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Geachte Raadsleden,  
 
Inleiding  
In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt de gemeente Albrandswaard haar ambities uit over de 
buitenruimte. Binnen dit thema staan wij voor een schoon, heel en veilige openbare ruimte. Eén van 
de speerpunten waarmee wij dit willen bereiken is het verbeteren van de verkeersveiligheid door 
uitvoering te geven aan de GVVP-projecten zoals het optimaliseren van bestaande fietsroutes. Tijdens 
de behandeling van de Voorjaarsnota heeft u vragen gesteld over de status van het project 
snelfietsroute F15 IJsselmonde. Met onderhavige raadsinformatiebrief in casu de memo 
“Snelfietsroute F15 IJsselmonde” informeren wij u over de stand van zaken van het project 
snelfietsroute als uitwerking van het collegeprogramma en van het GVVP Albrandswaard. In de memo 
wordt ingegaan op een stukje voorgeschiedenis, wat een snelfietsroute inhoudt, waar de snelfietsroute 
is gesitueerd, welke relatie er is met het GVVP, het kostenaspect en mogelijke subsidies.  
 
Kernboodschap  
Het netwerk van snelfietsroutes in de Metropoolregio (MRDH) i.c. de regio Rotterdam heeft als doel 
om de automobilist die nu gebruik maakt van het hoofdwegennet te stimuleren en te verleiden de 
(dagelijkse) verplaatsing met de (elektrische) fiets te maken. De doelgroep is met name het woon-
werkverkeer dat het autosnelwegennet in de spitsperioden belast. De snelfietsroute(SFR) F15 
IJsselmonde is onderdeel van dit netwerk en loopt door de BAR-gemeenten. In Albrandswaard is het 
vastgestelde fietsnetwerk uit het GVVP leidend voor het tracé van de SFR F15. De insteek is dat er 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige infrastructuur. Om daadwerkelijk de stap 
van auto naar de fiets te bewerkstelligen dienen er op de SFR-F15 maatregelen te worden getroffen. 
Daarmee wordt mede uitvoering gegeven aan het beleid zoals dat is vastgesteld in het GVVP: het 
verbeteren van de verkeersveiligheid door het optimaliseren van bestaande fietsroutes.  
 



CONSEQUENTIES  
In Albrandswaard is een groot deel van de (quickwin) maatregelen op de SFR-F15 al gerealiseerd. In 
het kader van groot onderhoud aan de wegenverharding en/of de riolering in de periode 2014-2015 
zijn onderdelen van de SFR-F15 met 70% subsidie van de provincie Zuid Holland verbeterd.   
Voor de resterende maatregelen op de SFR-F15 is ook cofinanciering / subsidie mogelijk via het Rijk 
(De Verkeersonderneming - Beter Benutten Vervolg) en van de regio (MRDH en Provincie Zuid 
Holland). Om in aanmerking te komen voor deze cofinanciering dient het college vóór 14 december 
2015 een collegebesluit te hebben genomen waarmee de gemeente Albrandswaard verklaart zich de 
komende jaren te zullen gaan inspannen voor de realisatie van de SFR-F15. Dit collegebesluit is 
voorwaardenscheppend om in aanmerking te kunnen komen voor cofinanciering / subsidie van de nog 
te realiseren en de al uitgevoerde maatregelen. Een collegebesluit brengt geen resultaatsverplichting 
met zich mee alleen een inspanningsverplichting.     
 
Rekening houdend met deze subsidie bedraagt het benodigde investeringsbedrag voor 
Albrandswaard € 73.750,- voor de nog te realiseren verkeersmaatregelen. Dit investeringsbedrag kan 
worden gefinancierd vanuit de lopende exploitatie c.q. IP Verhardingen (restkredieten). Opgemerkt 
wordt dat zonder subsidie van derden er voor de resterende maatregelen op de snelfietsroute F15 
IJsselmonde geen investering zal plaatsvinden. In het kader van de subsidieregelingen dienen de 
resterende maatregelen vóór 1 januari 2018 te worden gerealiseerd. 
 
