DORDRECHT! I J
Sector Stadsontwikkeling
Afdeling Beleid

Monitor
Mobiliteitsplan Dordrecht

Opdrachtgever

Directeur Stadsontwikkeling

Status

Ambtelijk concept

Datum

22juni 2009

redactie

G.W. Slager, P.H. Godefrooij-Meijers en
3.K. Buitink

INHOUDSOPGAVE

1
1.1

inleiding
Aanleiding

1
1

1.2
1.3

Beleidscyclus
Leeswijzer

1
2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Resultatenuitvoeringsagenda
H l : Optimaal benutten hoofdwegennet auto
H2: Biedenvan voldoende parkeerruimte
H3: Versterken openbaar vervoer
H4: Versterken positiefiets envoetganger
H5: Verbeteren verkeersveiligheid
H6: Handhaven leefbaarheid
Extra inzet Dordtse projecten

Monitor Mobiliteitsplan Dordrecht

3
3
7
9
15
16
18
21

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Het Beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht (MPD) is in september 2005 vastgesteld, injanuari 2006 gevolgd door de bijbehorende uitvoeringsagenda. Bij de besluitvorming van de uitvoeringsagenda is geen separaat krediet verleend: de uitvoeringsagenda heeft daardoor vooral een kaderstellend karakter gekregen voor al lopende en
nieuwe projecten in Dordrecht en een agenda-settend karakter in Drechtstedelijk, provinciaal en Rijksverband.8
Op 7 november 2007 heeft de gemeenteraad de motie "bereikbaarheid" aangenomen.
Deze motie is in bijlage 1terug te vinden. Hierin vraagt zij het college van B&W naar
de stand van zaken rond de uitvoering van het Mobiliteitsplan Dordrecht. Voorliggend
document geeft deze stand van zaken weer.
Sinds het vaststellen van het beleidsvoornemen mobiliteitsplan in 2005 heeft de wereld niet stil gestaan. Een aantal projecten isconform de planning uitgevoerd. De tunnel onder de Laan der VN iseen voorbeeld van een project waarvan de verwachte
verbetering van de doorstroming goed merkbaar is. In de afgelopen 3jaar deden zich
daarnaast ook unieke kansen voor. Zo bood de netwerkanalyse Zuidvleugel in 2006 de
mogelijkheid enkele grotere knelpunten zoals de aansluitingen A16 centrum en A16N3 bij het Rijk en Provincie Zuid-Holland geagendeerd te krijgen. Het resultaat is een
snellere uitvoering dan in 2005 kon worden voorzien. Anderzijds blijkt ook dat ruimtelijke procedures weerbarstiger uitpakken dan in 2005 werd ingeschat. Dat leidt in
sommige gevallen tot vertraging van projecten. In deze monitor wordt vooral ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de geplande projecten en beleidsproducten.

1.2

Beleidscyclus
In de uitvoeringsagenda is aangegeven dat de gemeente werkt volgens een beleidscyclus. In het beleidsvoornemen wordt aangegeven wat de gemeente wil bereiken en
waar de stad wil staan over 10jaar. In de uitvoeringsagenda wordt de marsroute naar
dat doel verwoord. Ook is daarin aangegeven dat dit doel alleen bereikt kan worden
met inzet op verschillende fronten. Met de monitor wordt vervolgens geëvalueerd of
de beoogde doelen ook daadwerkelijk behaald zijn. Aan de hand van het onderstaande
schema wordt in de volgende hoofdstukken aangegeven welke inspanningen gepleegd
zijn en welke resultaten zijn geboekt.
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*

Jaarlijks uitvoeringsprogramma

(beleids)plannen

projecten

participaties

Afbeelding 1: schematische weergavepositie uitvoeringsagenda
Nu ruim 4jaar na het vaststellen van het beleidsvoornemen zijn verschillende projecten uitgevoerd en verschillende nog voorbereiding. Het is daarom nog niet mogelijk
om te monitoren of de doelstellingen uit het beleidsvoornemen behaald zijn. Deze monitor richt zich op de voortgang van de gedefinieerde projecten in de uitvoeringsagenda en het proces rond de voortgang van de projecten.

