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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 
 