Vervolg  
Het collegebesluit zal na eventuele vaststelling door het nieuwe college te zijner tijd bekrachtigd 
worden d.m.v. de ondertekening van een intentieverklaring door alle belanghebbende partijen 
(wethouders BAR-gemeenten, wethouder Rotterdam, directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter Fietsersbond, directeur De 
Verkeersonderneming). De BAR-gemeenten en de andere belanghebbende partijen continueren 
daarmee de samenwerking gericht op het verbeteren van de SFR-F15 en daarmee het stimuleren van 
het gebruik van de (elektrische-) fiets in het woon-werkverkeer. Zij leveren daarmee een bijdrage aan 
de verbetering van de bereikbaarheid en een prettig en gezond leefmilieu.  
Het niet ondertekenen van de intentieverklaring heeft tot gevolg dat de reeds toegekende subsidies 
voor de SFR-F15 ad € 178.500,-- door de provincie Zuid-Holland kan worden teruggevorderd. 
 
 
BIJLAGEN  
- Bijlage 1: Memo Snelfietsroute F15 IJsselmonde (1022065) 
- Bijlage 2: Afbeelding Snelfietsroute F15 IJsselmonde (1022069) 
 
 
Poortugaal, 16 november 2015 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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MEMO Snelfietsroute F15 IJsselmonde 

(bijlage bij Raadsinformatiebrief Albrandswaard, v1007840, 2 november 2015) 
 
 
1. Voorgeschiedenis 
Het zuidelijk deel van de voormalige Stadsregio Rotterdam wordt gekenmerkt door een aantal zwaar 
belaste mobiliteitscorridors, zoals de A4, A15 en A16. In de afgelopen jaren is er op het 
hoofdwegennet fors geïnvesteerd in de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de infrastructuur. 
Vooral de capaciteit van de A15 is fors vergroot, maar ook de aansluitingen zijn aangepakt. De 
voordelen hiervan voor het nationale, maar vooral het internationale (vracht)verkeer zijn evident, 
maar ook het regionale autoverkeer profiteert hiervan. Door het verminderen van de filedruk op de 
A15, is de reistijd verbeterd. Dit neemt echter niet weg dat op de korte en middellange afstanden de 
fiets nog steeds een goed, zo niet beter alternatief is. Daarnaast heeft de fiets nog andere voordelen 
ten aanzien van maatschappelijke kosten, ruimtegebruik en zeker ook gezondheid. 
 
In 2006 is Fiets filevrij! (FFV) gestart onder de naam ‘Met de fiets minder file’, als één van de veertig 
projecten van het FileProof programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, om de files op 
korte termijn aan te pakken. Doel is om automobilisten die op fietsbare afstand van het werk (tot 15 
kilometer) wonen, te stimuleren om de fiets te pakken naar het werk. FFV doet dit door 
grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief 
procesmanagement en een stevige inzet op communicatiegebied. 
 
Het project FFV begon met vijf kansrijke, comfortabele, snelle routes langs fileknooppunten: 
Apeldoorn – Deventer, Zoetermeer – Den Haag, Delft – Rotterdam, Zaandam – Amsterdam en 
Breukelen – Utrecht. 
 
De kennis die in het kader van FFV ontwikkeld is, heeft ook deze routes in een stroomversnelling 
gebracht. Het uiteindelijke succes van de snelfietsroutes (o.a. Leiden-Den Haag) in de Provincie Zuid 
Holland heeft ertoe geleid dat er thans een netwerk van snelfietsroutes gevormd is, waarvan er een 
aantal actief in ontwikkeling is. 
 
Zowel de A16 als de Groene Kruisweg zijn inmiddels al opgepakt in het kader van het ontwikkelen 
van snelfietsroutes. De A15 ten noorden van Dordrecht is volop in beweging, met de ontwikkeling 
van de Beneden Merwederoute.  
 
Ook het gedeelte van de A15 tussen Ridderkerk en Spijkenisse is een filegevoelig traject en heeft 
gezien de ligging, de herkomst- en bestemmingsgebieden en de filedruk, mogelijkheden voor een 
snelfietsroute. 
 
