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Sa m e nv at ti ng
Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterke en
aantrekkelijke stad. Met het nieuwe Verkeersstructuurplan voor het Centrum van de
stad wordt de am bitie verwoord op het gebied van verkeer en mobiliteit voor de
kom ende jaren. Om deze ambitie waar te kunnen maken, wordt een projectenboek
voorgesteld om in de kom ende 2 jaar een aantal kleinschalige verbeteringen door te
voeren, maar ook om de (netwerk) Visie op onderdelen verder te concretiseren.
Naast het projectenboek wordt de uitvoeringsagenda voorgelegd; de route om te
kom en tot een samenhangend en geoptimaliseerd verkeersnetwerk in het Centrum.
De uitvoeringsagenda is de uitwerking van de ambitie naar projecten waar, in
tegenstelling tot het projectenboek, nog geen financiële dekking wordt voorgesteld.
1. Wat is de aanleiding?
Het functioneren en de bereikbaarheid van het centrum zijn, zeker in een
veranderende economie, onderwerpen van een maatschappelijke discussie. Voor de
economische vitaliteit van de stad is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit
geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De
bereikbaarheid van de binnenstad is een zorg van bepaalde doelgroepen zoals
ondernemers en vastgoedeigenaren. Tevens blijven bewoners signalen afgeven dat
zij zich nog steeds zorgen maken over de leefbaarheid in het centrum. In het Politiek
Akkoord 2010 - 2014 is de dynam iek van het gebied onderkend en wordt
aangekoerst op de aanpak van resterende verkeersknelpunten, gezamenlijk met
inwoners en bedrijfsleven.
2. Wa t wi ll en we b er ei ke n?
De binnenstad en de 19eeeuwse Schil zijn voor de stad en regio van grote
betekenis. Zowel om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren biedt dit
gebied een hoge kwaliteit. Voor het Verkeersstructuurplan Centrum geldt als
hoofddoelstelling dat de bereikbaarheid en de leesbaarheid (de logica van routes)
worden verbeterd. Het verbeteren van de bereikbaarheid en leesbaarheid geldt voor
verschillende modaliteiten als de trein, de bus, de W aterbus, de fiets en de
voetganger. In een bereikbare stad is voldoende parkeergelegenheid voor de auto en
de fiets, ook als de activiteiten in het centrum toenem en.
Mobiliteit mag, maar niet onbeperkt. Er zijn beperkingen aan de mate waarin en de
wijze waarop alle vormen van mobiliteit gefaciliteerd kunnen worden, zeker in een
historische stad. Naast de ambities op het gebied van bereikbaarheid worden immers
ook am bities gehanteerd ten aanzien van de leefbaarheid. Bij leefbaarheid gaat het
om :
geluid, luchtkwaliteit en trillingshinder;
ruimtebeslag en barrièrewerking van infrastructuur;
externe veiligheid en verkeersveiligheid.
Deze doelstelling wordt uitgewerkt in het voorliggende Verkeersstructuurplan
Centrum . Dit betekent dat het kader voor de kom ende jaren wordt geschetst.
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De belangrijkste maatregelen worden in samenhang bezien en geagendeerd, maar
nog niet volledig en gedetailleerd uitgewerkt. Daardoor kan ook slechts globaal
aangegeven wat de effecten zijn. Bij de uitwerking van de hier geagendeerde
projecten worden de direct belanghebbenden nauw betrokken.
3. Wa t g aa n we da arv oo r d oe n?
In het Verkeersstructuurplan wordt de (netwerk)visie uiteengezet op welke wijze het
centrum bereikbaar en leefbaar blijft, ter ondersteuning van een levendige en
economisch vitaal centrum. De visie op de verkeersstructuur van de binnenstad en
de 1geeeuwse Schil gaat uit van het principe dat het Centrum is van (en
functioneert voor) alle Dordtenaren, ondernemers en bezoekers aan de stad. Over de
vraag of bereikbaarheid belangrijk is bestaat geen maatschappelijk debat. Maar
wanneer in de beperkte ruimte daadwerkelijk keuzes gemaakt worden, kom en
deelbelangen van verschillende doelgroepen scherp in beeld. Met name bij de
autobereikbaarheid in de 19eeeuwse Schil en de binnenstad komen deze
verschillende opinies het scherpst naar voren.
Ten aanzien van de autobereikbaarheid wordt de volgende beleidslijn voorgesteld:
- prim aire routes naar het Centrum over de buitenste Centrumradialen (Dokweg en
Merwedestraat);
- de parkeerroutes in het westen en het oosten van het Centrum en de verbindende
Centrumroute' tussen de Dokweg en de Merwedestraat (Burgemeester de
Raadtsingel, Toulonselaan/Oranjepark, Sumatraplein en Oranjelaan) hebben en
behouden hun functie voor het bereiken van de parkeergarages (50 km/h),
waarbij de functie van de Centrumroute als verdeelroute van west naar oost wordt
verstrekt en het verkeer meer wordt gebundeld;
- de logica van routes staat centraal. De afsiagverboden in de 19e-eeuwse Schil
worden daarom opgeheven en de kruispunten daarop fysiek aangepast. Hierdoor
wordt de leesbaarheid van het centrum vergroot en worden de kortste routes voor
bestem mend verkeer in de 19eeeuwse Schil mogelijk. Niet alle korte routes zijn
echter geschikt om het verkeer met hoge snelheid af te wikkelen. De 19e eeuwse
Schil (m et uitzondering van de bovengenoemde wegen) wordt een 30 km /h
gebied, inclusief de Singelroute. Dit zal de (subjectieve) verkeersveiligheid ten
goede komen en heeft positieve gevolgen voor de milieukwaliteit in de 1ge eeuwse
Schil;
- in de binnenstad gelden beperkingen voor het gemotoriseerde verkeer om van
oost naar west te rijden. Het bestaande pollersysteem blijft bestaan, maar het
toegangsregime wordt wel fors versoepeld bij de huidige doorgangen (knippollers)
nabij de Grote Markt en de Vest. De poller op de Grote Markt wordt overdag een
doseerpoller. Op de Museumstraat komt een doseerpoller voor verkeer richting
parkeergarage Drievriendenhof en de poller Vest kan door pashouders alleen
gebruikt worden richting Steegoversloot. De W ijnstraat wordt deels
eenrichtingsverkeer (richting Grote Markt).
Er is een aantal maatregelen en uitgangspunten gedefinieerd op welke wijze hieraan
concreet invulling wordt gegeven, te weten:

