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§1.
Inleiding
Op 1 oktober 2000 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Dordrecht de nota
Verkeersplan Binnenstad voor inspraak aangeboden.
Naar aanleiding van de binnen gekomen inspraakreacties en verdere studie die daaruit voortvloeide
is de nota bijgesteld.
Vervolgens is op 14 februari 2001 de bijgestelde nota openbaar gemaakt waarmee de laatste fase
van de inspraakperiode werd ingezet; de behandeling in de raadscommissie.
Op 5 en 8 maart 2001 zijn de inspraakreacties en het daaruit voortgekomen definitieve
Verkeersplan Binnenstad (model AB+) in de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling behandeld.
§2.
De inspraakreacties
Uit de ruim 400 officieel binnengekomen reacties op het Verkeersplan Binnenstad (er is nog een
aantal na de sluitingsdatum van 1 december 2000 binnengekomen) was een duidelijk beeld af te
lezen.
De bewoners kozen massaal voor model A. Dit model komt het meest tegemoet aan de
leefbaarheid van de Binnenstad. Model B levert een enorme toename van het verkeer in een aantal
straten.
De ondernemers kozen voor model B, maar zijn tegen de voorgestelde knip's.
Tenslotte werd in een enkele reactie aangegeven dat geen van beide modellen de Binnenstad goed
zou doen.
Veel brieven zijn ingegaan op het voorgestelde strengere parkeerbeleid. Niet iedereen is
tegenstander van een strenger beleid. Toch zijn 27 van de reacties gericht tegen het inleveren van
de tweede (bewoners- of zaken-) vergunning.
Ook op de "knip(s)" zijn veel briefschrijvers ingegaan. Hier zijn voor- en tegenstanders redelijk
verdeeld. Er is een angst voor grote omrijbewegingen om vanuit de stad weg te komen en/of de
woning te bereiken. Ook werd de noodzaak van de knip's betwijfeld, omdat er geen duidelijkheid
bestond over de hoeveelheid doorgaand verkeer.
§3.
Onderzoek doorgaand verkeer
Om die reden is op 31 oktober 2000 een kentekenonderzoek gehouden waarmee dat inzicht
verworven werd. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Dufec, uit Tilburg.
Een samenvatting van het rapport werd u reeds toegestuurd. Het volledige rapport ligt ter inzage.
Gedurende een ochtend- en een avondspitsperiode zijn de kentekens van alle motorvoertuigen die
de Binnenstad in-/of uitreden, alsmede op een aantal locaties in de Binnenstad, geregistreerd.
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Daarmee is achterhaald hoeveel doorgaand verkeer er door de Binnenstad rijdt. Maar ook waar het
verkeer met een bestemming in de Binnenstad binnen komt, ofwel waar verkeer met een herkomst
in de Binnenstad naar buiten rijdt.
Tenslotte komt uit het onderzoek naar voren waar het verkeer oorspronkelijk vandaan komt. Dit op
basis van de bij het kenteken behorende postcode.
Uit het onderzoek blijkt dat de Binnenstad wel degelijk een substantiële hoeveelheid doorgaand
verkeer kent. Substantieel in die zin dat het weghalen van dit verkeer een merkbare verbetering
van de leefbaarheid zal opleveren.
Daarbij valt onderscheid te maken in drie soorten (semi) doorgaand verkeer:
1. verkeer dat zonder te stoppen door de Binnenstad rijdt;
2. verkeer dat een korte stop heeft in de Binnenstad, maar wel weer doorrijdt;
3. verkeer dat wel een bestemming heeft in de Binnenstad, maar via het ene deel van de
Binnenstad naar het andere deel rijdt.
Het weren van de eerste categorie, echt doorgaand verkeer (respectievelijk 14% en 24% van het
verkeer in het ochtend- en avondspitsuur), zal het meeste effect opleveren. Dit verkeer zal een
andere route buiten de Binnenstad om moeten zoeken en daarmee uit de Binnenstad verdwijnen.
Het verkeer uit de tweede categorie heeft een bestemming in de Binnenstad, alhoewel die slechts
kort wordt aangedaan. Wanneer het voor deze groep bezoekers aan de Binnenstad minder
gemakkelijk wordt zal een deel hiervan verdwijnen. Een ander deel zal de Binnenstad blijven
aandoen. Hoe groot de verschillende delen zijn kan niet worden aangegeven.
Het verkeer uit de laatste categorie, verkeer voor een deel van de Binnenstad doorgaand
