fietsen, wandelen, evenementen en verblijfstoerisme
zal uitgebreid worden. Goede verbindingen hiervoor worden essentieel geacht.
Relaties met beleid van hogere overheden
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;
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»
»

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
verkeersveiligheidsbeleid opgenomen. Kernpunten in dit beleid zijn:
»

»

»

landelijke

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.

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).

Duurzame mobiliteit
Mobiliteit is een groot goed, het stelt de mensen in staat deel te nemen aan
activiteiten in de samenleving en daardoor deel uit te maken van de samenleving.
Zo draagt mobiliteit bij aan individueel welzijn en ontplooiing. Een goede
bereikbaarheid is van groot belang voor het functioneren van bedrijven en
voorzieningen en is medebepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het belang van
mobiliteit is als uitgangspunt opgenomen in de Nota Mobiliteit en is binnen de
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam onderstreept in respectievelijk
het provinciaal en regionaal verkeer- en vervoersplan. Binnen al deze gebieden is
goed functionerend verkeer en vervoer van essentieel belang voor ruimtelijkeconomische ontwikkelingen in de regio en ook in de gemeente Albrandswaard.
De mobiliteit van mensen neemt door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
steeds verder toe, ook in de gemeente Albrandswaard. Tegelijk treedt door de
toename van verkeer een afname van de bereikbaarheid op en een toenemende
druk op ruimtelijke kwaliteit en het (leef)milieu, ondanks de ontwikkeling van

6

schonere technologie. De totale mobiliteit zal nog behoorlijk toenemen, ondanks
een op middellange termijn licht afnemende bevolking. De oorzaken hiervan zijn
onder andere stijgende inkomens, toenemend autobezit en stijgende
arbeidsparticipatie. Dit alles is noodzakelijk maar mag niet ten koste gaan van
leefbaarheid en verkeersveiligheid. De gemeente Albrandswaard heeft daarom als
doel de automobiliteit in de gemeente te faciliteren, maar met aandacht voor
verkeersveiligheid, leefbaarheid en milieu. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door te
investeren in:
»
»
»
»

2.2

verkeer de ruimte te geven op die plekken waar dit verkeer gewenst is;
goed openbaar vervoer, zowel binnen de gemeente als naar buiten;
goede fietsverbindingen;
schone voertuigen.

Integrale aanpak

Verkeer en vervoer heeft veel facetten: verkeer heeft met alles te maken. Wil men
aan de ene kant snel ergens komen, aan de andere kant wil men een veilige en
liefst rustige woonstraat. Binnen het GVVP zijn daarom vier thema’s onderscheiden,
namelijk:
»
»
»
»

bereikbaarheid;
verkeersveiligheid;
fietsverkeer;
parkeren.

Deze vier thema’s zijn niet los van elkaar te zien. Aanpassingen op het gebied van
bereikbaarheid kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid of
het belang van fietsverkeer op een route prioriteren kan gevolgen hebben voor de
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer. Daarom zijn in dit GVVP keuzes
gemaakt waarbij altijd is gekeken naar de samenhang tussen de vier genoemde
thema’s. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar het fietsverkeer in de gemeente.
Dit is een van de speerpunten binnen het gemeentelijk beleid. Hiervoor is in 2011
door de gemeenteraad een motie aangenomen. Aan de hand van analyses binnen
alle vier de aspecten is een integraal maatregelpakket opgesteld. Uitvoeren van dit
maatregelpakket kan plaatsvinden in relatie met beheer en onderhoud.
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3 BEREIKBAARHEID
3.1

Bereikbaarheid Albrandswaard

In de gehouden enquête hebben veel bewoners aangegeven tevreden te zijn over
de bereikbaarheid van de gemeente. Wel vindt een grote groep respondenten (een
derde) dat de bereikbaarheid is verslechterd.
Wat betreft de autobereikbaarheid heeft de gemeente Albrandswaard een goede
verbinding met de omliggende gebieden met de Groene Kruisweg en Rhoonse Baan
(de centrale as). Het is dan ook van belang dat de doorstroming op deze centrale
as op niveau blijft. Maar daarnaast is het ook van belang dat de woongebieden,
winkelcentra en bedrijventerreinen goed worden ontsloten. Er zijn diverse
ruimtelijke ontwikkelingen (woonwijken, centrum Rhoon) te verwachten die ook
zorgen voor verkeersbewegingen. Binnen de gemeente Albrandswaard is in de
huidige situatie, tijdens de spitsperioden, sprake van congestie op het traject
Rhoonse Baan – Rivierweg richting de Groene Kruisweg.
Ook op gebied van Openbaar Vervoer heeft de gemeente goede verbindingen met
de omliggende gebieden. De metroverbinding zorgt voor vlotte en snelle relaties
richting Rotterdam en Spijkenisse. Aandachtspunt is dat er binnen de gemeente zelf
slechts beperkte lokale OV-verbindingen zijn.
Naast het belang van mobiliteit moet ook rekening worden gehouden met de
nadelige gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid. Het gaat dan om
luchtkwaliteit, geluidhinder en overlast. In de gemeente Albrandswaard spelen deze
problemen vooral rond de A15, de Groene Kruisweg en de centrumgebieden van
Rhoon en Poortugaal. Op alle vier de locaties is sprake van geluidsoverlast door
verkeer.
Tot slot is de fiets een belangrijk vervoermiddel wat een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente. Gezien het belang
dat hieraan wordt gehecht, is hier een apart hoofdstuk aan gewijd (zie hoofdstuk
5).

3.2

Speerpunten Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid van de gemeente Albrandswaard zijn de volgende
speerpunten geformuleerd:
Het ontwikkelen van een duidelijke en herkenbare ontsluitingsstructuur
Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op doorstromingsknelpunten
Het waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente met openbaar vervoer
Het verbeteren van de leefbaarheid
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3.3

Ontsluitingsstructuur autoverkeer

Het uitgangspunt voor een goede bereikbaarheid van de gemeente is dat er een
netwerk van ontsluitingswegen is, waarmee alle gebieden in de gemeente goed te
bereiken zijn. Het verkeer op deze ontsluitingswegen wordt gefaciliteerd en het
gebruik van deze routes wordt aantrekkelijk gemaakt. Zo ontstaat een herkenbare
verkeersstructuur en worden de overige (woon)gebieden ontlast wat positief is voor
de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Verkeerscirculatie autoverkeer
In onderstaande afbeelding is de visie op de verkeerscirculatie in de gemeente
weergegeven. Uitgangspunten bij deze ontsluitingsstructuur zijn:
»

»

»

de centrale as (Groene Kruisweg, Rhoonse Baan) is de ‘drager’ van het
wegennet in de gemeente. Deze zorgt voor de verbindingen van
Albrandswaard met de autosnelweg en de omliggende gemeenten. Een
goede doorstroming op deze as is noodzakelijk voor een goede
bereikbaarheid van Albrandswaard;
in aansluiting op de centrale as zijn er verschillende ontsluitende routes,
die zorgen voor de bereikbaarheid van de woonwijken, winkelcentra en
bedrijventerreinen. Deze gemeentelijke ontsluitingsroutes moeten voor de
weggebruiker logisch en herkenbaar zijn;
ook de verkeersrelaties binnen de gemeente worden mogelijk gemaakt.
Deze kunnen in principe gebruik maken van de genoemde ontsluitende
routes. Voor het overige maakt het lokale verkeer gebruik van de overige
wegen.

Figuur 1. Principe verkeerscirculatie in de gemeente Albrandswaard
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Wegcategoriseringsplan
De beschreven verkeerscirculatie is vertaald in een wegcategoriseringsplan (zie
figuur 2). De wegcategorisering is een belangrijke basis voor de bereikbaarheid en
de verkeersveiligheid in de gemeente.
In de Duurzaam Veilig-gedachte wordt het wegennet ingedeeld in drie
wegcategorieën, waarbij elke categorie een duidelijke eigen functie heeft. Elke
wegcategorie heeft duidelijke onderscheidende inrichtingseigenschappen voor
borging van de herkenbaarheid en verkeersveiligheid. De drie wegcategorieën zijn:
»

»

»

»

Stroomwegen. Dit zijn de autowegen en autosnelwegen. De stroomwegen
zijn bedoeld voor een continue ongestoorde verkeersafwikkeling met een
relatief hoge snelheid. Voor de weginrichting betekent dit onder meer
gescheiden rijrichting en het ontbreken van overstekend en kruisend
verkeer. De stroomwegen zijn overwegend in beheer bij Rijkswaterstaat;
(Suboptimale) Gebiedsontsluitingswegen. Dit zijn wegen om de kernen en
buurten met elkaar te verbinden en om de woon- en werkgebieden op een
vlotte manier te ontsluiten. Ook vormen ze de verbindingen tussen
gebieden en stroomwegen. De provinciale wegen zijn aangeduid als
gebiedsontsluitingsweg. Suboptimale gebiedsontsluitingswegen vervullen
eenzelfde functie. Echter kennen deze een krappere vormgeving door een
beperkte beschikbare ruimte;
Bedrijventerreinen.
De
gemeente
Albrandswaard
kiest
er
voor
bedrijventerreinen als aparte gebieden te beschouwen. De wegen hebben
voornamelijk een verblijfsfunctie, maar uit verkeersveiligheidsoogpunt is
besloten de voorrangssituaties op de kruispunten te regelen. Tevens
kennen deze wegen overwegend een snelheidslimiet van 50 km/uur. De
verdere inrichting van de wegen is maatwerk;
Erftoegangswegen. Alle overige wegen zijn erftoegangswegen (ook wel
verblijfsgebieden genoemd). In deze gebieden is de verkeersfunctie minder
belangrijk. Ze zijn bedoeld voor het toegankelijk maken van de erven en
verblijfsgebieden. Dit betekent dat alle groepen verkeersdeelnemers
daarvan gebruik (mogen) maken en manoeuvres zoals keren, in- en
uitstappen en oversteken zo veilig mogelijk worden uitgevoerd. De snelheid
van het gemotoriseerd verkeer moet hiervoor laag zijn. De meeste wegen
in het beheer van het waterschap zijn erftoegangswegen.

