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Betreft: Zienswijze op ontwerp-Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 

Geachte Bestuurscommissie, 

U heeft ons de ontwerp-Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 toegestuurd om ons de 
gelegenheid te geven daarop onze zienswijze te geven. Wij hebben het ontwerp besproken in onze 
raadsvergadering van 21 maart 2016, en hebben besloten u in reactie deze zienswijze voor te leggen. 

Dat na vaststelling in 2014 van de Strategische bereikbaarheidsagenda op basis daarvan nu ook het 
ontwerp-Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2015 tot stand is gekomen, doet ons genoegen. 
Hiermee wordt aan de regionale bereikbaarheidsproblematiek in MRDH-verband in een inhoudelijk 
gedegen rapporteen concrete aanpak verbonden, ten behoeve van de bereikbaarheid van de 
afzonderlijke gemeenten en de daarin gevestigde functies. De kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu 
van de regio zijn hiervan in hoge mate afhankelijk. 

Het proces van totstandkoming heeft, niet tegenstaande de inzet van velen, onvermijdelijk te lijden gehad 
van veranderende organisaties en verschuivende verantwoordelijkheden, en een daardoor niet altijd 
optimale betrokkenheid op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
Zo bezien stond de urgentie van de Uitvoeringsagenda helaas op gespannen voet met de onderlinge 
afstemming van regionale en lokale politieke en de bestuurlijke inzichten en besluitvorming op 
verschillende niveaus. Onze hoop is wat dat betreft gevestigd op de merkbare inspanning in MRDH-
gelederen hierin in de toekomst verbetering te brengen. Wij vinden het daarbij wenselijk om de 
betrokkenheid ook op strategische niveau te versterken, waar de nadruk nu sterk op de uitvoering ligt. In 
dat verband zouden bijvoorbeeld - zoals bij het economisch vestigingsklimaat - de directeuren verkeer 
van de gemeenten wellicht meer betrokken kunnen worden. 

Wellicht ten overvloede willen wij graag nog het specifiek Albrandswaards belang benadrukken bij 
verkenningen naar de toekomstige aanleg van de A4-zuid, op zowel strategisch niveau als op 
uitvoeringsniveau. 
Wij begrijpen dat het bereikbaarheidsprofiel van de regio belangrijk gebaat kan zijn bij de realisatie van 
de A4-zuid, maar de directe ligging van het A4-zuidtracé aan onze gemeentegrens nabij de dorpskern 
Poortugaal en de eventuele effecten op het onderliggende wegennet baren ons de nodige zorgen. Onze 
raad heeft in dat verband eerder al uitgesproken een toekomstige A4-zuid niet te willen zien, horen of 
ruiken. 
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Het moge daarom duidelijk zijn dat Albrandswaard vanaf het eerste moment graag bestuurlijk betrokken 
wordt bij de verkenningen naar realisatie van de A4-zuid, om de lokale belangen te kunnen inbrengen, 
om nadelen te helpen voorkomen en om een goede landschappelijke, verkeerstechnische en 
milieutechnische inpassing te bevorderen. 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, 

mr. Renske van der Tempel 

de voorzitter 

drs. Jan Pièter J. Lcralr (wnd) 