(respectievelijk 17% en 18% van het verkeer in het ochtend- en avondspitsuur) zal, wanneer het
doorrijden van de Binnenstad niet meer mogelijk is door de knip's, via een andere route de
Binnenstad blijven aandoen. Per saldo zal dit verkeer dus niet verdwijnen. Wel zullen daardoor de
routes in de Binnenstad minder belast gaan worden.
§4.
De knip's
Uit het kentekenonderzoek blijkt de betekenis van de zogenoemde knip's zoals voorgesteld in het
Verkeersplan Binnenstad. Zij zullen tot een reductie van het verkeer in de Binnenstad leiden van
600 ritten in het ochtendspitsuur en 1.000 in het avondspitsuur.
Door de knip's zal dus een belangrijk deel van het verkeer uit de Binnenstad verdwijnen. Dit heeft
behalve voor de leefbaarheid in de Binnenstad, als bijkomend voordeel dat daardoor meer ruimte
(=betere bereikbaarheid) voor het noodzakelijk verkeer ontstaat.
De knip's zouden een nadeel kunnen zijn voor de reddingsdiensten en het openbaar vervoer.
Uitgangspunt is daarom dat de knip's door redvoertuigen en openbaar vervoer te passeren zijn.
Ook bij calamiteiten in de Binnenstad zal het systeem zo zijn afgesteld dat de doorgankelijkheid (in
en uit) van de Binnenstad tijdens die momenten gegarandeerd is.
Op specifieke locaties zouden de knip's voor de bevoorrading een obstakel kunnen zijn.
Op basis van de bevoorradingsmogelijkheden zal in overleg met de betreffende ondernemer -en
binnen de venstertijden- adequate oplossingen gevonden moeten worden.
Bewust is niet gekozen voor knip's die gedurende perioden van de dag open, dan wel dicht zijn. De
weggebruiker zal aan een dergelijke situatie moeilijk wennen. Acceptatie van een dergelijke
maatregel zal ook moeizaam verlopen.
De praktijk wijst uit dat het verkeer de neiging heeft toch steeds weer te proberen of doorgereden
kan worden, zeker rond de opening-/sluitingstijden.
Ook het verkeersbeeld; soms wel verkeer, soms geen verkeer, zal tot veel verwarring leiden. De
verkeersveiligheid is daarmee zeker niet gediend.
Een ander probleem is dat de weggebruiker het ene moment nog legaal, het andere moment
illegaal in de Binnenstad aanwezig is. Intensieve handhaving zal noodzakelijk worden.
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§5.
De modellen
Beide in de inspraak voorgelegde modellen hebben voor- en nadelen. Ook uit de inspraak is dat
naar voren gekomen.
Model B heeft zich ontwikkelend op basis van een tweetal uitgangspunten:
het in mei 1996 vastgestelde Ondernemersplan;
/
het economisch onderzoek naar de Dordtse Binnenstad (o.m. JonesLangWootton 1998)
/
waarin de noodzaak van een groot aaneengesloten winkel/wandelgebied werd aangetoond.
Model A is ontwikkeld, omdat de verkeersdruk op de Prinsenstraat (en ander straten), als gevolg
van model B, buitensporig hoog leek te gaan worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.
§6.
Verder onderzoek
Uit de binnengekomen inspraakreacties bleek dat het meest optimale model nog niet was
gevonden. Reden om, op basis van de inspraakreacties, ook tijdens het inspraakproces te blijven
zoeken naar een betere vorm van ontsluiting van de Binnenstad, met als uitgangspunt de
voordelen van de modellen A en B te combineren. Daarbij was de basisvraag of een model
ontwikkeld kon worden dat de verkeersdruk in de Prinsenstraat min of meer gelijk houdt en toch
tot een groter autovrij winkel/wandelgebied kan leiden.
Vanuit die vraag is een groot aantal mogelijke ontsluitingsmodellen voor de Binnenstad
doorgerekend. Uiteindelijk is uit deze exercitie het model AB+ (zie bijlage) naar voren gekomen dat
in een meer betere verdeling van het verkeer over de Binnenstad resulteert.
Model AB+ Schematische voorstelling model AB+
De essentie van model AB+ is
dat de Binnenstad in een drietal
delen wordt opgesplitst.
Ieder deel van de Binnenstad
dient vervolgens het ‘eigen’
verkeer te verwerken.
Daarmee kan de discussie;
wie van welk verkeer
overlast ondervindt,
afgevangen worden.
Hiernaast is een schematisch
overzicht gegeven van het
model AB+ gegeven.