Het doorgaande verkeer wordt via de stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen
afgewikkeld. Op deze wegen staat daarom een goede doorstroming en
verkeersafwikkeling centraal. Natuurlijk onder voorwaarde dat dit op een veilige
wijze gebeurt. Op de erftoegangswegen staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid
centraal en is een goede doorstroming van minder groot belang.
Binnen de vernieuwde methodiek van het CROW voor het opstellen van een
wegcategorisering, vindt een overweging plaats om op suboptimale
gebiedsontsluitingswegen een lagere snelheidslimiet toe te passen dan
gebruikelijk is voor dit type wegen. Gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten
de bebouwde kom kennen normaliter een limiet van respectievelijk 50/70
km/uur en 80 km/uur. De suboptimale ontsluitingswegenwegen hebben binnen
de wegenstructuur weliswaar een ontsluitende functie, maar omdat de
verblijfsfunctie langs de weg overheerst en beschikbare ruimte te beperkt is om
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aan de veilige inrichtingseisen te voldoen, wordt de weg ingericht op een lagere
snelheidslimiet (30 km/uur binnen de bebouwde kom of 60 km/uur buiten de
bebouwde kom). Enerzijds wordt deze snelheidslimiet afgedwongen door de
omgevingsinvloeden (gesloten omgeving, veel erfaansluitingen, beperkte
obstakelvrije afstand), anderzijds door de inrichting van de weg
(snelheidsremmers
zoals
drempels,
plateaus,
asverspringingen
of
versmallingen).
Bovenstaande methodiek is tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad
toegelicht. Tijdens deze avond is besloten binnen de gemeente Albrandswaard
geen suboptimale gebiedsontsluitingswegen met een lagere snelheidslimiet toe
te passen. Op deze suboptimale gebiedsontsluitingswegen blijft de limiet van 50
km/uur gehandhaafd. De gemeente verwacht dat gebiedsontsluitingswegen met
een lagere snelheidslimiet leiden tot te veel verwarring onder weggebruikers,
met name met betrekking tot de voorrangsregeling op kruispunten en de
handhaafbaarheid van de lagere snelheidslimiet.
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Figuur 2. Wegcategorisering gemeente Albrandswaard
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Maatregelen bereikbaarheid autoverkeer
Op basis van de inventarisatie is onderzocht welke maatregelen gewenst zijn voor
de bereikbaarheid van de gemeente voor het autoverkeer. In het onderstaande
overzicht zijn de geplande maatregelen voor de ontsluitingsstructuur van het
autoverkeer weergegeven. Deze maatregelen komen voort uit twee hoofdzaken:
het verbeteren van knelpunten in de doorstroming en het aanpassen van de
weginrichting aan de functie van de weg.
Locatie

Maatregelen

Herkenbare ontsluitingsroutes

De ontsluitingsroutes in de gemeente worden op
herkenbare wijze ingericht volgens de functie van de
weg (zie ook Verkeersveiligheid)

Rivierweg-Rhoonse Baan (Rhoon)

Maatregelen t.b.v. de doorstroming van de Rhoonse
Baan naar de Groene Kruisweg

Verbinding Rhoonse Baan
(Portland)-Zuider Parkweg
(Rotterdam)

Nieuwe verbinding in het kader van de realisatie van de
nieuwe woonwijk Portland (reeds gepland)

Centrum Rhoon

Verandering in kader van centrumontwikkeling

Tabel 1. Overzicht maatregelen ontsluitingsstructuur autoverkeer

3.4

Openbaar vervoer

Goede bovengemeentelijke OV-verbindingen
De huidige openbaar vervoervoorzieningen zorgen voor een goede bereikbaarheid
van de gemeente met omliggende gebieden. Het openbaar vervoer wordt voor het
belangrijkste deel verzorgd door de metro, met haltes in Rhoon en Poortugaal.
Daarnaast zijn er twee busverbindingen tussen Hoogvliet en Poortugaal en tussen
Rotterdam Zuidplein en Portland.

Figuur 3. Overzicht voorzieningen openbaar vervoer
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Aandacht voor lokale OV-verbindingen
Het openbaar vervoer heeft, naast het woon-werkverkeer, een belangrijke sociale
functie. Daarom is het ook wenselijk dat inwoners ook binnen de gemeente (tussen
de kernen) gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Voor de gemeente
Albrandswaard bestaan de volgende mogelijkheden voor verbetering van de
openbaar vervoer verbinding binnen de gemeente:
»

»

»

het aan elkaar knopen van de bestaande busdiensten naar Portland en
naar Poortugaal. Op deze wijze ontstaat een regelmatige OV-verbinding
naar Spijkenisse en Barendrecht;
het inzetten van een buurtbus tussen de kernen in de gemeente (het
experiment met kleinschalig openbaar vervoer in 2011 is helaas niet
gecontinueerd en is reeds vervallen);
het stimuleren van het gebruik van de Regiotaxi BAR. De Regiotaxi is
gericht op reizigers in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder en mensen met
een Wmo-indicatie. In andere regio’s is gebleken dat een bredere inzet van
deze taxiservice succesvol is en tevens kostendekkend.

Rolverdeling
Het openbaar vervoer wordt centraal georganiseerd in Stadsregioverband. De
gemeente zelf heeft hier dan ook een beperkte rol in. De taken van de gemeente
bestaan enerzijds uit het voeren van overleggen met de Stadsregio Rotterdam en
de vervoerder. Ook het buurtbusvervoer is een zaak van de Stadsregio. Een
centrale regie voorkomt onnodig hoge kosten. Anderzijds heeft de gemeente de
taak om haar inwoners te informeren over de verschillende mogelijkheden met het
openbaar vervoer.
Voor- en natransport
Met name voor de metro geldt dat reizigers nog te maken hebben met voor- en
natransport. Ook het voor- en natransport is bepalend voor de beleving van de
aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. In Albrandswaard bestaat de aandacht
hiervoor uit het realiseren van aantrekkelijke fietsroutes (zie Fietsverkeer) en
voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers. De laatstgenoemde dienen
tevens van een goede kwaliteit te zijn, zodat het fietsgebruik naar de haltes
gestimuleerd wordt.
Locatie

Maatregel

Gemeente

Communicatie richting Stadsregio Rotterdam en
vervoerder voor het verbeteren en in stand houden van
het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer.

Gemeente

Communicatie richting Stadsregio Rotterdam en
vervoerder over lokale verbinding in de gemeente.

Gemeente

Communicatie over mogelijkheden regiotaxi richting
burger (zoals folders, informatie in lokale krant, website,
etc.)

Metrohaltes

Realiseren parkeergelegenheid en fietsenstallingen nabij
haltes

Tabel 2. Overzicht maatregelen en actie openbaar vervoer
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3.5

Leefbaarheid

Ondanks dat een goede bereikbaarheid van de gemeente van economisch en
gemeenschappelijk belang is, moet ook rekening worden gehouden met mogelijke
negatieve gevolgen hiervan op de leefbaarheid. In onderstaande alinea’s wordt
ingegaan op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en ervaren overlast.
Luchtkwaliteit
Gezien de grensoverschrijdende problematiek is de aanpak van de luchtkwaliteit in
de Stadsregio vastgelegd in de nota ‘Dat lucht op’ (2008). Uit deze studie blijkt dat
er in de gemeente Albrandswaard geen locaties of wegen met een
‘saneringsopgave’ voorkomen. Wel levert de gemeente Albrandswaard een bijdrage
aan de Regionale doelstellingen door in haar beleid aandacht te geven aan
activiteiten die verbetering van de luchtkwaliteit stimuleren.
In het regionaal luchtkwaliteitsplan ‘Dat lucht op’ zijn diverse maatregelen
benoemd, afkomstig uit het Regionaal Aktieprogramma Luchtkwaliteit (RAP) en
Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL). Deze maatregelen zijn in zeven clusters
verdeeld. In het overzicht in tabel 3 is aangegeven op welke wijze de gemeente
Albrandswaard invulling geeft aan de maatregelen vanuit de Stadsregio.
Clusters maatregelen RAL/RAP

Activiteiten gemeente Albrandswaard

Schone voertuigen

Aanschaf milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark
Stimulering private schone voertuigen door:
- realisatie van oplaadpunten op centrale parkeerplaatsen
- aanbieden mogelijkheid tot het aanvragen van oplaadpunten
in directe woonomgeving
- meedenken met aanbieders van alternatieve brandstoffen

Verbeteren doorstroming

Aanpak van locaties met problemen in doorstroming (zie
paragraaf 3.2).

Stimuleren andere
vervoerswijzen

Gemeentelijke activiteiten rond openbaar vervoer (zie
paragraaf 3.3)
Stimuleren van gebruik van de fiets (zie hoofdstuk 5)

Tabel 3. Overzicht activiteiten luchtkwaliteit
Geluidsoverlast
In 2007 zijn de geluidsbelastingkaarten die zijn opgesteld in het kader van de EUrichtlijn omgevingslawaai door de gemeente vastgesteld. Hiemee zijn een viertal
bronnen van geluid in kaart gebracht, waaronder wegverkeerslawaai. Uit analyse
van de gegevens bleek dat veruit de meeste geluidsoverlast veroorzaakt wordt door
het wegverkeer. Grootste bronnen van geluidhinder zijn de Groene Kruisweg en de
A15. Deze zijn in beheer van respectievelijk de provincie Zuid-Holland en het Rijk.
Beide wegbeheerders erkennen deze problemen en hebben toegezegd
probleemlocaties (geluidsbelasting van meer dan 65 dB) in de toekomst aan te
pakken.
Voor het aanpakken van geluidsknelpunten op wegen in beheer van de gemeente
Albrandswaard heeft de gemeente in 2009 een actieplan opgesteld genaamd
‘Actieplan geluid gemeente Albrandswaard’. Voor knelpunten voor verkeer zijn de
volgende actiepunten geformuleerd:
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»

het instellen van voorkeursroutes, het reguleren van snelheid en
bevorderen van de doorstroming. Wegen die niet behoren tot de
ontsluitingsstructuur (zie paragraaf 3.2) dienen ingericht te worden als
verblijfsgebieden. Doorgaand verkeer is hier niet gewenst;
bevorderen van fietsverkeer. Het aanbieden van goede fietsroutes tussen
woonwijken en de centra van de kernen en het verzorgen van kwalitatief
goede fietsparkeervoorzieningen maakt hier onderdeel van uit;
toepassen stil wegdek (asfalt) op ontsluitingsroutes. De gemeente
Albrandswaard zal in situaties waar de geluidsbelasting boven de 65 dB ligt
bij onderhoud of renovatie van wegen nadrukkelijk het toepassen van stil
wegdek overwegen;
saneren van woningen waar de geluidsnormen worden overschreden.

»

»

»

Ervaren overlast
In de gehouden enquête is bewoners gevraagd knelpunten aan te geven op het
gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid, wanneer dat van toepassing was. In het
kader van leefbaarheid zijn twee locaties nadrukkelijk genoemd:
»
»

omgeving schoollocatie Portland;
centrum Rhoon in verband met overlast door vrachtverkeer.

Locatie

Maatregel

Verblijfsgebieden

De verblijfsgebieden als zodanig inrichten. Doorgaand
verkeer is hier niet gewenst.

Ontsluitingsroutes

De ontsluitingsroutes uitvoeren in (stil) asfalt.

Bevorderen fietsverkeer

Stimuleren van het fietsgebruik door:
- goede fietsroutes tussen woongebieden en centra van de
kernen
- verzorgen kwalitatief goede fietsparkeermogelijkheden
bij de belangrijke voorzieningen

Saneren woningen

Woningen waar de geluidsnorm wordt overschreden
worden gesaneerd

n.a.v. enquête
Schoolomgeving Portland

Alternatief voor autogebruik bij het halen en brengen van
leerlingen stimuleren

Centrum Rhoon

Verandering in kader van centrumontwikkeling

Tabel 4. Overzicht maatregelen leefbaarheid

3.6

Overzicht activiteiten Bereikbaarheid

In voorgaande paragrafen is uitgewerkt welke maatregelen de gemeente
Albrandswaard gaat nemen in het kader van de bereikbaarheid van de gemeente.
In het onderstaande overzicht is samengevat welke acties de gemeente doet op
gebied van bereikbaarheid.
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Speerpunt

Activiteiten van de gemeente

Het ontwikkelen van een duidelijke
en herkenbare ontsluitingsstructuur

De gemeente gaat verder uitvoering geven aan het
opgestelde wegcategoriseringsplan door het afronden
van de inrichting van de verblijfsgebieden en de
realisatie van herkenbare 50km-wegen.