Deze potentiële kans op een snelfietsroute is ambtelijk al in 2010 onderkend. Met het succes van de 
andere snelfietsroutes in gedachte is het concept van een snelfietsroute langs de A15 met als 
werktitel de F15-snelfietsroute IJsselmonde door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en 
Albrandswaard al in 2011 ter kennis gebracht van de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft het 
F15-tracé indicatief weergegeven op haar Provinciaal Fietsplan 2012-2016, het zogenaamde 
Uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016. De route is daarbij als kansrijke route bestempeld. In 2012 is 
over de F15 ambtelijk overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van Provincie, Stadsregio, 
Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. In dat overleg is gesproken over nut en noodzaak van de 
fietsroute.  
 
Dit heeft er toe geleid dat de drie betreffende gemeenten, respectievelijk Ridderkerk, Barendrecht 
en Albrandswaard, gezamenlijk het idee van een snelfietsroute, op basis van  een ‘ambtelijke 
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intentieverklaring’, hebben opgepakt. Deze intentieverklaring is door de wethouder van de 
gemeente Barendrecht, met steun van het BAR-wethoudersoverleg besproken binnen de Stadsregio 
en met de gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland. Op basis van de reactie van de provincie 
heeft de ambtelijke projectgroep het voorstel in de intentieverklaring uitgewerkt in een route met 
een bijbehorende maatregelenlijst. Het betreft daarmee een ambtelijk gedragen document, met de 
volledige support van de drie gemeenten, Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid Holland. 
Ook vanuit de Stadsregio Rotterdam (per 1-1-2015 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag), alsmede 
de Verkeersonderneming wordt de snelfietsroute F15 IJsselmonde ondersteund. Deze ondersteuning 
betreft ook het beschikbaar stellen van financiële middelen in de vorm cofinanciering (subsidie) voor 
de verkeersmaatregelen op de snelfietsroute F15 IJsselmonde. De Verkeersonderneming doet dit in 
het kader van Betere Benutten Vervolg. 
 
2. Wat is een snelfietsroute? 
Een snelfietsroute is een “snelle” fietsroute met een regionale functie en is hoogwaardig ingericht 
voor fietsverplaatsingen (o.a. woon-werk fietsverkeer) over langere afstanden (van 5 tot 15 à 20 
kilometer). Bij hoogwaardig kan o.a. gedacht worden aan comfort van de route (geasfalteerd) en 
daar waar mogelijk de fietser bij kruisingen / rotondes in de voorrang. Ook toeleidende routes naar 
een snelfietsroute (zogenaamde “feeders”) kunnen tot de scope van een snelfietsroute gerekend 
worden. 
De provincie Zuid-Holland heeft de snelfietsroute tussen Leiden en Den Haag gesubsidieerd. Het 
fietsgebruik tussen bijvoorbeeld Wassenaar en Den Haag bleek na realisatie van de snelfietsroute 
met circa 35% te zijn gestegen. 
 
De zuidelijke tak van de F15 IJsselmonde loopt door de kernen in Ridderkerk, Barendrecht en 
Albrandswaard. Deze tak sluit aan op de het gemeentelijk fietsnetwerk en voert zoveel mogelijk over 
bestaande infrastructuur. In Albrandswaard is het gemeentelijk fietsnetwerk vastgesteld in het GVVP 
2013. 
Op de snelfietsroute F15 IJsselmonde worden bestaande fietsvoorzieningen in Albrandswaard verbeterd 
en waar nodig nieuwe fietsvoorzieningen aangelegd. Ook worden maatregelen genomen t.a.v. 
bewegwijzering en verlichting. 

 

3. Waar komt de snelfietsroute F15 IJsselmonde te liggen? 

De snelfietsroute F15 IJsselmonde bestaat uit een netwerk van fietsverbindingen en betreft een 

ladderstructuur. De route deels ten noorden van de A15 voert door de gemeenten Ridderkerk, 

Barendrecht en Rotterdam. De route ten zuiden van de A15 gaat door de BAR-gemeenten, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het (reeds aanwezige) stedelijk en gemeentelijke 

fietsnetwerk.  

De begin- en eindpunten van de route zijn bepaald op basis van de locaties waar de fietsstromen de 

BAR-gemeente binnenkomen. Aan de oostzijde zijn dit de brug over de Noord en de veren (Fast 

Ferry) naar de Krimpenerwaard en Alblasserdam. Aan de westzijde zijn dit de route naar de tweede 

Maasvlakte en de Groene Kruisweg naar Spijkenisse en Rotterdam.  