De Schematische voorstelling model AB+
(grafisch vak) staat in: G:\Raad\Archief

Het splitsen van de Binnenstad zal wel zodanig gebeuren dat voor het bedienend verkeer gedurende de venstertijden- de bereikbaarheid goed is geregeld.
Een en ander houdt in dat de knip's flexibel moeten zijn. Dit is mogelijk door voor de knip's
hetzelfde systeem te gebruiken als het flexibel toelatingssysteem.
Doorrekening van het nieuwe model AB+ leverde nieuwe intensiteiten op voor de diverse straten
in de Binnenstad.
Uit eerdere berekeningen is gebleken dat door invoering van het parkeerbeleid zoals aangegeven in
de nota Verkeersplan Binnenstad, het aantal ritten door de Binnenstad met 6.800 kan afnemen (zie
Verkeersplan Binnenstad, pagina 14).
Voor model AB+ is een grove doorrekening gemaakt van deze rit-reductie.
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Zoals aangegeven verdeelt Model AB+ de Binnenstad, voor wat betreft de bereikbaarheid, in drie
delen. In de berekening is aangenomen dat de reductie van het aantal ritten zich gelijkmatig zal
verdelen over deze drie delen. Om aan de voorzichtige kant te blijven is er vervolgens van
uitgegaan dat per deel van de Binnenstad 2.000 ritten zullen verdwijnen (dus in totaal 6.000 ritten
afname). Voor het deel van de Binnenstad ontsloten via de Prinsenstraat levert dat een
verkeersreductie van 19% op. Voor het kernwinkelgebied een reductie van 16% en voor het deel
van de Binnenstad dat ontsloten wordt via Noordendijk/Steegoversloot een reductie van 14%.
Door model AB+ is een deel van het verkeer van Steegoversloot naar Noordendijk verschoven. In
de huidige situatie is dat anders (zie ook tabel 1).
Bij het realiseren van een parkeergarage in dit deel van de Binnenstad zal aan deze zijde het aantal
ritten weer toenemen. Daar staat tegenover dat een deel van de parkeerplaatsen in deze garage als
vervanging dient van parkeerplaatsen op de openbare weg.
Tabel 1 is een overzicht van de feitelijk situatie in 1997 (tellingen) en model AB+ (overigens blijkt
uit het kentekenonderzoek dat de verkeersintensiteiten op de Prinsenstraat in 2000 weer iets
hoger zijn). De intensiteiten schuiven vooral naar de Noordendijk. De heringerichte Noordendijk kan
deze intensiteiten goed aan.
Een voordeel van het model is dat ook het monumentale deel van de Binnenstad, het gebied rond
de Grote Kerk, verkeersluw wordt.
Tabel 1. Verkeersintensiteiten volgens model AB+, na uitvoering parkeerbeleid.
Straat

1997

model AB+

Prinsenstraat 1

8.000

9.000

tussen Spuiboulevard en Boogjes

Prinsenstraat 2

5.000

7.000

tussen Grote Kalkstr. en Voorstr.