Het verbeteren van de
verkeersafwikkelingen op
doorstromingsknelpunten

Op knelpunten in de verkeersafwikkeling neemt de
gemeente maatregelen om de doorstroming te
verbeteren, zoals de aanleg van een extra rijstrook of
het verbeteren van het kruispunt.

Het waarborgen van de
bereikbaarheid van de gemeente met
het openbaar vervoer

De gemeente voert overleggen met de Stadsregio
Rotterdam en de vervoerder om de belangen van
Albrandswaard te behartigen. Daarnaast informeert de
gemeente haar inwoners over de verschillende
mogelijkheden.

Het verbeteren van de leefbaarheid

De gemeente gaat over tot de aanschaf van een
milieuvriendelijk wagenpark en het stimuleren van
milieu- en geluidsvriendelijke vervoervormen zoals het
fietsen en elektrische voertuigen. Daarnaast zullen
woningen waar de geluidsnormen worden overschreden
worden gesaneerd.

Tabel 5. Overzicht speerpunten en activiteiten Bereikbaarheid
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4 VERKEERSVEILIGHEID
4.1

Ontwikkelingen 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. Er is echter wel sprake van een stijgende trend in het aantal
(ernstige) ongevallen in de gemeente. De grafiek in figuur 4 toont een toename van
het aantal ernstige slachtoffers sinds 2006. In de grafiek is het aantal door de
politie geregistreerde ongevallen weergegeven. Aangezien niet alle ongevallen in
het databestand zijn opgenomen is een correctiefactor toegepast. Hiermee wordt
het werkelijke aantal ernstige slachtoffers inzichtelijk.
Ontwikkeling ernstige verkeersslachtoffers
(in relatie tot 2020-doelstelling)
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Figuur 4. Principe verkeerscirculatie in de gemeente Albrandswaard
Onveilige locaties
In de inventarisatie is onderzocht waar zich onveilige locaties bevinden. Uit zowel
de ongevallengegevens als de informatie uit de enquête blijkt dat er nauwelijks
echte gevaarlijke concentraties zijn. Ook is gekeken naar wegen waar veelvuldig te
hard wordt gereden. De kaart in figuur 5 toont de onveilige locaties op basis van de
ongevallengegevens, enquête en snelheidsgegevens. De onveilige locaties zijn
benoemd in tabel 7. Hier zijn per locatie tevens maatregelen opgenomen.
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Figuur 5. Overzicht onveilige locaties in de gemeente Albrandswaard
Doelgroepen
Naast de locaties is gekeken welke doelgroepen aandacht verdienen in het
verkeersveiligheidsbeleid. In figuur 6 zijn de doelgroepen weergegeven op basis
van de vervoerswijzen en de leeftijdscategorieën. Uit de ongevallengegevens
komen vooral de doelgroepen bromfietsers en motorrijders naar voren. Het gaat
echter om relatief kleine aantallen (de kans op toevalligheden). Ook laten de
verdere eigenschappen van de ongevallen van deze vervoerswijzen een diffuus
beeld zien. Hierdoor blijkt het moeilijk om concrete aangrijppunten voor de
doelgroepen te bepalen op basis van de ongevallengegevens.
Ook in de enquête is gevraagd naar de onveiligheid van specifieke doelgroepen. De
respondenten gaven aan dat bij de locaties met ervaren onveiligheid vooral de
onveiligheid voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) een probleem is.
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Figuur 6. Overzicht onveilige locaties in de gemeente Albrandswaard
Overige ontwikkelingen
Naast de gemeentelijke stand van zaken rond verkeersveiligheid zijn er twee
landelijke ontwikkelingen die ook voor Albrandswaard van belang zijn. Dit betreft
enkelvoudige ongevallen met fietsers en de toename in het gebruik van de snorfiets
en de elektrische fiets.
Uit onderzoeken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de meeste
(dodelijke) slachtoffers onder fietsers vallen bij enkelvoudige ongevallen
(Fietsberaad, publicatie 19a). Dus fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen
en dus zonder betrokkenheid van een ander voertuig. Door een onderregistratie
komt dit niet naar voren in de analyses van de geregistreerde ongevallen. Het is
daarom goed om in het verkeersbeleid specifiek aandacht te geven aan deze
problematiek. Hiertoe is in 2011 tevens een motie aangenomen in de
gemeenteraad.
In 2002 is in Nederland met succes Bromfiets op de Rijbaan ingevoerd, waardoor
het aantal slachtoffers onder bromfietsers is afgenomen. Het blijkt echter dat
mensen steeds vaker een snorfiets (zonder helmplicht) kopen in plaats van een
bromfiets (CBS). Hierdoor ontstaan risico’s voor de verkeersveiligheid, zoals een
hogere snelheid dan verwacht (veel snorfietsen worden opgevoerd), grote
snelheidsverschillen op het fietspad en grotere kans op letsel (geen helmplicht).
Ook dit is een ontwikkeling waar aandacht aan wordt besteed in het beleid.
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4.2

Doelstellingen verbetering verkeersveiligheid

Uit de ontwikkeling van de geregistreerde ongevallen blijkt dat in de periode tussen
2005 en 2010 het aantal slachtoffers is toegenomen. Het blijft daarom nodig om
consequent aandacht te hebben voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De
gevolgen van verkeersongevallen hebben vaak grote sociaal-maatschappelijke
impact. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke kosten aan verkeersonveiligheid
verbonden (voor Albrandswaard gaat het om ongeveer 3,5 miljoen euro1 in 2010).
De ambities voor verkeersveiligheid voor Albrandswaard is om de stijgende trend
om te buigen en alsnog de landelijke doelstellingen te behalen. Concreet is
daarvoor de volgende doelstellingen geformuleerd.
Doelstelling 2020 verkeersveiligheid in Albrandswaard
Geen dodelijke slachtoffers
Minder dan 6 ernstige gewonden

Deze doelstelling betreft het aantal ernstige slachtoffers inclusief een correctie op
de registratiegraad. Deze doelstelling is geformuleerd door de landelijke doelstelling
uit de Nota Mobiliteit te vertalen naar de situatie voor Albrandswaard.
Gemeentelijke speerpunten verkeersveiligheid
Om de doelstelling te kunnen halen wordt een integrale aanpak gevolgd (zie
volgende alinea’s). Binnen deze aanpak zijn drie specifieke speerpunten
geformuleerd, waar in de gemeente Albrandswaard extra aandacht aan besteed
wordt. Deze speerpunten zijn:
Een veilige en herkenbare inrichting van wegen conform functie van de weg
Specifieke aandacht voor de veiligheid van (brom)fietsers
Onderzoeken mogelijkheden permanente verkeerseducatie
Betrekken van burgers in de uitvoering van mensgerichte aanpak
Uit ongevallengegevens blijkt dat een aantal doelgroepen vaker slachtoffer is bij
verkeersongevallen. Deze doelgroepen zijn bromfietsers en fietsers.
Permanente verkeerseducatie is een doelgroepgerichte aanpak waarbij
verkeersdeelnemers gedurende hun hele leven de nodige kennis en vaardigheden
worden bijgebracht. Vroeg geleerd gedrag moet leiden tot het gewenste gedrag.
Voor de verkeerseducatie zijn wijzigingen in het verplaatsingsgedrag de belangrijke
leermomenten. Denk hierbij aan het zelfstandig naar school gaan of wanneer
iemand begint met autorijden.
Een belangrijk uitgangspunt in het verkeersveiligheidsbeleid is dat iedereen
verantwoordelijk is. Naast de werkzaamheden die gemeenten, politie en
organisaties zoals ROV-Zuid Holland en Veilig Verkeer Nederland doen, kunnen ook

1

De SWOV heeft een berekening gemaakt van de maatschappelijke kosten van doden (€ 2,4 miljoen)
en ziekenhuisgewonden (€ 250.000,-) als gevolg van verkeersongevallen (SWOV, 2009).
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de burgers een aantal taken op zich nemen. Op die wijze worden burgers zelf ook
betrokken bij de acties en campagnes.
Aanpak verkeersonveiligheid
In de gemeentelijke aanpak worden twee sporen gevolgd: Infrastructuur en
Mensgerichte Aanpak. Uitgangspunten bij deze tweesporen aanpak zijn
Integraliteit, Samenwerking en Duurzaam Veilig. Dit sluit aan bij het landelijke
verkeersveiligheidsbeleid,
zoals
vastgelegd
in
het
Strategisch
Plan
Verkeersveiligheid (zie ook het Achtergronddocument).
In de volgende paragrafen zijn de twee sporen uitgewerkt in concrete maatregelen
en activiteiten.

4.3

Verkeersveiligheid Infrastructuur

De oorzaak van veruit de meeste ongevallen ligt bij een menselijke fout. Met een
goede inrichting van de infrastructuur kan de weggebruiker beïnvloed worden,
zodat deze minder fouten maakt of dat de ernst van een eventueel ongeval beperkt
blijft.
Wegcategorisering
Centraal uitgangspunt voor een veilige infrastructuur is de wegcategorisering (zie
paragraaf 3.3). Met de wegcategorisering krijgt elke weg een eenduidige functie
toegewezen. Door de inrichting van de wegen op herkenbare wijze en conform de
functie van de weg vorm te geven, wordt de verkeersveiligheid bevorderd.
Daarnaast
zorgt
een
goede
wegcategorisering
voor
een
duidelijke
verkeersstructuur. Hiermee wordt bevorderd dat het verkeer gebruik maakt van de
wegen waar dat kan en wordt doorgaand verkeer via ongewenste routes
voorkomen.
Inrichting van wegen
Het ontwikkelen van een veilige infrastructuur betekent dat in de loop der jaren
wordt gewerkt aan het optimaliseren van de verkeersveilige weginrichting. Het is
moeilijk om op basis van de aanpak van onveilige locaties nog verbetering van de
verkeersveiligheid te behalen. Met het ontwikkelen van een inherent veilige
infrastructuur wordt gewerkt met een meer preventieve aanpak voor het
optimaliseren van de verkeersveiligheid.
In het Handboek Verkeersmaatregelen zijn inrichtingseisen voor elke wegcategorie
opgesteld. Deze inrichtingseisen gaan over de herkenbaarheid en vormgeving van
elke wegcategorie en de categorieovergangen (zoals komgrens of 30km-poort). De
eisen zijn samengesteld op basis van de landelijke richtlijnen (CROW) en zijn
afgestemd op de situatie in Albrandswaard. Bij het samenstellen van de
inrichtingseisen is rekening gehouden met zowel de verkeersveiligheid,
doorstroming als leefbaarheid. Bij werkzaamheden aan de weg en bij reconstructies
moeten de eisen in dit Handboek Verkeersmaatregelen worden aangehouden.
Het realiseren van een consequent veilige infrastructuur is een omvangrijke taak en
is een kostbare aangelegenheid. Daarom wordt gekozen voor een kostenefficiënte
aanpak door de uitvoering te koppelen aan groot onderhoud en reconstructies. In
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onderstaand overzicht zijn de maatregelen aan de inrichting van de wegen
benoemd.
Locatie

Maatregel

Gebiedsontsluitingswegen
Zwaardijk (Poortugaal)

Aanpassen markering EHK, en komgrens aanpassen
zodat de Zwaardijk vanaf het kruispunt met de Groene
Kruisweg binnen de bebouwde kom komt te liggen

Viaductweg (Rhoon)

Aanpassen inrichting aan (suboptimale) GOW. Aandacht
voor veiligheid fietsoversteek nabij viaduct

Rijsdijk tussen Dorpsdijk en
Tijsjesdijk (Rhoon)

Aanpassen inrichting aan (suboptimale) GOW
(waaronder aanbrengen van fietsstroken). Aanleggen
snelheidsremmers t.h.v. oversteken

Dorpsdijk tussen Rijsdijk en
Tijsjesdijk (Rhoon)

Aanpassen inrichting aan (suboptimale) GOW
(waaronder aanbrengen van fietsstroken). Aanleggen
snelheidsremmers t.h.v. oversteken

Albrandswaardseweg tussen
Schroeder van de Kolklaan en
Albrandswaardsedijk

Aanpassen markering EHK

Werkersdijk tussen Oranje
Nassaulaan en Waalstraat (Rhoon)

Aanpassen inrichting aan (suboptimale) GOW
(waaronder aanbrengen van fietsstroken).