Aanrijroutes versterken
1.

De buitenste twee radialen naar het centrum , te weten de Merwedestraat en de
Dokweg, worden beschouwd als de primaire invalswegen voor het Centrum voor
het gemotoriseerde verkeer. Beide wegen staan in de planning voor groot
onderhoud. De binnenste drie radialen (Krispijnseweg, Crayensteynstraat/
Transvaalstraat/Krommedijk en de Noordendijk) blijven functioneren als
stadsradiaal voor de auto, maar de kwaliteit van de doorstroming ligt lager.
Vanwege de belangrijke functie van openbaar vervoer en fiets krijgen deze
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modaliteiten op deze radialen prioriteit. Zie paragraaf 3.1. van het
Verkeerstructuurplan Centrum.

Parkeervoorziening oostelijk binnenstad blijft noodzakelijk
2.

De huidige beleidslijn, dat nieuwe (publieke) parkeercapaciteit in het oostelijk
deel van de binnenstad wordt gerealiseerd en niet in het westelijke deel van het
Centrum, blijft uitgangspunt. De besluitvorming over de daadwerkelijke realisatie
van een nieuwe parkeervoorziening Krom hout en/of Steegoversloot vindt
separaat plaats. Mocht een negatieve besluitvorming plaatsvinden over de
huidige ontwikkellocaties voor parkeervoorzieningen in het oostelijk deel van het
Centrum, dan zal een onderzoek volgen naar alternatieve locaties in dit
stadsdeel. Zie paragraaf 3.2. van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Centrumroute is "de" verbinding tussen oost en west
3.