Houttuinen

3.000

3.000

Grotekerksbuurt

3.000

nihil

Visstraat 1

3.000

nihil

Visstraat 2

7.000

5.000

Wijnstraat

3.000

1.000

Boogjes

onbekend

1.500

Lombardstraat

onbekend

0

Steegoversloot

8.000

2.600

Noordendijk

7.500

13.000

Torenstraat

4.500

7.000

onbekend

2.200

Voorstraat- Nrd
*)=

tussen Korte Breestr. en
Groenmarkt
tussen Sarisgang en Korte
Breestr.

In de Lombardstraat neemt het verkeer iets toe. Het gaat hier om kleine aantallen, met
name bewoners verkeer.
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§7.
Overige maatregelen
Gezien het belang van een goed parkeerbeleid voor het welslagen van het Verkeersplan Binnenstad
stelt het college voor de parkeermaatregelen uit het Verkeersplan Binnenstad voortvarend uit te
werken.
Uitgangspunt is dat minder parkeerplaatsen (vooral kort-parkeerplaatsen) tot minder
verkeersbewegingen in de Binnenstad leiden. Daarmee verbetert de leefbaarheid ter plaatse.
Van groot belang blijft de fasering van de uitvoering van het parkeerbeleid.
Op hoofdlijnen zal het neerkomen op het pas opheffen van kortparkeerplaatsen in het westelijke
deel van de Binnenstad na het gereedkomen van de parkeergarage Achterom en voor het oostelijke
deel pas na het realiseren van een parkeergarage in het noordoostelijke deel van de Binnenstad.
De andere voorstellen uit het Verkeersplan Binnenstad, onder andere de aanpassing van de regels
voor het uitgeven van vergunningen, aanpassing van de parkeertarieven, e.a., kunnen eerder
worden opgepakt.
Voor wat betreft het openbaar vervoer door de Binnenstad werd in het B&W-voorstel aan de
raadscommissie voorgesteld de stamlijn uit het Verkeersplan Binnenstad vast te stellen en uit te
werken.
Alhoewel invoering van een zogenoemde stamlijn (bus in twee richtingen over dezelfde route)
beperkingen oplegt aan de inrichtingsmogelijkheden van de betreffende route moet het belang van
een goede en exploitabele buslijn, als alternatieve vervoerswijze voor de Binnenstad, zwaar wegen.
Uitgangspunt is wel dat de inrichting van de wegen zoveel als mogelijk op verblijven zal worden
gericht. De bus is "te gast" in het gebied.
Daarmee kwamen ideeën om de bus in een lus door de Binnenstad te laten rijden te vervallen. Daar
waren en zijn nog redenen voor:
* Een dergelijke buslijn is voor de reizigers geen goede, ofwel onduidelijke voorziening, omdat
heen en terug niet dezelfde bestemmingen aangedaan worden. Het kernwinkel-gebied zal
slechter worden bediend.
* Het door trekken van de buslijn naar de parkeervoorziening aan het Enecoterrein wordt een
moeizame en daarmee kostbare aangelegenheid.
* Voor de openbaar vervoer organisatie is een dergelijke buslijn niet te exploiteren, ook al omdat
een deel van de reizigers zal afhaken.
Naar aanleiding van het debat in de raadscommissie zal verder worden gestudeerd op een
mogelijke route voor de bus. Zie verder paragraaf 9.
§8.
Aanvullende opmerkingen
In model AB+ is de ontsluiting van de parkeergarage Visstraat nog via het Achterom aangegeven.
Wanneer de garage ‘van kleur verschiet’ en als bewoners-parkeergarage gaat functioneren zal het
aantal ritten van en naar de garage aanzienlijk verminderen.
Dit verkeer zal dan via Lange Breestraat en Elfhuizen worden afgewikkeld.
Wanneer model AB+ wordt ingevoerd is het van groot belang dat de weggebruiker daarover op
een goede manier van op de hoogte wordt gebracht.
Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan informatie via huis-aan-huis- en dagbladen.
Ook de bewegwijzering naar de Binnenstad zal onder de loep genomen worden.
Tenslotte zal, al dan niet tijdelijk, aan de toegangen van de Binnenstad duidelijk worden gemaakt
dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is.
§9.
Wijzigingen naar aanleiding van het debat
Tijdens de behandeling van het definitieve voorstel Verkeersplan Binnenstad (de AB+ variant) op 5