Schroeder van de Kolklaan ten
noorden van Albrandswaardseweg

Aanpassen markering EHK

Rivierweg (Rhoon)

Aanpassen markering EHK

Stationsstraat ten oosten van
Viaductweg (Rhoon)

Aanpassen markering EHK

Verblijfsgebieden
Poortugaal Noord

Inrichting als verblijfsgebied (o.a. verwijderen
fietsstroken)

Stationsstraat tussen Viaductweg en
Dorpsdijk noord (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied

Werkersdijk tussen WaalstraatDorpsdijk (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied

Welhoeksedijk

Inrichten als verblijfsgebied

30km-zone ten westen van de
Kerkachterweg (Poortugaal)

Inrichten als verblijfsgebied (plateaus op kruispunten)

Albrandswaardsedijk tussen
Dorpsstraat-Schroeder van de
Kolklaan (Poortugaal)

Inrichten als verblijfsgebied

F. van de Poest Clementlaan tussen
Waalstraat en Albrandswaardseweg
(Poortugaal)

Inrichten als verblijfsgebied

Oud Rhoonsedijk (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied

Ghijseland (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied (plateaus op kruispunten)

Binnenbaan (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied

Tijsjesdijk (Rhoon)

Inrichten als verblijfsgebied

Bedrijventerreinen
Achterdijk (Rhoon)

Inrichten als bedrijventerrein

Tabel 6. Overzicht maatregelen Duurzaam Veilig inrichting van wegen

23

Verkeersveiligheid (brom)fietsers
Bromfietsers
en
fietsers
vormen
een
kwetsbare
groep
onder
de
verkeersdeelnemers. Daarom wordt in hoofdstuk 5 in het bijzonder aandacht
besteed aan het fietsverkeer.
Aandacht voor onveilige locaties
Ondanks dat er (bijna) geen ongevallenconcentraties vanuit de ongevallengegevens
meer zijn, wil dat niet zeggen dat alle wegen veilig zijn. Uit de inventarisatie van de
ervaren onveiligheid blijkt dan ook dat men zich op veel locaties niet veilig voelt.
Naast de ontwikkeling van een inherent veilige infrastructuur wordt daarom ook
aandacht besteedt aan locaties waar de situatie als onveilig wordt ervaren.
Locatie

Maatregel

N.a.v. ongevallengegevens en
snelheid
Kruispunt Zwaardijk-Castellum
(Poortugaal)

Oversteek verhoogd weergeven en rood asfalt doortrekken
over fietsoversteek

Rotonde AlbrandswaardsewegSchroeder van de Kolklaan
(Poortugaal)

Verbeteren poortfunctie komgrenzen, Fietsers in de
voorrang, oversteek verhoogd uitvoeren en rood asfalt
doortrekken over fietsoversteek, ,

Kruispunt AlbrandswaardsewegLandjonker (Poortugaal)

Herkenbaarheid fietsoversteek, oversteek verhoogd
uitvoeren.

Rivierweg-Kleidijk (Rhoon)

Verbeteren herkenbaarheid fietsoversteek (rood asfalt
fietspad)

Portlandse Baan (Portland)

Nader onderzoek naar verkeersveilige inrichting

Willem Barentzstraat (in beheer
Havenbedrijf

Inrichting volgens gebiedsontsluitingsweg, vrijliggende
fietspaden

N.a.v. enquête
Kruispunt AlbrandswaardsedijkSchroeder van de Kolklaan
(Poortugaal)

Aanpassen inrichting aan (suboptimale) GOW.

Centrum Rhoon

Verandering in kader van centrumontwikkeling

Tijsjesdijk (Rhoon)

Inrichting als verblijfsgebied (onderzoek mogelijkheid
trottoir) en onderzoek naar mogelijkheden knippen van de
Tijsjesdijk

Kruispunt Rijsdijk-Van Gogh Allee
(Rhoon)

Verduidelijken voorrang fietsoversteken

Tabel 7. Overzicht maatregelen onveilige locaties verkeersveiligheid
Kleinschalige maatregelen
Er is een jaarlijks budget beschikbaar voor het nemen van kleinschalige
maatregelen. Het gaat om verkeersmaatregelen waarvan het wenselijk is om deze
op korte termijn te nemen. Denk hierbij aan kleine aanpassingen naar aanleiding
van bijvoorbeeld meldpuntmeldingen en verzoeken uit het verkeersspreekuur of in
het kader van wijkgerichte aanpak (zie paragraaf 4.4).
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4.4

Mensgerichte aanpak

Het centrale doel van de mensgerichte aanpak bestaat uit het stimuleren van de
bewustwording rond verkeersveiligheid. Dit bestaat enerzijds uit Educatie &
Voorlichting en anderzijds uit handhaving. Daarnaast wordt meer aandacht gegeven
aan samenwerking: ook de burgers kunnen zelf een actieve bijdrage leveren aan
verkeersveiligheidsacties.
Educatie & Voorlichting
Het doel van Educatie & Voorlichting is om de verkeersdeelnemers voldoende
kennis, vaardigheden en een motivatie voor veilig verkeersgedrag te geven. Dit is
echter niet iets wat bij de gemeentegrenzen stopt. Daarom wordt voor Educatie &
Voorlichting aangesloten bij de regionale aanpak in de Stadsregio Rotterdam
(Werkplan Verkeersveiligheid 2011-2012).
In het onderstaande overzicht zijn voorbeelden van de regionale activiteiten
opgenomen. Te zien is dat het gaat om permanente verkeerseducatie. Dit is een
doelgroepgerichte aanpak waarbij verkeersdeelnemers gedurende hun hele leven
de nodige kennis en vaardigheden worden bijgebracht.
Doelgroep

Educatieprojecten (niet uitputtend)

Kleuters (0-3 jaar)

JONGleren

Kinderen (4-11 jaar)

School op Seef
Fiets-OV project
GrootVerkeersMysteriespel
VVN Verkeersouders
Verkeersleerkracht
De Verkeersslang

Jongeren (12-17 jaar)

Totally Traffic
Schoolcontactpersoon

Beginnende bestuurders (18-24 jaar)

Praktijkdagen jonge automobilisten
Young Responsible Drivers

Rijbewijs bezitters (25-59 jaar)

VVN Verkeersouders

Senioren (60-plussers)

Rijvaardigheid Ouderen
Broemdagen
Scootmobiel Rijvaardigheidstrainingen

Tabel 8. Educatieprojecten in Stadsregio Rotterdam
Handhaving
Met educatie wordt getracht de verkeersdeelnemers voldoende kennis,
vaardigheden en een goede verkeersmentaliteit bij te brengen. Handhaving is
hierbij een stimulerend middel om het uiteindelijke gewenste gedrag te bevorderen.
De handhaving wordt primair door de politie uitgevoerd. De handhavingsacties
worden zoveel mogelijk afgestemd op enerzijds de regionale educatie &
voorlichtingscampagnes en zijn gericht op de landelijke speerpunten (alcohol,
gebruik gordels, bromfiets, agressief gedrag/afstand houden en fietsverlichting).
Daarnaast geeft de politie invulling aan lokale behoeftes aan handhaving. Hiervoor
vindt afstemming plaats tussen gemeente en politie.
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Wijkgerichte aanpak
Met de wijkgerichte aanpak kunnen burgers zelf een belangrijke bijdrage leveren
aan de verkeersveiligheid in de directe leefomgeving. In de praktijk blijkt vaak dat
een belangrijk deel van de door mensen ervaren knelpunten zich voor de eigen
voordeur of eigen straat manifesteert. Daarbij zien en ervaren we dat in 30 km/uur
wijken en buurten een groot deel van de overtredingen (snelheid) wordt gemaakt
door buurtbewoners. Verkeersonveilige situaties bij scholen tijdens het halen en
brengen van de eigen kinderen worden veelal door de ouders zelf gecreëerd.
Bij ervaren knelpunten weten bewoners de wegbeheerder eenvoudig te vinden voor
het indienen van klachten, met het verzoek om (infrastructurele) maatregelen. De
burgers zelf kunnen hier een belangrijk rol in spelen, bijvoorbeeld door samen met
VVN te werken aan buurtacties en het buurtlabel (zie ook kaders Veilig Verkeer).
De gemeente, politie en VVN kunnen hierbij ondersteuning bieden. Wanneer het
beleid/activiteiten gezamenlijk via bijvoorbeeld de dialoog met buurtbewoners tot
stand komt, leidt dit tot een grotere betrokkenheid en de uitvoering leidt tot betere
resultaten.
Buurtacties Veilig Verkeer
Door onder meer buurtbewoners en gemeente bij elkaar te brengen en gebruik te maken van lokale
netwerken kunnen de handen ineen worden geslagen om lokale campagnes, ofwel Buurtacties Veilig
Verkeer, te organiseren om het verkeersgedrag van de lokale weggebruikers positief te
beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland biedt afgebakende, laagdrempelig activiteiten van, voor en
door bewoners waarmee zoveel mogelijk mensen en lokale organisaties betrokken worden bij
verkeersveiligheidsproblemen in straat, wijk, buurt, of schoolomgeving. Bij deze buurtacties ligt het
initiatief bij bewoners; Veilig Verkeer Nederland adviseert en faciliteert, brengt buurtbewoners in
contact met de wegbeheerder (gemeente) en de politie en helpt buurtbewoners lokale netwerken te
benutten om hun acties succesvol te laten verlopen.
Buurtlabel Veilig Verkeer
VVN heeft eind 2010 een keurmerk uitgewerkt voor aanpak van de verkeersveiligheid in woonwijken
met als titel ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’. Deze aanpak heeft als doel de verkeersveiligheid in wijken
te verbeteren door buurtbewoners en partijen aan te moedigen de handen ineen te slaan en
(blijvend) samen te werken aan veilig verkeer in de buurt. Buurtbewoners zijn als
verkeersdeelnemers immers de lokale ervaringsdeskundige bij uitstek.
Het label kan als zichtbare beloning worden verkregen, wanneer bewoners en betrokken partijen
gezamenlijk een wijkactie hebben opgezet en uitgevoerd. Het label toont dat de buurt bewust werkt
aan de verkeersveiligheid. In 2011 wordt gestart met initiatieven voor het verkrijgen van het label.
Meldpunt Veilig Verkeer
Voor de inventarisatie van de ervaren onveiligheid is onder andere gebruik gemaakt van het
Meldpunt Veilig Verkeer. Recent heeft VVN het Meldpunt Veilig Verkeer open gesteld. Via dit
Meldpunt kunnen burgers altijd en overal (subjectieve) knelpunten aangeven. Samen met de burger
wordt gezocht naar een passende oplossing, waarbij een wijkgerichte aanpak een prominente rol
speelt of kan spelen bij knelpunten op wijk- en buurtniveau.
Het Meldpunt verzamelt ook informatie over het hoofdwegennetwerk met trajecten/routes. Voor de
wegbeheerder zijn de resultaten te raadplegen en te analyseren in het internetplatform ViaStat. Alle
meldingen komen in ViaStat waardoor structurele statistiekvorming kan plaatsvinden over locaties
en type meldingen. Voor de gemeente is het dan eenvoudig om veel voorkomende locaties en
meldingen (op veel gebruikte routes) inzichtelijk te maken. Hierbij bestaat dan ook de mogelijkheid
om andere datagegevens te combineren met de gemaakte meldingen (bijvoorbeeld ongevallen,
snelheidgegevens, etc.). Hierdoor kan een nadere prioriteitstelling plaatsvinden richting een
eventuele maatregelaanpak, zowel voor infrastructuur als gedragsbeïnvloeding. Op termijn kan
mogelijk een integratie plaatsvinden met huidige klachtenregistratiesystemen van gemeenten.
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4.5