In samenspraak tussen de verschillende projectpartners is het oost-west-georiënteerde fietsnetwerk 

geanalyseerd en is het meest voor de hand liggende netwerk voor de snelfietsroute nader 

gedefinieerd. Een van de belangrijkste uitkomsten van de netwerkanalyse is dat er feitelijk niet één, 

maar twee Oost-West verbindingen zijn tussen Ridderkerk en Albrandswaard. Beide routes, ook wel 

corridors genoemd, liggen aan weerszijden van de A15 en zijn op verschillende plaatsen met elkaar 

verbonden. 

 

De gehele snelfietsroute beslaat binnen de gemeentegrenzen van de BAR en Rotterdam een lengte 

van circa 18 km. Dit is globaal de afstand van de westelijke gemeentegrens van Albrandswaard tot de 

halte van de Waterbus en Driehoeksveer bij het bedrijventerrein Donkersloot in Ridderkerk. 
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 Hiermee wordt het netwerk van fietsroutes sluitend gemaakt en kunnen inwoners van 

Albrandswaard adequaat gebruik maken van de fietsvoorzieningen. 

 

In Albrandswaard voert de snelfietsroute over de volgende wegen: Rhoonse Baan - Rivierweg 

(wegvak Groene Kruisweg-Rijsdijk) - Rijsdijk (wegvak Rivierweg-Dorpsdijk) - Dorpdijk (Rijsdijk-

Werkersdijk) - Werkersdijk (Dorpsdijk-Oranje Nassaulaan) - Oranje Nassaulaan - Schroeder van de 

Kolklaan (wegvak Oranje Nassaulaan-Albrandswaardseweg) - Albrandswaardseweg (wegvak 

Schroeder van de Kolklaan-Waalstraat) - Waalstraat - Beatrixstraat - Kerkstraat v.v.. 

 

4. Relatie met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 

In het GVVP heeft de gemeenteraad het fietsnetwerk van Albrandswaard vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de ligging van de snelfietsroute F15 in Albrandswaard is het vastgestelde fietsnetwerk uit het 

GVVP leidend. De insteek is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 

infrastructuur. 
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In het GVVP is als beleid aangegeven dat de verkeersveiligheid in het bijzonder voor het langzaam 

verkeer (fietsers en voetgangers) en voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (scholieren en 

ouderen) verbeterd en bevorderd moet worden. Met het kwalitatief hoogwaardig inrichten van de 

fietsvoorzieningen wordt hieraan tegemoet gekomen. En daarmee moet de snelfietsroute F15 

IJsselmonde in Albrandswaard ook worden gezien als een uitwerking van het GVVP. 

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het GVVP projecten/maatregelen bevat waar geen financiële 

middelen voor zijn gereserveerd. GVVP projecten/maatregelen liften mee met onderhoudsplannen 

voor de wegenverharding en de riolering (werk-met-werk). Indien dit te lang op zich laat wachten 

wordt er een apart investeringsvoorstel ingediend. 

 

5. En zitten er ook kosten aan verbonden voor Albrandswaard? 
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets 2012 – 2016 subsidieert de provincie fietsprojecten 
waaronder snelfietsroutes. Dit uitvoeringsprogramma wordt momenteel door de provincie 
geactualiseerd. Belangrijke voorwaarde is de cofinanciering samen met andere financiers zoals 
gemeenten, de Metropoolregio (voorheen de Stadsregio Rotterdam) en het Rijk c.q. De 
Verkeersonderneming (Beter Benutten middelen). Zoals al aangegeven worden waar mogelijk 
worden verbeteringen aan de bestaande fietsroutes gecombineerd met gepland groot onderhoud 
en/of verkeersveiligheidsprojecten. 
 
Het totaal bruto bedrag aan investeringen van de quick win-maatregelen voor Albrandswaard is 
geraamd op € 550.000,--. In Albrandswaard hebben wij reeds diverse verbeteringsmaatregelen op de 
snelfietsroute F15 IJsselmonde en daarmee op ons stedelijk fietsnetwerk (GVVP) doorgevoerd. 
Hierbij hebben gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de provincie Zuid Holland: 
- Aanpassen rotonde Schroeder van de Kolklaan-Albrandswaardseweg: fietsers in de voorrang, 

rotonde verhoogd aangelegd; 
- Aanpassen verkeersdrempel op het fietspad langs de Schroeder van de Kolklaan ter plaatse van 

de uitrit van de brandweerkazerne: fietsvriendelijke drempel; 
- Aanleg fietsstroken, versmalling en verkeersplateau op de Werkersdijk; 
- Aanpassen verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat-Beatrixstraat: verbreden 

fietsstrook, aanpassen inritconstructie, realiseren fietsdoorsteek. 
 