1.3

Leeswijzer
De opbouw van deze monitor is als volgt. In de uitvoeringsagenda zijn verschillende
thema's gedefinieerd. Deze thema's komen terug in de hoofdstukken 2 tot en met 7.
Ten opzichte van de uitvoeringsagenda zijn er de afgelopen jaren wijzigingen geweest,
zowel als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen maar ook als gevolg van beleidsontwikkelingen op provinciaal en rijksniveau. Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen
zijn bijvoorbeeld verkeerstudies uitgevoerd, zoals ten behoeve van de ontsluiting van
de zuidelijke stadsdelen. De uitgevoerde werkzaamheden in dit kader komen in hoofdstuk 8 aan bod.
Dordrecht is weliswaar een eiland, het functioneert niet als een eiland. Diverse landelijke en Provinciale programma's en beleidstrajecten hebben betrekking op Dordrecht
en de Drechtsteden. Deze trajecten zijn het platform om de grotere knelpunten in deze regio geagendeerd te krijgen. Enagendering is de eerste stap in het realiseren van
deze projecten. De uitgevoerde werkzaamheden op dit vlak staan verwoord in hoofdstuk 9.
Deze monitor wordt afgerond met de lessen die getrokken kunnen worden uit het nu 3
jaar vigerend mobiliteitsplan Dordrecht. Op basis van deze lessen zullen de aankomendejaren accenten wordt gelegd voor de verdere versterking van de bereikbaarheid van stad en regio.
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2

Resultaten uitvoeringsagenda

2.1

H l : Optimaal benutten hoofdwegennet auto
Door het verkeer te bundelen op de hoofdinfrastructuur kunnen de woonwijken ontlast
worden. Doordat er minder auto's door de woongebieden rijden, nemen leefbaarheid
en verkeersveiligheid toe. Tevens neemt ook de milieuhinder (vooral geluid en lucht)
in de woonwijken verder af.
Om dit mogelijk te maken moet de doorstroming op het hoofdwegennet optimaal zijn.
Hierdoor wordt verkeer verleid de hoofdstructuur te kiezen boven sluipen door de
woonwijken. Devolgende projecten horen bij deze doelstellingen:
H 1 :Optimaal benutten hoofdwegennet auto
!Korte termijnmaatregelen N3-A16 (Aanpassen VRI)
1.1
Ongelijkvloerse kruising spoorwegovergang Laander VN (Realisatie tunnel)
1.2
Doorstroming Laan der Verenigde Naties I e fase (Aanpassen VRI)
1.3 A
Doorstroming
Laan der Verenigde Naties 2efase (2e linksaffer)
1.3 B
1.4 A
Doorstroming Merwedestraat - Oranjelaan (Aanpassen VRI)
1.4 B
Lange termijn maatregelen Prins Hendrikbrug (verbreden)
Korte
termijn maatregelen Prins Hendrikbrug (openingstijden in spits)
1.4C
Doorstroming aansluiting Dokweg - A16 (Aanpassen VRI)
1.5
Afwikkeling Groenezoom - Hastingsweg (Benuttingmaatregelen rotonde)
1.6
Verkeersstructuurplan Dordt West (Bereikbaarheidsvisie industriegebied)
1.7 A
Verkeersstructuurplan Dordt West (Duurzame oplossing knoop N3 - A16)
1.7 B
Verkeersstructuurplan Dordt West (Aanpassing Glazenplein)
1.7C
Verkeersstructuurplan Dordt West (Aanpassen interne circulatie)
1.7 D
Beleidsnota Verkeerslichten
1.8
Gezondheidspark/Sportboulevard Infrastructuur
1.9
Bewegwijzeringsplan
11.10

De meeste projecten zijn afgerond of reeds in gang gezet en worden naar verwachting
binnen twee jaar afgerond. Onderstaand wordt per project meer informatie verschaft.