Overzicht activiteiten Verkeersveiligheid

In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe de gemeente Albrandswaard de
verkeersveiligheid in de gemeente gaat verbeteren. In het onderstaande overzicht
is samengevat welke maatregelen en activiteiten de gemeente hiervoor oppakt.
Speerpunt

Activiteiten van de gemeente

Veilige en herkenbare inrichting

Eenduidige en herkenbare inrichting conform de
wegcategorisering
Ontwikkelen van een inherent veilige infrastructuur
afgestemd op groot onderhoud
Aanpak onveilige locaties

Specifieke aandacht voor veiligheid
van (brom)fietsers

Duidelijk herkenbaar fietsnetwerk waarbij de fietsroutes
worden uitgevoerd in rood asfalt
Terughoudend gebruik van obstakels die eenzijdige
fietsongevallen kunnen veroorzaken
Duidelijke fietsoversteken, uitgevoerd volgens de
richtlijnen (markering, bebording, etc.)

Permanente verkeerseducatie

Educatie & Voorlichting afgestemd op de regionale
aanpak in de Stadsregio Rotterdam.
Afstemming met politie over handhaving

Betrekken van burgers

In samenwerking met VVN werken aan Buurtacties Veilig
Verkeer en Buurtlabel Veilig Verkeer

Tabel 9. Overzicht speerpunten en activiteiten Verkeersveiligheid
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5 FIETSVERKEER
5.1

Belang van fietsverkeer

Fietsers hebben een voorkeur voor snelle, veilige en comfortabele fietsroutes, die
ze makkelijk naar hun bestemmingen voeren, waarna ze hun fiets veilig kunnen
stallen zodat deze niet gestolen wordt. De gemeente Albrandswaard is zich hiervan
bewust en wil het fietsgebruik stimuleren.
Dit heeft als doel om het fietsen aantrekkelijker te maken. Wanneer mensen vaker
voor de fiets kiezen in plaats van de auto, heeft dat verschillende voordelen.
Uiteindelijk is dat positief voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid, het milieu, de
volksgezondheid en de verkeersveiligheid.
Het gemeentelijke beleid voor het fietsverkeer richt zich op de volgende
speerpunten:
Realiseren comfortabel fietsroutenetwerk met directe routes. Specifieke aandacht
bij het inrichten van fietsroutes voor het tegengaan van eenzijdige
fietsongevallen (hiervoor is in 2011 een motie aangenomen door de
gemeenteraad).
Voorzieningen voor het stallen van de fiets.
Activiteiten stimuleren fietsgebruik.

5.2

Fietsroutenetwerk

Opbouw van het fietsroutenetwerk
Voor de gemeente Albrandswaard is een gemeentelijk fietsroutenetwerk opgesteld .
Dit netwerk is opgenomen in figuur 6. In deze kaart is niet opgenomen waar
fietsvoorzieningen nodig zijn. Dit wordt pas later inzichtelijk gemaakt aan de hand
van de wegcategorisering en de reeds aanwezig en geplande fietsvoorzieningen.
Doel van het fietsroutenetwerk is om fietsers directe, comfortabele en veilige
fietsroutes te bieden tussen herkomst en bestemming. De basis voor het
fietsroutenetwerk zijn de regionale fietsroutes uit het Fietsplan 2008 (Provincie
Zuid-Holland) en het fietsroutenetwerk Stadsregio Rotterdam zoals opgenomen in
de ‘Uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer’. Deze zorgen voor snelle en
aantrekkelijke fietsverbindingen met omliggende gemeenten.
Maar juist voor de korte afstanden binnen de gemeente is de fiets een kansrijk
vervoermiddel. De gemeentelijke fietsroutes zijn daarom zeker zo belangrijk. De
gemeentelijke fietsroutes (wensbeeld) zijn bepaald door:
»

»

28

verbindingen tussen woonwijken en voorzieningen (winkelcentra, scholen,
sportvoorzieningen en metrohaltes) die niet zijn voorzien in het regionale
netwerk;
verbindingen om het totale fietsnetwerk (regionaal en lokaal) sluitend te
maken.

Ontbrekende fietsverbindingen
In figuur 6 is het fietsroutenetwerk voor Albrandswaard weergegeven. Voor het
grootste deel lopen de fietsroutes via bestaande wegen of paden. Er is echter een
aantal ontbrekende schakels die moeten worden gerealiseerd om een compleet
fietsnetwerk te maken. Gebeurt dit niet dan ontstaan voor fietsers onlogische
routes, niet direct naar de bestemming. Dit leidt er vervolgens toe dat fietsverkeer
een andere, kortere route zoekt buiten het beoogde netwerk over wegen waar de
fiets misschien minder gewenst is. Het gaat dan om:
»
»
»
»

route Rhoon centrum – Rhoon noord;
route Rhoon centrum – sportcomplex De Omloop;
route Poortugaal centrum – sportpark Polder Albrandswaard;
diverse kleine doorsteekjes.
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Figuur 6. Fietsroutenetwerk gemeente Albrandswaard
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Positie van de brom- en snorfietsers
De bromfietsers en snorfietsers vormen een bijzondere groep verkeersdeelnemers,
die extra aandacht vraagt vanuit verkeersveiligheid. In dit kader spelen drie zaken
een rol:
»

»

»

in 2002 is in Nederland de maatregel Bromfiets op de Rijbaan ingevoerd.
Dit heeft positieve effecten op de verkeersveiligheid van deze
verkeersdeelnemers gehad. In Albrandswaard wordt deze maatregel waar
mogelijk verder doorgevoerd. In het kader van bereikbaarheid van
voorzieningen langs wegen wordt Bromfiets op de Rijbaan niet overal
mogelijk geacht;
in de uitvoering van de fietsnetwerk worden diverse ‘doorsteekjes’
opgewaardeerd (zie tabel 10), zodat aantrekkelijke korte verbindingen
ontstaan. Deze doorsteekjes worden aangewezen als bromfietspaden,
zodat ook voor de bromfietsers directe en korte routes ontstaan.
de snorfietsen maken gebruik van het fietspad. De inrichting van de
fietsinfrastructuur moet dan ook geschikt zijn voor het gebruik door deze
verkeersdeelnemers.
Bijzondere
aandacht
gaat
uit
naar
de
verkeersveiligheid bij ontmoetingen met autoverkeer.

Inrichting van het fietsroutenetwerk
In het fietsroutenetwerk wordt aandacht besteed aan directheid van routes. Bij de
inrichting aandacht voor comfort en verkeersveiligheid. In het Handboek
Verkeersmaatregelen zijn eisen gesteld aan de infrastructuur voor fietsverkeer. Een
aantal relevante aandachtspunten is:
»
»
»

»

»

»
»

in beginsel worden alleen de regionale fietsroutes voorzien van
bewegwijzering;
het verloop van de route sluit aan bij het verwachtingspatroon van de
fietser (ook bijvoorbeeld op een kruispunt);
de infrastructuur die onderdeel is van het fietsroutenetwerk en loopt via
(suboptimale) gebiedsontsluitingswegen wordt in rood asfalt uitgevoerd om
te zorgen voor comfortabele routes;
maatregelen met een grotere kans op een eenzijdig fietsongeval (zoals
paaltjes, obstakels) worden zeer terughoudend toegepast. Er wordt extra
aandacht besteed aan de waarneembaarheid, wanneer dit soort
maatregelen toch worden gerealiseerd;
er wordt bijzondere aandacht besteed aan de herkenbaarheid van
fietsoversteken met de verhardingskleurmarkering. Het CROW adviseert bij
fietsoversteken in twee richtingen het onderbord OB502 toe te passen. De
gemeente kiest er, in het kader van de bordensanering, voor om deze
richtlijn niet te volgen. Markering en verhardingskleur worden voldoende
geacht om de fietsoversteek te benadrukken. In het ‘Handboek
Verkeersmaatregelen’ is de exacte inrichting van fietsoversteken
beschreven;
op rotondes binnen de bebouwde kom wordt de rotonde zo ingericht dat
fietsers voorrangsgerechtigd zijn;
in de gemeente zijn diverse bestemmingen met (kleine) bewegwijzering
aangegeven. Waar nodig wordt langs de fietsroutes extra bewegwijzering
geplaatst.
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Recreatief fietsverkeer
In de gemeente Albrandswaard zijn volop mogelijkheden om recreatieve
fietstochten te maken. Voor een groot deel maken de recreatieve fietsroutes
gebruik van de ‘normale’ fietsroutes. In het fietsroutenetwerk zijn daarnaast ook de
recreatieve fietsroutes aangegeven. Deze recreatieve fietsroutes maken ook
gebruik van de landwegen en onverplichte fietspaden.
Aandachtspunt
voor
het
recreatieve
fietsverkeer
is
de
(ervaren)
verkeersonveiligheid voor de fietsers op de dijken. Deze wegen zullen worden
ingericht met vrijliggende fietsvoorzieningen of conform de richtlijnen voor
erftoegangswegen.
Beheer van fietsroutes
Beheer en onderhoud beslaat meerdere facetten. Naast onderhoud van
infrastructuur zelf, gaat het ook om onderhoud op/rond het fietspad, zoals het
snoeien van bomen/struiken, gladheidsbestrijding en het vegen van fietspaden.
Het beheer en onderhoud zijn belangrijk om het comfort van de fietser te
verbeteren. Een goede afwatering, een vlakke en stroeve verharding geven extra
comfort aan de fietsvoorziening. Op locaties waar deze criteria voor de fietser niet
voldoende gewaarborgd worden, worden aanpassingen verricht. Hierbij wordt
zoveel mogelijk ‘werk met werk’ gecombineerd
Fietsers en bromfietsers zijn in perioden van gladheid een zeer kwetsbare groep.
Gladheid is dan ook één van de voornaamste oorzaken van eenzijdige
fietsongevallen. Het is van groot belang dat bij optredende gladheid zo snel
mogelijk wordt gestrooid. De gemeente voert een selectief strooibeleid, waarin de
belangen van weggebruikers, milieu en de kosten tegen elkaar worden afgewogen.
Bij gladheid wordt volgens vaste routes gestrooid. Naast de busroutes en
hoofdtoegangswegen hebben fietspaden en schoolroutes hierbij een hoge prioriteit.
Fietsvoorzieningen binnen de gemeente
Binnen de gemeente Albrandswaard zijn op veel plekken reeds fietsvoorzieningen
aanwezig in de vorm van vrijliggende (brom)fietspaden en fietsstroken. Daarnaast
zijn op een aantal locaties aanvullende voorzieningen gepland. In figuur 7 is
opgenomen waar binnen de gemeente fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Door deze
vergelijken met het beoogde fietsnetwerk (figuur 6) en met de wegencategorisering
(figuur 2), is bepaald langs welke wegen nog aanvullende voorzieningen nodig zijn.
Hierbij is aangehouden dat:
»
»
»
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langs gebiedsontsluitingswegen die behoren tot het fietsnetwerk
vrijliggende (brom)fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn;
langs suboptimale gebiedsontsluitingswegen die behoren tot het
fietsnetwerk fietsstroken noodzakelijk zijn;
langs erftoegangswegen die behoren tot het fietsnetwerk geen aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.