Tussen de huidige parkeerroute in het westelijke deel van het Centrum en de
nieuwe ('volwassen' geworden) parkeerroute in het oostelijk deel ligt de
Centrumroute. Van west naar oost bestaat deze uit de Korte Parallelweg,
Havenstraat, Burgemeester de Raadtsingel, Toulonselaan/Oranjepark,
Sumatraplein en Oranjelaan. De Centrumroute verdeelt het verkeer wat haar
herkomst of bestem ming heeft in het Centrumgebied. De route Oranjelaan tot en
met Oranjepark (inclusief Sum atraplein) staat in de planning voor groot
onderhoud. Versterking van de functie als Centrumroute staat centraal. Zie
paragraaf 3.3. van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Kortste route uitgangspunt
4.

Er wordt ingezet om de logica van de routes te vergroten en de kortste route
voor bestem mend verkeer in de 19eeeuwse Schil mogelijk te maken. Daarom
worden afslagverboden opgeheven. Hierdoor worden er minder kilom eters
gem aakt in de 19eeeu wse Schil wat een positief effect heeft op de geluid- en
luchtkwaliteit. Voorwaarde is dat de 19e-eeuwse Schil als 30 km/h zone ingericht
wordt om doorgaand verkeer te voorkomen. Zie paragraaf 3.3. van het
Verkeerstructuurplan Centrum.

19eeeuwse Schil naar 30 km/h
5.

W anneer het nem en van de kortste routes als uitgangspunt wordt gehanteerd,
dan is de gereden snelheid extra van belang. Gelet op de heersende
milieukwaliteit (op de Singelroute) zijn niet alle korte routes geschikt om het
verkeer met een hoge snelheid af te wikkelen. Voor alle wegen in de 19e eeuwse
Schil wordt daarom ingezet op structureel langzamer rijden (30 km/h zone), met
uitzondering van de centrumroute, de parkeerroutes en de overige
hoofdstructuur. Alle straten tezamen vorm en grote 30 km /h gebieden, wat ook
de (subjectieve) verkeersveiligheid ten goede kom t. Tevens wordt doorgaand
verkeer (zonder herkomst of bestem ming in de 19eeeuwse Schil) voorkomen.
Zie paragraaf 3.3. van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Doseerpollers "Grote Markt" en "Vest"
6.

Het pollersysteem blijft, maar het toegangsregim e wordt fors versoepeld.
a. De poller Grote Markt wordt een "doseerpoller". De poller staat standaard
omhoog en gaat omlaag als er overdag (9.00 uur - 22.00 uur) uit één van
beide richtingen een automobilist wil passeren. In de nachtelijke uren
verandert er niets en kunnen alleen pollerpashouders de poller passeren.
b. De poller Museumstraat wordt een "doseerpoller". De poller staat standaard
omhoog en gaat omlaag als er een automobilist in de richting van de
Spuiboulevard / parkeergarage Drievriendenhof wil rijden. In de
tegenrichting is geen gemotoriseerd verkeer m ogelijk.
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c.

De poller Vest blijft voor pollerpashouders te passeren, uitsluitend in de
richting van Steegoversloot. In de tegenrichting is geen gem otoriseerd
verkeer m ogelijk.
Met bebording wordt de regeling helder uitgelegd. De route wordt vanaf de
parkeerroute (bijvoorbeeld Spuiboulevard) niet bewegwijzerd. Zie paragraaf 3.4.
van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Wijnstraat eenrichtingverkeer
7.

De W ijnstraat wordt (tussen de Mattenkade en de Nieuwbrug) eenrichtingverkeer
richting het zuiden. Het verkeer in de tegenrichting rijdt via de Nieuwbrug en de
Voorstraat Noord. Zie paragraaf 3.4. van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Proactief informeren
8.

Slimm ere (interactieve) communicatie. De gemeente gaat de bereikbaarheid
beter en slimmer presenteren. Op de website wordt nadrukkelijker en
duidelijker aangegeven op welke wijze de parkeergarages bereikbaar zijn en wat
de wandel- en fietsroutes in het Centrum zijn. Er wordt met partners in overleg
getreden hoe informatie over de bereikbaarheid slimmer kan worden
gepresenteerd. Zie paragraaf 3.4. van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Minder runshopplaatsen en parkeerduur verlenging naar 1 uur
9.