en 8 maart jl. is voor een aantal onderdelen wijzigingen voorgesteld, dan wel verdere studie
toegezegd.
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De wijzigingen ten opzichte van het voorstel zijn:
De Lombardstraat zal niet als ontsluitingsroute voor de Grotekerksbuurt worden gebruikt. Als
/
alternatief zullen de mogelijkheden voor een keerlus op het Stadhuisplein, dan wel een knip bij
het Grotekerksplein, worden bestudeerd en uitgewerkt.
De hoeveelheid verkeer die het verkeersmodel voor de Houttuinen heeft berekend lijkt aan de
/
hoge kant. Een en ander is met name het gevolg van het instellen van tweerichtingen verkeer
op de Houttuinen. De mogelijkheden om het verkeer in een (deels eenrichting)lus via
Houttuinen en Nieuwe Haven te laten rijden, dan wel een knip elders op de Houttuinen in te
voeren, zullen worden bestudeerd.
Door de Groenmarkt in het autovrije deel van de Binnenstad op te nemen verandert de situatie
/
voor de aldaar zittende ondernemers. In overleg met vertegenwoordigers van de ondernemers
zal onderzocht worden wat de consequenties voor de bedrijven zijn. Vervolgens zullen de
oplossings- en inrichtingsmogelijkheden worden aangegeven. Daarbij kunnen ook andere
evidente knelpunten worden meegenomen.
Voor het gebied De Schil zal voortvarend gewerkt gaan worden aan een verkeersplan. Een van
/
de uitgangspunten die bij dit plan wordt gehanteerd is dat sluipverkeer door De Schil wordt
voorkomen.
Voor de Prinsenstraat zal worden bezien of door middel van inrichtingsmaatregelen de
/
verkeersoverlast kan worden verminderd.
De keuze stamlijn versus ringlijn voor het openbaar vervoer zal nogmaals zorgvuldig tegen het
/
licht worden gehouden. Daarbij zullen de belangen voor het openbaar vervoer, voor wat betreft
te verwachte reizigers, de exploitatiemogelijkheden en de bedieningsgraad, als ook de
inrichtingsmogelijkheden voor de Binnenstad nauwlettend worden afgewogen.
§10. Uitvoering
Voor de verdere uitwerking van het Verkeersplan Binnenstad stelt het college voor dat het plan,
inclusief de nu voorgestelde aanpassingen, wordt omgezet in een uitvoeringsprogramma. De
aangegeven perioden van start voorbereiding en uitvoering zijn vooralsnog grove indicaties. Een
meer precieze planning zal worden opgenomen in het op te stellen Uitvoeringsprogramma
Verkeersplan Binnenstad.
Daarin zullen de volgende punten uitgewerkt worden:
* Uitvoeren flexibel toelatingssysteem.
De diverse werkzaamheden hebben betrekking op de systeemkeuze, het overleg met
gebruikers, juridische aspecten, het vergunningensysteem/beheer, het vaststellen
venstertijden, e.d..
Start voorbereiding: eerste kwartaal 2001.
Start uitvoering (aanleg): derde kwartaal 2002.
* Invoeren rijrichtingen.
De werkzaamheden zullen zich allereerst richten op het opstellen van een bebordingsplan,
inclusief de afhandeling van alle juridische aspecten.
Start voorbereiding: derde kwartaal 2001.
Start uitvoering (plaatsen borden): derde kwartaal 2002.
* Aanbrengen knip's.
Eerst zal worden gewerkt aan het maken van ontwerpen voor de diverse locaties. Tegelijkertijd
zal verder gestudeerd worden op de mogelijkheden Houttuinen en Nieuwe Haven te koppelen,
dan wel een knip elders op de Houttuinen uit te voeren. Een en ander in nauw overleg met alle
betrokkenen en met in achtname van de juridische aspecten. Zorgvuldige afstemming op de
diverse bouwplannen is van belang.
Start ontwerpen: derde kwartaal 2001.
Start uitvoering (aanleg eerste knip's): vierde kwartaal 2001.
* Herinrichting van de daarvoor in aanmerking komend straten.
Gestart zal worden met het maken van ontwerpen (ook voor Prinsenstraat en Groen-markt), in
samenspraak met de belanghebbenden. Een uitgangspunt voor de Prinsenstraat zal (o. a.) zijn
dat de inrichting van de straat de overlast van het verkeer reduceert.
Start voorbereiding: derde kwartaal 2001.
Start uitvoering: derde kwartaal 2002.
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*