Figuur 7. Aanwezige en geplande fietsvoorzieningen

Locatie

Maatregel

Inrichting fietsnetwerk
Willem Barentzstraat (in beheer
Havenbedrijf)

Aanleg vrijliggende fietspaden

Stationsstraat tussen RivierwegViaductweg (Rhoon)

Aanleg vrijliggend fietspad

Kruispunt Jan van AlmondestraatMeester Pieter Cornelisz
Vermaatlaan (Poortugaal)

Fietsoversteek vormgeven als voorrangskruispunt, met
fietsverkeer in de voorrang

Missing Links
Rhoon Centrum (Rhoon)

Aanleggen directe verbinding Rhoon Centrum – Rhoon
Noord

Dorpsdijk nabij Havendam (Rhoon)

Directheid van route optimaliseren. Fietspaden langs de
Dorpsdijk sluiten niet op elkaar aan. Daardoor fietsers
deels op de rijbaan.

Verbinding Rhoon CentrumEssendael (Rhoon)

Realiseren fietsroute door route Centrum - park Rhoon –
Sportcomplex De Omloop.

Ghijselandsepad (Rhoon)

Optimaliseren tot een geloofwaardige inrichting fietspad en
de voorrangssituatie verduidelijken.

Verbinding sportvelden
Albrandwaardseweg – Poortugaal
Centrum

Aanleggen directe verbinding tussen sportvelden en
Poortugaal Centrum (parallel aan Albrandwaardsedijk)

Bromfiets op de Rijbaan
Albrandswaardseweg

Bromfietsers op de rijbaan (binnen de bebouwde kom)

Hoogvlietsekerkweg t.w.v.
Waddingswaard (Poortugaal)

Bromfietsers op de rijbaan (binnen de bebouwde kom)
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Onveilige locaties uit
ongevallengegevens en enquête
Kruispunt Zwaardijk-Castellum
(Poortugaal)

Verbeteren inrichting fietsoversteek

Rotonde AlbrandswaardsewegSchroeder van de Kolklaan
(Poortugaal)

Bromfietsers op de rijbaan (binnen de bebouwde kom),
Verbeteren poortfunctie komgrenzen. Verbeteren inrichting
fietsoversteek.

Rotonde Binnenbaan-RivierwegRhoonse Baan (Rhoon)

Fietsers in de voorrang (binnen de bebouwde kom), rood
asfalt doortrekken over fietsoversteken, oversteken
verhoogt uitvoeren.

Rotonde Rhoonse BaanNijverheidsweg (Rhoon)

Fietsers in de voorrang (binnen de bebouwde kom), rood
asfalt doortrekken over fietsoversteken, oversteken
verhoogt uitvoeren.

Rhoonsedijk-Slotsedijk (Rhoon)

Herkenbaarheid fietsaansluiting op de Rhoonsedijk
verbeteren en de voorrangssituatie verduidelijken

G.J. Rooimanspad

Uitvoeren in rood asfalt, verbreden en aanleg voetpad

Tabel 10. Overzicht maatregelen infrastructuur fietsverkeer
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5.3

Fietsparkeren

Door goede en veilige fietsvoorzieningen wordt het fietsgebruik gestimuleerd
(kwaliteitsverbetering) als er voldoende kwalitatief goede fietsparkeerplaatsen zijn:
» verhoogt dit de aantrekkelijkheid om gebruik te maken van de fiets;
» vermindert dit de kans op schade aan de fiets;
» worden voetgangers niet gehinderd door gestalde fietsen op het
voetpad.
Naast de aantrekkelijkheid van de fietsroute zijn de fietsvoorzieningen van groot
belang of iemand wel of niet voor de fiets als vervoerswijze kiest. Bij de herkomst
gaat het erom hoe makkelijk iemand zijn fiets kan pakken. Bij de bestemming
betreft het voldoende ruimte om de fiets te stallen, zo dicht mogelijk bij de
bestemming. Concreet betekent dit dat de gemeente Albrandswaard in het
bijzonder gaat letten op:
»
»

»

in bouwplannen voldoende ruimte voor het stallen van de fiets bij de
woning, door de aanwezigheid van een schuurtje of berging;
voldoende stallingsruimte bij verkeersaantrekkende voorzieningen (zoals
winkels, scholen, sportvoorzieningen). Bij nieuwe bouwplannen waarin
voorzieningen worden gerealiseerd wordt ook getoetst of er voldoende
fietsvoorzieningen zijn. Hiervoor gelden fietsparkeernormen zoals
opgenomen in het Handboek Verkeersmaatregelen Albrandswaard;
bij de winkelcentra in Poortugaal, Rhoon en Portland komen goede
voorzieningen voor het parkeren van fietsen. Verspreid over de
winkelcentra en in het bijzonder op strategische locaties zijn fietsenrekken
aanwezig of worden geplaatst.

Locatie

Maatregel

Metrostations Rhoon en Poortugaal

Verruimen fietsenstallingen metrostations (ook aan
noordzijde)

Centrum Poortugaal

Realiseren fietsenrekken op strategische plaatsen (m.n.
omgeving Dorpsstraat)

Centrum Rhoon

Realiseren fietsenrekken bij winkels/niet centraal in kader
van herontwikkeling centrum

Tabel 11. Overzicht maatregelen fietsparkeren
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5.4

Activiteiten bevorderen fietsverkeer

Mensen kunnen ook heel gericht benaderd worden om het fietsgebruik verder te
stimuleren. Albrandswaard richt zich hierbij op drie kansrijke doelgroepen:
»
»
»

schoolverkeer;
winkelend publiek;
bedrijven en hun werknemers.

Schoolverkeer
In het basisonderwijs kunnen meer ouders hun kind met de fiets naar school
brengen. Kinderen doen hierdoor eerder waardevolle verkeerservaring op en
krijgen bovendien op jonge leeftijd al een positievere basishouding tegenover
fietsen in het algemeen. Daarnaast draagt fietsen bij aan bijvoorbeeld het
voorkomen van overgewicht onder kinderen.
In het middelbaar onderwijs ligt de nadruk op veilig deelnemen aan het verkeer. Dit
draagt rechtstreeks bij aan het verminderen van het aantal ongevallen waar
fietsers bij betrokken zijn. Vanuit het Verkeersveiligheidsactieplan worden al
diverse acties op scholen uitgevoerd. In de komende jaren kan worden onderzocht
of aanvulling en uitbreiding van die acties gewenst is.
Winkelend publiek
Via winkeliers kunnen acties worden georganiseerd om het fietsen te belonen. Een
succesvol voorbeeld hiervan is ‘met belgerinkel naar de winkel’2. Deze campagne
stimuleert mensen om op de fiets boodschappen te doen door fietsen te
belonen. Enerzijds kunnen hiermee de vele mensen die al op de fiets gaan winkelen
worden gestimuleerd om dit te blijven doen. Anderzijds kan dit potentiële fietsers
over de streep trekken om ook eens te ervaren hoe makkelijk het is om de fiets te
gebruiken voor het winkelen.
Werknemers
Via de werkgevers kunnen werknemers nog meer dan nu gestimuleerd worden om
op de fiets naar het werk te gaan. Ook voor de werkgever zelf heeft dit voordelen.
Werkgevers hebben diverse mogelijkheden om hun werknemers vaker op de fiets
te laten gaan. Voorbeelden van hiervan zijn het bieden van een fiets van de zaak,
reiskostenvergoeding (alleen) voor de fiets en stallingsmogelijkheden.
Locatie

Activiteit

Schoolverkeer

In kader van verkeerseducatie aandacht voor de fiets in
het schoolverkeer

Winkelend publiek

Jaarlijkse actie fietsverkeer in overleg met winkelliers

Werknemers

Informeren bedrijven en werkgevers

Tabel 12. Overzicht activiteiten stimuleren fietsgebruik

2

Zie voor meer informatie www.belgerinkel.nl.

36

5.5

Overzicht activiteiten fietsverkeer

De gemeente Albrandswaard gaat veel aandacht besteden aan het aantrekkelijk en
veilig maken om op de fiets te stappen. In onderstaande overzicht is een
samenvatting gegeven van de gemeentelijke activiteiten om het fietsverkeer te
bevorderen.
Speerpunt

Activiteiten van de gemeente

Realiseren comfortabel
fietsroutenetwerk met directe routes

Realiseren van de missing links in het fietsroutenetwerk
Maatregelen aan infrastructuur t.b.v. comfort en
verkeersveiligheid fietsverkeer

Fietsparkeren

Realiseren van voldoende ruimte voor het stallen van
fietsen bij woningen, winkels, metrohaltes en
sportvoorzieningen.

Activiteiten stimuleren fietsgebruik

Activiteiten om het fietsgebruik onder schoolverkeer,
winkelend publiek en woon-werk-verkeer te bevorderen.

Tabel 13. Overzicht speerpunten en activiteiten Fietsverkeer
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6 PARKEREN
6.1

Belang van goede parkeervoorzieningen

De manier van parkeren bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de openbare
ruimte. Goede parkeervoorzieningen zijn belangrijk vanwege de kwaliteit van de
leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen.
Resultaten inventarisatie
Uit de enquête blijkt dat veel inwoners van de gemeente tevreden zijn over de
parkeervoorzieningen in de gemeente. Ongeveer tweederde van de respondenten is
tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de woning. Bij de
winkelvoorzieningen is ongeveer de helft tevreden. Dit neemt niet weg dat er
locaties zijn waar parkeerproblemen een belangrijke rol spelen.
In de inventarisatie is onderzoek gedaan naar de parkeerbezetting in de hele
gemeente (zie ook het Achtergronddocument). De belangrijkste conclusies uit de
inventarisatie zijn:
»

»
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in diverse woongebieden en bedrijventerreinen is sprake van een hoge
parkeerdruk (zie ook figuur 8 en het achtergronddocument VNL0613_001R02). De wijken met een hoge parkeerdruk betreffen zowel oude als
nieuwe wijken. In de wijken met een hoge parkeerdruk is meestal ook
onvoldoende ruimte om extra parkeerplaatsen te maken. Opvallend is dat
klachten over parkeren veelal uit andere wijken komen dan de wijken met
een hoge parkeerdruk.
bij winkelvoorzieningen ontstaat een hoge parkeerdruk tijdens de
piekmomenten in de week. Met name in het centrum van Rhoon hebben
ondernemers behoefte aan een blauwe zone, maar ook in Portland zijn
deze wensen te horen. Bij de ontwikkeling van het Rhoonse centrum komt
een herstructurering van de parkeerroute en de verdeling van de
parkeerplaatsen.