Voorgesteld wordt om het aantal kortparkeerplaatsen te beperken tot alleen de
locaties waar deze strikt noodzakelijk zijn (in het kernwinkelgebied). In de
gebieden waar de parkeerdruk hoog is en de noodzaak voor kort parkeren
kleiner is, wordt kritisch beoordeeld of de kortparkeerplaatsen kunnen vervallen.
W inkelend publiek kan gebruik blijven maken van de reguliere parkeerplaatsen
op straat, waar zowel bewoners met vergunning als bezoekers tegen betaling
mogen staan (de mengvorm). Op plaatsen waar bij invoering van de m engvorm
verdringing plaats vindt door vergunninghouders, worden de kortparkeerplaatsen
voor bezoekers juist in stand gehouden of aangelegd. In de praktijk blijkt een
half uur net te krap om snel te kunnen winkelen. Er wordt dan ook voorgesteld
om de maximale parkeertijd te verlengen naar 1 uur. Zie paragraaf 3.5. van het
Verkeerstructuurplan Centrum.

Fietsverbod kern winkelgebied opheffen en netwerk versterken
10. In veel Nederlandse steden is het mogelijk om in het kernwinkelgebied te
fietsen. Uit een onderzoek onder 15 winkelcentra (waar fietsen in het
kernwinkelgebied is toegestaan), blijkt dat fietsen en voetgangers in de praktijk
heel goed samen kunnen gaan, omdat het overgrote deel van de fietsers hun
gedrag aan de voetgangers aanpast. Een nieuw regime betekent overigens niet
dat in het geheel geen handhaving meer nodig is. Handhaving zal zich richten op
onwenselijk excessief fietsgedrag. Voorgesteld wordt om in overleg met
ondernemers, ook in Dordrecht het fietsen (bromfietsen uitgezonderd) in het
kernwinkelgebied vrij te geven (m et uitzondering van de Voorstraat Midden).
Ook zet de gemeente in op het wegnem en van fietsknelpunten. Zie paragraaf 4.1
van het Verkeerstructuurplan Centrum.

Fietsenstalling blijft gratis, zuidzijde station verbeteren
11. In de binnenstad zijn twee gratis bewaakte fietsenstallingen aanwezig ten
behoeve van het langparkeren. Om het fietsgebruik te stimuleren wil de
gemeente deze stallingen gratis houden. De gemeente wil de capaciteit (aan
gratis onbewaakte fietsenstallingen) bij het station Dordrecht met nam e aan de
zuidzijde uitbreiden, om het tekort aan fietsparkeerplaatsen structureel op te
lossen en het fietsen naar het station aantrekkelijker te m aken. Zie
paragraaf 4.2 van het Verkeerstructuurplan Centrum.
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Ontwikkel visie op wandel en flaneerroutes
12. Voor het versterken en aantrekkelijk maken van de wandelroutes tussen het
kernwinkelgebied en het historisch havengebied wordt een ontwikkelvisie
opgesteld. Hierbij staat naast de visie ook de realisatiestrategie centraal.
Uitgangspunt is dat naast een gerichte ingreep in het publieke domein hier ook
een investering vanuit de private sector (pandeigenaren, winkeliers, bewoners
e.d.) aan gekoppeld is. Ook voor het Otto Dickeplein wordt een ontwikkelvisie
opgesteld. Hierbij staat eerst de vraag centraal welke ruimtelijke ingrepen
noodzakelijk zijn om het verblijfskarakter en de leesbaarheid van routes
(Stadswerven - W aterbus en binnenstad) te versterken. Zie hoofdstuk 5.1. van
het Verkeerstructuurplan Centrum.

Naar volwaardige bewegwijzering
13. Met een goede bewegwijzering wordt beoogd dat de bezoeker die minder bekend
is in de stad, snel en eenvoudig de juiste route kan vinden. Er m oet een goede
balans worden aangebracht tussen voldoende borden en het voorkom en van een
bordenwoud. Minder gemotoriseerd zoekverkeer op de wegen pakt gunstig uit
voor de luchtkwaliteit en geluidhinder (met name in de 19eeeuwse Schil) en
voorkomt irritatie bij de bezoeker aan de stad. Goed bewegwijzerde
wandelroutes verhogen de kans dat een toerist de bijzondere plaatsen in de stad
kan vinden. Eind 2013 wordt een startnotitie voor het opstellen van
bewegwijzeringsbeleid opgesteld. Onderdeel van dit nieuwe beleid is een analyse
vanuit het concept W ay finding". Vooruitlopend op deze startnotitie wordt nog in
2013 een aantal kleinschalige verbeterpunten in de bewegwijzering in het
Centrum doorgevoerd. Zie hoofdstuk 5.2. van het Verkeerstructuurplan
Centrum .