*

*

*

Vaststellen van lengte- en gewichtbeperkingen voor het vrachtverkeer in de Binnenstad.
Begonnen zal worden met het voeren van overleg met de diverse belanghebbenden en het
afkaderen van de juridische aspecten.
Start voorbereiding: tweede kwartaal 2001.
Start uitvoering (plaatsen borden): eerste kwartaal 2002.
Uitwerken van het parkeerbeleid.
Aanpassing van het parkeerbeleid zal vooraf gaan van zorgvuldig overleg met alle
belanghebbenden. Een voorstel zal in de loop van de tweede helft van 2001 aan het bestuur
worden voorgelegd.
Start voorbereiding: derde kwartaal 2001.
Start uitvoering: derde kwartaal 2002.
Aanpassen route Citybus.
Verdere studie naar de route, uitwerking van de locaties van halten en studie naar maatregelen
om de doorstroming voor de bus redelijkerwijs te garanderen.
Start voorbereiding: derde kwartaal 2001.
Start uitvoering: nieuwe dienstregeling derde kwartaal 2002.
Opstellen Verkeersplan De schil.
Overeenkomstig de werkwijze van de reeds opgestelde wijkverkeersplannen zal een plan voor
De schil worden opgesteld.
Start voorbereiding: eerste kwartaal 2001.
Start uitvoering: eerste kwartaal 2002.

Van evident belang is dat ook bij de uitvoering overleg plaatst vindt met belanghebbenden
(bewoners/ondernemers).
Risicofactoren
Alle voornoemde activiteiten dienen precies op elkaar te worden afgestemd. Dit vergt een goede
organisatie, ook met andere diensten binnen en buiten de gemeente.
Aanvang van de diverse werkzaamheden hangt mede af van de prioriteiten die de diverse
betrokken organisaties eraan (kunnen) geven. Voor deze werken wordt een Binnenstadsteam
Verkeersplan (een projectmatig samenwerkingsverband tussen de betrokken diensten) ingesteld,
waardoor tevens kan worden afgestemd op de lopende (bouw)projecten in de Binnenstad.
§11. Gevraagde beslissing
Op basis van voorgaande verzoeken wij u:
* in te stemmen met de nota Verkeersplan Binnenstad inclusief de in dit raadsvoorstel
aangegeven aanpassingen en met de verdere uitwerking van model AB+, inclusief het flexibel
toelatingssysteem, rijrichtingen, knip's, herinrichtingen en een lengte- en gewichtbeperking;
* in te stemmen met de verdere uitwerking en fasering van het parkeerbeleid zoals aangegeven in
het Verkeersplan Binnenstad;
* in te stemmen met een projectmatige aanpak van de uitwerking van de maatregelen en
Stadsontwikkeling de opdracht te verstrekken dienaangaande een Uitvoeringsprogramma
Verkeersplan Binnenstad te maken;
* een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ƒ 700.000,--.
(in het budget voor Strategische Investeringen 2000-2004 is een bedrag gereserveerd van
ƒ 6.500.000,-- voor Verkeersplan Binnenstad).
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris
de burgemeester

H.W.M. Wesseling

- bijlage -

R.J.G. Bandell

Bijlage
Verkeerscirculatiemodel AB+

De bijlage Verkeerscirculatiemodel AB+ (grafisch vak) staat in: G:\Raad\Archief.