Figuur 8. Overzicht aandachtspunten parkeren
Speerpunten parkeerbeleid
Voor het parkeerbeleid
speerpunten bepaald:

in

de

gemeente

Albrandswaard

zijn

de

volgende

Klantgericht parkeerbeleid bij voorzieningen
Optimaliseren bestaande parkeervoorzieningen
Goede parkeervoorzieningen bij nieuwe ontwikkelingen

6.2

Parkeren bij voorzieningen

Winkelcentra
Goede parkeervoorzieningen zijn van levensbelang voor het functioneren van het
lokale winkelbestand. Het beleid van de gemeente richt zich op een goede kwaliteit
van de parkeervoorzieningen bij de winkels. Wel is er aandacht nodig voor de
andere belangen die hier een rol spelen.
Om de klanten beter te faciliteren is het mogelijk om blauwe zones in te stellen. De
gemeente Albrandswaard is terughoudend in het invoeren van betaal parkeren. Met
een blauwe zone is er voor klanten grotere kans op een parkeerplaats dicht bij de
winkel. Met name in het centrum van Rhoon en Portland speelt deze vraag.
Bij het instellen van een blauwe zone moet er wel een alternatief zijn voor de
langparkeerders. In de nabijheid moet er voldoende parkeergelegenheid zijn (of
worden gerealiseerd) om de langparkeerders een plek te bieden, zonder dat dit tot
onaanvaardbare overlast of parkeerdruk in omliggende woonstraten leidt.
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De ondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het stimuleren van een juist
gebruik van de blauwe zone (voorbeeldfunctie en aanspreken van bewoners en
personeel). Zij hebben hier immers zelf ook belang bij.
Metrohaltes en P+R
Met de metro heeft Albrandswaard een snelle
vervoerverbinding met omliggende gemeenten. Het
hiervan is goed voor de verkeersdruk in de regio en
ook van belang dat bij de beide metrohaltes
parkeergelegenheid is.

en betrouwbare openbaar
stimuleren van het gebruik
de luchtkwaliteit. Het is dan
voldoende en herkenbare

Locatie

Activiteit

Centrum Rhoon

Mogelijk realiseren blauwe zone in combinatie met
realisatie extra parkeercapaciteit voor langparkeerders in
relatie met centrumontwikkelingen.

Winkelcentrum Portland

Mogelijk realiseren blauwe zone, met aandacht voor
overloop langparkeerders.

P+R Poortugaal

Uitbreiden parkeercapaciteit P+R-terrein

P+R Rhoon

Uitbreiden parkeercapaciteit rond metrohalte, duidelijke
P+R toewijzing, verbeteren verbinding halte-parkeerterrein
door middel van verwijsborden

Tabel 14. Overzicht activiteiten parkeren bij voorzieningen

6.3

Parkeren in de woongebieden

Woongebieden
Onder andere vanwege een toenemend autobezit is in diverse wijken een hoge
parkeerdruk ontstaan. De mogelijkheden om binnen acceptabele loopafstand extra
parkeerplaatsen te maken zijn echter beperkt omdat er onvoldoende beschikbare
ruimte is. Bovendien blijkt uit de enquête dat veel bewoners de kwaliteit van de
openbare ruimte in de wijk zeker zo belangrijk vinden als de beschikbare
parkeerruimte. De werkwijze in de ‘Casestudy parkeren’ van Kennisplatform
Verkeer en Vervoer is hierbij een handig stappenplan. Mogelijke maatregelen in
bestaande woongebieden zijn (zie ook het Handboek Verkeersmaatregelen):
1.
2.

3.

Uitbreiding parkeerplaatsen in groenvoorziening, maar wel met oog voor de
kwaliteit van de openbare ruimte;
Herschikking van de huidige parkeervoorzieningen, door bijvoorbeeld
smallere parkeerplaatsen toe te passen of duidelijker afbakening van de
parkeerplaatsen;
Instellen van éénrichtingsverkeer in straten waardoor extra ruimte
beschikbaar komt voor parkeren.

Bij de aanpak van parkeerproblematiek in woonwijken worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
»
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optimalisatie van parkeergelegenheid zoveel mogelijk in combinatie met
groot onderhoud of reconstructies. Bij groot onderhoud wordt een nieuw
inrichtingsplan gemaakt met optimalisatie van de parkeerplaatsen;

»

de
gemeente
kan
kleinschalige
maatregelen
nemen,
wanneer
geconstateerde parkeerproblemen met eenvoudige (tijdelijke) maatregelen
zijn te verminderen (zie ook burgerparticipatie);
naast de blauwe zones in de centrumgebieden worden bij voorkeur geen
reguleringsmaatregelen (zoals vergunninghouders) genomen. Dit leidt tot
een inefficiënt gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit.

»

Burgerparticipatie
De aanpak van parkeerproblematiek in woonwijken wordt bij voorkeur in overleg
met
buurtbewoners
gedaan.
Vooral
in
bestaande
gebieden
leiden
parkeeroplossingen vaak tot andere nadelen (zoals minder groenvoorziening,
zichtbelemmering). Om tot maatgerichte oplossingen te komen wordt gewerkt met
burgerparticipatie.
Bij burgerparticipatie mogen burgers zelf met ideeën en oplossingsrichtingen
komen. Ook het initiatief voor het opstarten van burgeriniatief wordt aan de
bewoners gelaten. De gemeente stelt hierbij de randvoorwaarden over onder
andere de kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, representativiteit
van het burgerinitiatief en de beschikbare financiële middelen.
Locatie

Activiteit

Algemeen

Bij reconstructies of groot onderhoud herziening van de
inrichting om extra parkeercapaciteit te realiseren.

Eilanden Amber en Kwarts
(Portland)

Instellen eenrichtingsverkeer. Aanduiding parkeervakken.

N.a.v. enquête
Algemeen

Handhaven parkeerverboden en mogelijkheden
onderzoeken voor uitbreiden aantal openbare
parkeerplaatsen

Centrum Rhoon

Parkeercapaciteit in kader van centrumontwikkeling,
mogelijk invoeren blauwe zone, parkeercapaciteit voor
lang parkeren

Centrum Portland

Onderzoek wenselijkheid en effecten blauwe zone en
vervolgens mogelijk invoeren van blauwe zone

Schoolomgeving Portland

Halen- en brengen monitoren i.o.m. school

Tabel 15. Overzicht activiteiten parkeren in woongebieden

6.4

Parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

De manier van parkeren bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de openbare
ruimte. Juist de totstandkoming van nieuwe plannen is het bepalende moment
voor de uiteindelijke parkeerkwaliteit. Het blijkt over het algemeen moeilijk om in
een later stadium nog tot adequate aanpassingen te komen.
In Albrandswaard zijn daarom parkeernormen opgesteld die gelden voor alle
nieuwe ruimtelijke plannen. In het ‘Handboek Verkeersmaatregelen’ zijn de
gemeentelijke regels en normen voor parkeren bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen opgenomen. Uitgangspunt is dat bij alle nieuwe (bouw)plannen
goede en voldoende parkeerplaatsen komen. Dit geldt niet alleen voor het auto’s en
vrachtauto’s, maar ook voor het stallen van fietsen. In een bouwplan moet
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minimaal worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Dit geldt voor zowel
woongebieden, winkelgebieden als bedrijvigheid.
Het kan voorkomen dat er binnen een bouwplan onvoldoende mogelijkheden zijn
om genoeg parkeergelegenheid te realiseren. In die situaties zal het parkeren op
een alternatieve wijze op eigen terrein moeten worden opgelost.

6.5

Bijzondere groepen parkeren

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Voor de mobiliteit van mensen met een beperking is het van belang dat zij bij
voorzieningen/hun bestemming kunnen parkeren, zonder dat ze ver hoeven te
lopen. Een manier hiervoor is om parkeerplaatsen te reserveren voor mensen met
een gehandicaptenparkeerkaart. In het Handboek Verkeersmaatregelen zijn
beleidsregels
opgenomen
voor
de
realisatie
en
toewijzing
van
gehandicaptenparkeerplaatsen. Hierbij zijn in principe twee situaties te
onderscheiden:
»

»

algemene gehandicaptenparkeerplaats. Een parkeerplaats bij voorzieningen
(winkel, gemeentehuis, kerk) waar iedereen die beschikt over een
gehandicaptenparkeerkaart van gebruik mag maken;
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Een parkeerplaats (meestal bij
de woning) die gereserveerd is voor één specifiek voertuig.

Uitgifte vergunningen uitritten
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt door bewoners of bedrijven gevraagd om een uitrit
op de weg te maken. Een uitrit kan echter ten koste gaan van bijvoorbeeld de
beschikbare parkeergelegenheid of verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente
een beleidslijn opgesteld voor de uitgifte van vergunningen voor uitritten. Deze
beleidslijn is opgenomen in het Handboek Verkeersmaatregelen.
Oplaadpunten elektrische voertuigen
Het gebruik van elektrische voertuigen is een relatief nieuwe ontwikkeling. De
gemeente Albrandswaard staat positief tegenover het gebruik van dit type
voertuigen. De voertuigen zijn schoner en stiller en hebben daarmee een positieve
invloed op de leefbaarheid binnen de gemeente. Voor het opladen van de accu’s
zijn echter wel oplaadpunten noodzakelijk. Hiervoor zijn mogelijkheden:
»
»
»

op eigen terrein;
bij oplaadpunten bij publieke voorzieningen (centraal gelegen);
bij oplaadpunten in de wijk (openbare ruimte).

Iedereen met een elektrisch voertuig kan een aanvraag doen voor het plaatsen van
een dergelijk oplaadpunt in de openbare ruimte. Uit overwegingen over straatbeeld
en parkeerdruk is dit echter niet altijd wenselijk. Zeker niet als ruimte specifiek
gereserveerd wordt voor het opladen van dergelijk voertuigen. Voor het wel of niet
voldoen van aanvragen voor oplaadpunten zijn beleidsregels opgenomen in het
Handboek Verkeersmaatregelen.
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6.6

Parkeren vrachtauto’s

In de APV van de gemeente Albrandswaard is geregeld dat vrachtauto’s niet binnen
de bebouwde kom mogen parkeren. Wel kan de gemeente locaties aanwijzen waar
dit wel mag. Afgelopen jaren is één van deze locaties echter verwijderd.
In principe moeten de bedrijven in de gemeente Albrandswaard voor voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein zorgen. Dit wordt ook getoetst bij de aanvraag
van bouwplannen voor (nieuwe) bedrijvigheid. Het blijft echter wenselijk om
locaties voor het parkeren van vrachtauto’s beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld
voor een chauffeur van een vervoersbedrijf uit een andere gemeente of een
zelfstandige chauffeur. Ook zijn er bestaande situaties op bedrijventerreinen waar
onvoldoende mogelijkheden zijn voor het parkeren van vrachtauto’s. De locaties
voor het parkeren van vrachtauto’s moeten zijn gesitueerd op of nabij de
bedrijventerreinen.