Lobby externe veiligheid en intercity kwaliteit
14. De huidige onveiligheid (externe veiligheid) op het spoor geeft beperkingen in de
ontwikkeling van de 19eeeuwse Schil. De gemeente zet daarom in op een
veiliger spoor. Veiligere wissels en sporen en het herrouteren van gevaarlijke
goederen over de Betuweroute zijn belangrijke bouwstenen om de veiligheid te
verbeteren. Voor het personenvervoer is de ambitie om te gaan voor het behoud
van de huidige bedieningskwaliteit. Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe visie
op het spoor en hierbij wordt nadrukkelijk gestudeerd op het langs Dordrecht
laten rijden van intercity's die nu in Dordrecht halteren. De inzet is gericht op het
minimaal behouden van de huidige bedieningskwaliteit. Vanuit de gemeente Den
Haag is het initiatief genomen om de rechtstreekse verbinding tussen de Hofstad
en Antwerpen - Zaventem - Brussel terug op de rails te krijgen (de "Lage
Landenlijn"). Deze gewenste trein zal ook in Dordrecht halteren. Dordrecht
steunt dit initiatief.
De gemeente is niet in staat om de vraagstukken rond externe veiligheid en
intercitykwaliteit zelfstandig op te lossen. In zowel de samenwerking in de
Zuidvleugel, de allianties met Brabant en de Zuidwestelijke delta, als in de
directe lijn met NS en het Ministerie van I&M ligt de oplossing om de
problematiek te agenderen. De gemeente geeft prioriteit aan deze beide
bovenregionale lobbydossiers. Zie paragraaf 6.1. van het Verkeerstructuurplan
Centrum.