Bovengenoemde aanpassingen c.q. maatregelen zijn uitgevoerd in kader van lopende onderhouds- 
en herstructureringsplannen en betreffen een investeringsbedrag van € 255.000,-. Hiervan is 70% 
door de provincie Zuid-Holland gesubsidieerd zijnde een subsidiebedrag van  € 178.500,--. 
Voor de resterende quick win-maatregelen op de snelfietsroute F15 IJsselmonde  bedraagt het  
investeringsbedrag € 295.000,--: 
-  € 60.000,-- voor een uitgebreid onderzoek naar de oversteekbaarheid van de Groene Kruisweg; 
- € 100.000,-- aanpassen rotonde Rhoonse Baan Rivierweg: fietser in de voorrang, rotonde 

verhoogd aangelegd; 
- € 100.000,-- aanpassen rotonde Rhoonse Baan Nijverheidsweg: fietser in de voorrang, rotonde 

verhoogd aangelegd inclusief het asfalteren van het fietspad (nu tegelverharding); 
- € 35.000,-- ten behoeve van bewegwijzering snelfietsroute. 
 
Het nog te investeren bedrag voor de gemeente Albrandswaard wordt naar verwachting lager. Het 
onderdeel onderzoek naar de oversteekbaarheid van de Groene Kruisweg wordt naar verwachting 
100% gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. Indien gebruik wordt gemaakt van de 
subsidieregeling van het Rijk c.q. De Verkeersonderneming inzake Beter Benutten Vervolg en van de 
Regio (Provincie Zuid Holland en MRDH) is de verdeling van de kosten rekening houdende met een 
subsidiebijdrage als volgt: 

 De Verkeersonderneming – Beter Benutten Vervolg 50%; 

 De Regio (Provincie Zuid-Holland  en MRDH) 25%; 

 Gemeente Albrandswaard 25%. 
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Rekening houdend met de subsidie van derden bedraagt het investeringsbedrag voor Albrandswaard 
€ 73.750,--. Dit investeringsbedrag zal worden gefinancierd vanuit de lopende exploitatie c.q. IP 
Verhardingen (restkredieten).  
Uitgangspunt is dat de ambtelijke begeleiding van dit project kan plaats vinden binnen de 
beschikbare formatiesterkte. Bij concrete uitwerking van maatregelen zal t.z.t. moeten worden 
bezien of dat dit “in huis” kan gebeuren, of dat uitbesteding noodzakelijk is. Opgemerkt wordt dat 
zonder subsidie van derden er voor de resterende maatregelen op de snelfietsroute F15 IJsselmonde 
geen investering zal plaatsvinden. 
 
6. Bestuurlijk commitment 
Het project- en maatregelenplan is in ontwikkeling en wordt te zijner tijd aangeboden aan de 
colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Om de ambitie van die plannen te 
bekrachtigen worden de colleges voorgesteld een intentieverklaring te ondertekenen om vast te 
leggen dat de gemeenten zich in de periode 2016-2018 zullen inspannen om de snelfietsroute F15-
IJsselmonde te gaan verbeteren. Zoals reeds aangegeven wordt het project snelfietsroute F15 
IJsselmonde binnen de kaders van het GVVP uitgewerkt. 
 
De intentieverklaring is voorwaardenscheppend om in aanmerking te komen voor de financiële 
bijdrage c.q. subsidie van de Regio (provincie Zuid Holland, MRDH) en van De Verkeersonderneming. 
Met de intentieverklaring continueren de BAR-gemeenten en de andere belanghebbende partijen de 
samenwerking gericht op het verbeteren van de snelfietsroute “F15 IJsselmonde” en daarmee het 
stimuleren van het gebruik van de (elektrische-) fiets voor het woon-werkverkeer. Zij leveren 
daarmee een bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid en een prettig en gezond leefmilieu. 
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