6.7

Overzicht activiteiten parkeren

De kwaliteit van het parkeren is van belang voor de leefbaarheid en de kwaliteit
van de voorzieningen. In onderstaande overzicht is een samenvatting gegeven van
de maatregelen rondom parkeren.
Speerpunt

Activiteiten van de gemeente

Klantgerichte parkeergelegenheid bij
voorzieningen

Bij de winkelvoorzieningen is het instellen van een
blauwe zone mogelijk. De gemeente is terughoudend in
het toepassen van betaald parkeren en parkeren voor
vergunninghouders.

Optimaliseren bestaande
parkeervoorzieningen

Bij groot onderhoud wordt de beschikbare
parkeergelegenheid geoptimaliseerd. Bij ernstige
problemen worden kleinschalige maatregelen genomen.
Door burgerparticipatie krijgen bewoners zelf een
actieve rol.

Goede parkeergelegenheid bij
nieuwe ontwikkelingen

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden normen
gesteld aan het aantal en de uitvoering van de
parkeervoorzieningen. Parkeren dient in eerste instantie
plaats te vinden op eigen terrein. Dit geldt ook voor het
parkeren van vrachtauto’s. Is dit door ruimtegebrek niet
mogelijk, dan zijn er mogelijkheden om de openbare
ruimte te optimaliseren.

Tabel 16. Overzicht speerpunten en activiteiten parkeren
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7 MAATREGELPAKKET
7.1

Maatregelen

Het GVVP voorziet in verschillende typen (verkeers)maatregelen, die ieder een
eigen wijze van aanpak, uitvoering en financiering kennen. Hieronder wordt nader
ingegaan op de wijze van aanpak van verschillende typen maatregelen:
»
»
»

aanpassingen gemeentelijke infrastructuur;
niet-infrastructurele maatregelen en acties;
overleg en samenwerking.

Infrastructuur in beheer bij gemeente
Het wegcategoriseringsplan is een belangrijke basis voor het juist functioneren van
het wegennet vanuit bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om dit plan effectief te
maken moet de inrichting van de wegen aangepast worden aan de functie die de
weg heeft. De basis hiervoor is het Handboek Verkeersmaatregelen. Dit document
beschrijft voor elke wegcategorie de daarbij behorende inrichting. Wanneer op
verschillende wegen de weginrichting toegepast wordt volgens de richtlijnen uit het
handboek, wordt een groot deel van de knelpunten op het gebied van
bereikbaarheid en verkeersveiligheid aangepakt. Een groot deel van de
maatregelen die de gemeente moet nemen is gericht op het verbeteren van het
fietsnetwerk. Om de maatregelen op zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren
volstaat het in veel gevallen om de aanpassingen mee te nemen bij
onderhoudswerkzaamheden of groot onderhoud. Andere maatregelen, die
bijvoorbeeld doorgevoerd moeten worden in verband met verkeersveiligheid,
kunnen op kortere termijn uitgevoerd worden.
Niet alle maatregelen op het gebied van de verkeersinfrastructuur zijn vooraf te
voorzien.
Vooral
in
woonwijken
en
bij
voorzieningen
als
scholen,
sportaccommodaties en winkelcentra kan het voorkomen dat er op grond van
nieuwe ontwikkelingen of (terechte) klachten maatregelen getroffen moeten
worden. Vaak gaat het hier om kleine aanpassingen. In het op te stellen
uitvoeringsprogramma moet hiervoor een jaarlijks vast bedrag opgenomen worden
(ten behoeve van het verkeersspreekuur). Met dit bedrag kan worden ingespeeld
op kleinschalige actuele vraagstukken.
Niet-infrastructurele maatregelen en acties
Werken aan mobiliteit en verkeersveiligheid bestaat ook uit maatregelen op het
gebied van educatie, voorlichting en handhaving. Een belangrijke basis hiervoor is
het regionaal verkeersveiligheidsplan van de Stadsregio Rotterdam. Naast deze
regionale aanpak is er een aantal niet-infrastructurele projecten die op
gemeentelijk niveau spelen.
Naast de acties op gebied van educatie, voorlichting en handhaving is voor een
aantal onderwerpen extra onderzoek nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om
onderzoek naar sluipverkeer, naar fietsroutes van en naar scholen en voor het
bepalen van de juiste (verkeerskundige) maatregelen bij groot onderhoud.
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Overleg en samenwerking
Om tot effectieve maatregelen te komen is overleg en samenwerking nodig. Waar
nodig, zijn bijzondere acties wat betreft overleg en samenwerking in het
uitvoeringsprogramma benoemd.

7.2

Budget en financiële dekking

Om alle maatregelen uit het GVVP uit te kunnen voeren is budget nodig. Ook bij het
meeliften met groot onderhoud is wellicht enig extra budget nodig om ook de
verkeersmaatregelen mee te nemen. In het Maatregelpakket is bij elke maatregel
een kostenindicatie weergegeven. De kosten zijn globaal berekend op basis van
eenheidsprijzen (per strekkende meter of per verkeersmaatregel) en vermeerderd
met kosten voor overhead, onvoorzien en onderzoek. De kosten in het
Maatregelpakket zijn de totale kosten vanuit verkeer. Dit is dus exclusief
onderhoudsbudget, eventuele overige kosten en zonder verrekening met
financieringen zoals subsidies.
Naast het gemeentelijk budget zijn er andere financieringsbronnen waarmee een
deel van de kosten kan worden gedekt. Hiervoor zijn drie hoofdmogelijkheden:
»

»

7.3

werk-met-werk maken. Door de verkeersmaatregelen af te stemmen met
andere projecten in de openbare ruimte, zoals groot onderhoud (wegen en
riolering) en openbare verlichting, kunnen kosteneffectieve maatregelen
worden genomen;
subsidies. Er bestaan diverse vormen van subsidie om infrastructurele
projecten te realiseren. Deze subsidies zijn wel altijd op basis van
cofinanciering;

Koppeling aan groot onderhoud

Uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency worden de investeringen in de
verkeersinfrastructuur zoveel als mogelijk uitgevoerd in combinatie met (groot)
onderhoud of in aansluiting bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals het centrumplan
Rhoon).
Deze aanpak vraagt flexibiliteit in de programmering van het programma Groot
Onderhoud en een goede en tijdige inbreng vanuit ‘verkeer’ in de plannen. In
Albrandswaard wordt jaarlijks een actueel onderhoudsprogramma opgesteld.
Gewenste maatregelen vanuit het GVVP (zie het maatregelenpakket) worden
hieraan gekoppeld.
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7.4

Maatregelpakket

In het overzicht op de volgende bladzijden is het maatregelenpakket weergegeven.
Dit overzicht bevat de maatregelen die nodig zijn in het kader van bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, fietsverkeer en parkeren in de gemeente Albrandswaard. De
maatregelen zijn gerangschikt naar prioriteit. Deze prioriteit is gebaseerd op het
aantal thema’s waar de maatregel betrekking op heeft. Hoe meer thema’s, hoe
hoger de prioriteit.
Verder is voor de maatregelen een globale kostenraming gemaakt. De
kostenraming is opgesteld voor maatregelen die in het GVVP als concrete maatregel
zijn voorzien. Bij sommige activiteiten zijn geen kosten benoemd, omdat dan gaat
om activiteiten waar geen investeringen voor nodig zijn.
De weergegeven kosten zijn berekend op basis van eenheidsprijzen. Het gaat
hierbij om de benodigde investering vanuit het GVVP. Overige kosten (bijv.
vanwege onderhoud) zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn deze kosten
vermeerderd met 15% overheadkosten en 10% onvoorzien. De kostenraming kent
een marge van +30% / -30%.
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Projectlocatie

Project werkzaamheden

Centrum Rhoon

Verandering in kader centrumontwikkeling

Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Fietsverkeer Parkeren Kostenindicatie
x

x

x

Metrohaltes

Onderzoek naar mogelijkheden realisatie voldoende parkeergelegenheid gemotoriseerd verkeer en fietsers

x

x

x

€10.000,-

Centrum Poortugaal

Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren

x

x

x

€5.000,-

Centrum Rhoon

Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren

x

x

x

€5.000,-

Kruispunt Schroeder van de Kolklaan-Albrandswaardsedijk

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW

x

Algemeen

Stimuleren gebruik schone voertuigen, OV en fietsgebruik

x

Zwaardijk

Binnen komgrens brengen en aanpassen markering

x

x

€5.000,-

Viaductweg

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en veilig vormgeven fietsoversteek nabij viaduct

x

x

€487.500,-

Rijsdijk (tussen Dorpsdijk en Tijsjesdijk)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken

x

x

€62.500,-

Dorpsdijk (tussen Rijsdijk en Tijsjesdijk)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken

x

x

€437.500,-

Albrandswaardseweg (tussen Schroeder van de Kolklaan en Albrandswaardsedijk)

Aanpassen markering

x

x

€18.700,-

Werkersdijk (tussen Oranje Nassaulaan en Waalstraat)

Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW

x

x

€133.650,-

Schroeder van de Kolklaan (ten noorden van Albrandswaardseweg

Aanpassen markering

x

x

€11.100,-

Rivierweg

Aanpassen markering

x

x

€11.900,-

Stationsstraat (ten oosten van Viaductweg)

Inrichten als GOW

x

x

€ 300.000

Poortugaal Noord

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€28.750,-

Stationsstraat (tussen Viaductweg en Dorpsdijk noord)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€15.000,-

Werkersdijk (tussen Waalstraat en Dorpsdijk)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€7.500,-

Welhoeksedijk

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€22.500,-

30km-zone ten westen van de Kerkachterweg

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€106.250,-

Albrandswaardsedijk (tussen Dorpsstraat en Schroeder van de Kolklaan)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€62.500,-

F. van de Poest Clementlaan (tussen Waalstraat en Albrandwaardseweg)

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€15.000,-

Oud Rhoonsedijk

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€32.500,-

Ghijseland

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€ 52.500

Binnenbaan

Inrichten als verblijfsgebied

x

x

€37.500,-

Tijsjesdijk

Inrichten als verblijfsgebied en mogelijkheden aanbrengen knip

x

x

€18.000,-

Achterdijk

Inrichten als bedrijventerrein

x

x

Kruispunt Zwaardijk - Castellum

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt

x

x

Rotonde Albrandswaardseweg-Schroeder van de Kolklaan

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, verbeteren poortfunctie komgrens

x

x

€15.000,-

Willem Barentzstraat (beheer Havenbedrijf)

Inrichten als GOW

x

x

€206.250,-

Sportvelden Albrandswaardseweg

Onderzoek naar verbinding tussen sportvelden en Poortugaal Centrum

Rotonde Binnenbaan-Rivierweg-Rhoonse Baan

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang

Rotonde Rhoonse Baan-Nijverheidsweg

Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang

Schoolomgeving Portland

Halen en brengen monitoren i.o.m. school en stimuleren alterantieve vervoerwijzen

x

Rivierweg-Rhoonse Baan

Onderzoek naar maatregelen doorstroming naar Groene Kruisweg

x

Rhoonse Baan-Zuiderparkweg

Aanleg nieuwe verbinding in kader realisatie Portland

x

Algemeen

Communicatie met Stadsregio Rotterdam en vervoerders voor verbeteren van OV-verbindingen

x

Algemeen

Communicatie naar burger over mogelijkheden Regiotaxi

x

Algemeen

Onderzoek naar aanschaf milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark

x

Algemeen

Saneren woningen waar de geluidsnorm wordt overschreden

x

x

x

x

€3.750,-

x

x

€6.000,€12.500,-

x

€5.000,-

x

x

€15.000,-

x

x

€15.000,x
€5.000,-
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