Lijn 10 Arriva via het Bagijnhof
15. In overleg met Arriva worden afspraken gemaakt over het materieel waarm ee in
de historische binnenstad wordt gereden. Ook worden met Arriva nieuwe
afspraken gemaakt over de route door de binnenstad. Deze maatregel heeft ook
een positief effect op geluidhinder en met name trillingshinder. Zie
paragraaf 6.2. van het Verkeerstructuurplan Centrum.
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Businesscase Waterbushalte Merwekade
16. De gemeente is verantwoordelijk voor de Waterbushaltes. De halte aan de
Merwekade is in deze regio de drukste halte van het waterbussysteem. De
kwaliteit van deze halte (of knoop) is van groot belang voor de
groeimogelijkheden. Eén van de kansen ligt in het verbeteren van de
verblijfsruimte op de Centrumhalte van het gehele waterbussysteem: de
Merwekade. De gemeente heeft de ambitie om hier een verbeterde bescherming
tegen regen en wind te realiseren, een servicepunt voor fietsers en een kiosk
voor koffie, thee en kleine snacks. Investeren in deze halte heeft een relatie met
de visie op de openbare ruimte van het Otto Dickeplein.
Dordrecht wil de dienstregeling minimaal handhaven en waar mogelijk
verbeteren. Kansen liggen er in het realiseren van een hogere frequentie. Het
huidige systeem kan tevens worden versterkt door langer door te varen in de
avonduren. Zie paragraaf 6.3. van het Verkeerstructuurplan Centrum.
a. Inspraak en communicatie
In maart jongstleden heeft u ingestemd met de raadsinformatiebrief (SO/913953)
waarin u op de hoogte bent gebracht van de stand van zaken per december 2012. In
deze informatiebrief bent u ook geïnformeerd over het communicatie traject.
De gemeente ontvangt regelmatig ideeën en suggesties over het verkeerssysteem in
het Centrum. Deze ideeën en opinies vormen een belangrijke basis voor dit nieuwe
Verkeersstructuurplan Centrum. Omdat niet iedereen actief zijn/haar opinie aan de
gemeente meegeeft, is gebruik gemaakt van een digitaal forum. In 2012 stond dit
open en er zijn in totaal 135 reacties binnengekomen.
Tevens ligt aan de basis van het nieuw Verkeersstructuurplan Centrum het
stadsdebat "Verkeersplan Centrum" dat plaatsvond op 20 februari 2013. Het was een
levendig debat onder gastheerschap van de portefeuillehouders Mos (verkeer) en
Sleeking (binnenstad). Het debat werd geleid door de heer Bruggeman. Aan de hand
van een vijftal stellingen passeerden diverse problemen, kansen, ideeën,
tegenstellingen en slimme verbeteringen de revue. De opkomst was circa
100 bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden. Van te voren was een
miniatlas beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het debat. Een verslag van het
debat is terug te vinden in bijlage 3. Het debat was live te volgen op de site van de
gemeente, met 182 unieke volgers. Ook was het debat op Twitter te volgen. Op het
hoogtepunt van het debat was het #7 trending topic in het gehele land.
Ook is in deze raadsinformatiebrief aangekondigd dat het collegebesluit over het
Verkeersstructuurplan Centrum voor behandeling in uw raad wordt gepresenteerd
aan inwoners, ondernemers en geïnteresseerde Dordtenaren. Het voorstel is om hier
invulling aan te geven door middel van een informatiemarkt, ter voorbereiding op de
behandeling in de adviescommissie.
Door de brede en interactieve communicatie vooraf met alle belanghebbenden en de
hierboven aangekondigde informatieavond volgt er, zoals besloten in maart jongst
leden, geen separate inspraakronde.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Na vaststelling van het Verkeersstructuurplan Centrum in u w raad wordt een deel
(zie hieronder) van de uitvoeringsagenda gerealiseerd. Voor een aanzienlijk deel van
de uitvoeringsagenda zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Deze
worden gekoppeld aan bestaande projecten of programma of worden opgevoerd in
de kadernota's na dit jaar.
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De volgende moties en toezeggingen worden als afgehandeld beschouwd:
- Motie: M 11 Motie Kortparkeerplaatsen VVD;
- Motie: M 3 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en 1ge eeuwse Schil.
c. Inciusiefbeleid
Inclusiefbeleid maakt integraal onderdeel uit van het Verkeersstructuurplan Centrum
en de uitwerking van projecten voortvloeiend uit dit plan.
4. Wat m a g het ko ste n?

Financieringsvoorstel
Voorgesteld wordt om de reserve SI-V20 Verkeersstructuurplan Centrum om te
het project te weten: SI-V15 "Binnenstad handhaven autoluwe karakter (evaluatie
wijkverkeersplan binnenstad) onder te brengen bij SI-V20 "Verkeersstructuurplan
Centrum'. Het project onder SI-V15 wordt hiermee afgesloten. Onderdeel van dit
project was o.a. het opheffen van het linksafverbod op de Oranjelaan richting
Stooplaan. Deze wordt nu m eegenomen in het Verkeersstructuurplan Centrum.
omsc hrij v ing

bu d ge t

Reserve SI-V20 "Verkeersstructuurplan Centrum"
Krediet SI-V15 "Binnenstad handhaven autoluwe karakter
(evaluatie wijkverkeersplan binnenstad)

circa

250.000

circa

80.000

to t aa l

cir ca C 3 30 .0 00

Voorgesteld wordt om een deel van alle gewenste maatregelen, verwoord in het
projectenboek, uit te voeren en financieel te dekken (met het bovenstaande krediet).
De overige, niet financieel gedekte maar wel gewenste m aatregelen, krijgen een
plaats in de lijst mogelijke projecten 2014 - 2018 (met een doorkijk tot 2023). Met
dit krediet worden ook de voorbereidingskosten van dit Verkeersstructuurplan
Centrum gefinancierd. Deze voorbereidingskosten zijn nu gerapporteerd bij de
bestuursrapportage.
omsc hrij v ing

kos ten

Voorbereidingskosten Verkeersstructuurplan Centrum
Uitvoering projectenboek

circa
circa

260.000

to t a a l

circa

330.000

-

70.000

A. Projecten boek
Voorgesteld wordt om van het beschikbaar gestelde krediet eerst de gem aakt

projectbroek.
pr oj e ct o m sc hr i jv in g

inv e ster ing

4A

Logica van routes verbeteren en afsiagverboden opheffen. Onderdeel
2
linksafbeweging_ Johan _de_Wittstraat - Singe1
6A
Aanpassing knippoller "Grote Markt" naar doseerpoller overdag (in beide
richtingen)
6C _____ Aanpass ing knippoller 3 "Vest" naar eenrichting (richting Steegoversloot)

2 Nadrukkelijk wordt geadviseerd om bij de uitvoering van dit project de financiering van project SA en
5B te betrekken (zie uitvoeringsagenda: maatregelen 30 km/h gebieden in de 19eeeuwse Schil).
3 Gekoppeld aan uitvoering project 66: realisatie doseerpoller Museumstraat
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Datum
Ons kenmerk

16 juli 2013
50/1041406

project omschrijving

investering

7

Wijnstraat eenrichtingverkeer

8

Slimmere (interactieve) communicatie

10A

Runshopparkeerplaatsen; voorstel uitwerken "minder kort parkeerplaatsen"
en "parkeerduur verlenging naar 1 uur"
In overleg met ondernemers het fietsverbod in het kernwinkelgebied opheffen

10B

12A
2B
13B
15
16A
Totaal

Fietsknelpunt: Onderdeel rotonde Spuiweg aanpassen.
Afrijdende baan voor gemotoriseerd verkeer verder uitbuigen (zo ver
mogelijk) en middeneiland naast afrijdende baan verhoogd uitvoeren
(Ontwerp) Studie fietsparkeercapaciteit en aanfietsroutes station (m.n.
zuidzijde)
Ontwikkelvisie en strategie naar wandelroutes en flaneerstructuur.
Onderdeel: kernwinkelgebied - havens
Ontwikkelvisie en strategie naar wandelroutes en slenterstructuur.
Onderdeel: Otto Dickeplein
Uitvoering maatregelen bewegwijzeringsbeleid. Borden aanpassen! plaatsen
Afspraken met Arriva over de routering van lijn 10 en het materieel
Opstellen businesscase Waterbushalte Merwekade en lobby kwaliteit
dienstregeling

1

1

260.000

De projecten worden voorbereid in 2013 en het streven is deze in 2014 uit te voeren.
B. M og el ij ke p ro j ec te n 20 14 - 2 01 8
Om alle ambities verwoord in dit verkeersstructuurplan waar te maken, zijn de
beschikbare middelen op dit m oment ontoereikend. Som s is het mogelijk om de
ambities waar te maken met projecten binnen een groter program ma of project. Zo
wordt bijvoorbeeld de nieuwe voet-fietsbrug naar de kop van Stadswerven
gefinancierd en gerealiseerd in het project Stadswerven. Ook zijn er kansrijke
koppelingen te maken met bijvoorbeeld het groot onderhoud aan wegen. Denk
hierbij aan de Merwedestraat, Oranjelaan en het Sumatraplein. De besluitvorming
hierover wordt separaat aangeboden. Hieronder volgt een overzicht van deze
projecten.
project omschrijving
1A
1B

2A

2B

De functie voor het ontsluiten van het Centrum via
de buitenste twee radialen. Onderdeel
Merwedestraat
De functie voor het ontsluiten van het centrum via
de buitenste twee radialen. Onderdeel Dokweg

Realisatie extra parkeercapaciteit oostelijke deel
binnenstad. Onderdeel parkeervoorzieningen

Realisatie extra parkeercapaciteit oostelijke deel
binnenstad. Onderdeel infrastructuur beter
inrichten 30 km/h gebied binnenstad: locaties
Steegoversloot, Torenstraat
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investering

Financiële relatie

> miljoen

Besluitvorming Groot
onderhoud Nota Wegen

> miljoen

> miljoen

Indicatie

Besluitvorming Groot
onderhoud Nota Wegen
Besluitvorming
Kromhout of
Steegoversloot. Bij
negatieve
besluitvorming:
onderzoek naar
alternatieve locaties in
dit stadsdeel.
-

Datum
Ons kenmerk

16 juli 2013
50/1041406

pr oj e ct om s ch r ij v in g

inv estering

Finan ciël e rel atie

3A

> m ilj oen

Bes luitvorming G root
onderhoud Nota
W egen

Verbetering c entrumroute
onderdeel s limme verbeteringen nabij s tation en
rotonde T oulons elaan. Onderdeel: linksaf beweging
Burg. de Raadts ingel - Dubbeldams eweg Noord,
verbeteren uitrij s ituatie bus sen bij buss tation en
verbeteren rec hts afbeweging naar Stationsweg
(par keer rout e).

Indic atie
-

4B

Logic a van routes verbeteren en af s lagverboden
opheff en. O nderdeel links af beweging Oranjelaan Stoopl aan mogelijk maken

4C

Logic a en doorstroming parkeerroute Spuiboulevard
Indicatie 2x
vers terken. O nderdeel rotonde bij Ac hterom en
rotonde bij Spuiweg

5A

19eeeuws e Sc hil 30 km/h gebied
Onderdeel: aanduiden van de 30 km/h zone aan de Indic atie
randen, met (waar nodig) f ys ieke maatregelen
zoals uitritconstruc ties

5B

19 -eeuws e Schil 30 km/h gebied. Onderdeel:
fys ieke wegvak- en kruis punt-maatregelen
behoren d b ij 3 0 k m/h

6B

Realis atie doseerpol Ier "Museumstraat" in
eenric hting (ric hting parkeergarage
Drievriendenhof )

lO F

Fietsknelpunt: Onderdeel comfort. Bes trating Lange
Gelders ekade f iets vriendelijker maken
(herinric hting)

12C

Brug Stadswerven- Noord - Riedijks haven

13A

Maatregelen bewegwijzering op korte termijn;
streven is uitvoering in 2013

14

Lobby Externe veiligheid en interc itykwaliteit

e

3C

Herkenbaarheid Centrumroute (o.a. groene
middenberm met kenmerkende lic htmas ten,
groens truc turen en evt. ander wegmeubilair ter
oriëntatie). O nder andere onderdeel Toulonselaan
aanpas s en binnen unif ormiteit Centrumroute.

> m ilj oen

Indic atie

Inves tering
circa

Streven naar
toevoegen
Toulons elaan bij groot
onderhoud
Mer wed es t raat Oranjelaan
(Bes luitvorming G root
onderhoud Nota W egen

Bes luitvorming G root
onderhoud Nota W egen

-

-

38

Verbetering c entrumroute
Onderdeel: O ranjelaan/Sumatraplein/O ranjepark

-

Indicatie
-

> m il joen

-

Indic atie
> m ilj oen

Realis atie en
financ iering binnen
projec t Stads werven

Inves tering
circa

Realis atie en
financ iering binnen
program ma levendige
binnens tad
Exploitatie

(jaarlijks )
Circa
16B

Af meervoorziening Ark van Noac h

voorbereidingskosten te dekken.
Pa g in a 9/ 1 0

Realis atie en
financ iering binnen
projec t Stads werven

Datum

16 j ul i 2013

Ons k en me rk

SO / 1 0 41 4 0 6

5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

Procedurele bijlagen:
-

ontwerp besluit;
ontwerp begroting;
voorblad begrotingswijziging nr. 213032;
begrotingswijziging rubriek 6;
begrotingswijziging rubriek 7.

Inhoudelijke bijlagen:
- Verkeersstructuurplan Centrum 2013 - 2023;
bijlage 1: De Atlas Verkeer 2013;
bijlage 2: Verslag stadsdebat februari 2013;
bijlage 3: Parkeerbehoefte onderzoek 2013, Ecorys.
7. Voorstel
W ij stellen u voor:
1. het Verkeersstructuurplan Centrum 2013 - 2023" als beleidskader vast te
stellen;
2.
van:
a. de reserve SI-V20 Verkeersstructuurplan Centrum;
b het restant krediet SI-V15 "Binnenstad handhaven autoluwe karakteren
deze strategische investering hiermee af te sluiten;
het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven het
projectenboek uit te voeren;
de begroting conform begrotingswijziging nummer 213032 te wijzigen.

3.
4.

1 Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de secretaris
1 ; ;
w

j

M.M. van der Kraan
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