1.1 Korte termijnmaatregelen N3 - A16
In de zomer van 2006 zijn een aantal maatregelen genomen om de doorstroming op
het knooppunt N3 - A16 te verbeteren. Deze maatregelen bestonden uit een nieuwe
afstelling van de verkeerslichten gecombineerd met de uitbreiding van een aantal opstelstroken. Met deze maatregelen is de maximale capaciteit van het knooppunt bereikt.
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Afbeelding 2: Voorbeeld van uitgevoerde maatregelen: door gebruik te maken van vluchtstroken is de capaciteit op deafrit van deA16 richting Sterrenburg (de dubbele linksaffer rechtsboven) en de toerit naar deAl 6 vanaf de Kiltunnelweg (onder in beeld) vergroot

1.2 VN Tunnel
De tunnel Laan der Verenigde Naties is in 2007 gerealiseerd. De hiermee samenhangende aanpassingen van verkeersregelinstallaties op verschillende locaties komen t e rug in de Beleidsnota Verkeerslichten en zullen de komende jaren worden uitgevoerd.

Afbeelding 3: De VNTunnelheeft een einde gemaakt aan deellenlange wachttijden voor het
spoor.

1.3 t-m 1.5
De studie naar de doorstroming Merwedestraat - Oranjelaan staat voor 2009 in de
planning. Eventuele aanpassingsvoorstellen worden eind 2009 gerapporteerd. De bottleneck in de doorstroming is de prins Hendrikbrug (over het Wantij). Deze brug is drie
rijstroken breed. Afhankelijk van het moment van de dag, krijgt een richting de m i d -
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delste rijstrook toegewezen. Het knelpunt is niet van dien aard dat een verbreding van
de brug een financiële realistische optie is.

1.6 Afwikkeling Groenezoom - Hastingsweg
De rotonde op de Groenezoom en Hastingsweg is meegenomen in het onderzoek naar
de doorstroming op de Provincialeweg. Hieruit is gebleken dat voornamelijk de beweging tussen de Hastingsweg (zuid) en de Groenezoom (oost) erg sterk is. Doorstromingsproblemen doen zich echter voornamelijk voor in de ochtendspits wanneer de
fietsstroom deze beweging kruist Hier is dus sprake van een piekbelasting. Indien
maatregelen noodzakelijk worden bevonden, worden deze meegenomen in het maatregelenpakket ten bate van de doorstroming van de Provincialeweg. In paragraaf 2.8
wordt nader ingegaan op de Provincialeweg.

1.7 Verkeersstructuurpian Dordt West
Het verkeersstructuurpian industriegebied west is in 2007 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de twee grote projecten uit dit plan, de fly-over A16-N3 en het verbreden van de Mijlweg, is het organiseren van de financiën verrassend vlot gegaan.
Beide projecten maken onderdeel uit van het zogeheten aansluitingenprogramma
(Onderliggend Wegennet - Hoofdwegennet) in de samenwerkingsagenda van de MIRT
afspraken Zuidvleugel.Tegen de verwachting van 2006 in zal begin 2009 een convenant met Rijk en provincie worden ondertekend en zal al in 2010 (Mijlweg) en 2011
(fly-over A16 N3) gestart worden met de uitvoering.

Afbeelding 4: Een fotomontagegeeftaan hoedefly-overzalwordenaangelegd.
Na realisatie van de genoemde projecten is een robuuste verbetering van de externe
bereikbaarheid van de westelijke bedrijfsterreinen bereikt. Voor de interne bereik-
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baarheid wordt momenteel samen met het Waterschap Hollandse Delta gestudeerd op
de mogelijkheid om, in samenhang met de noodzakelijke verzwaring van de Wieldrechtse Zeedijk langs de Dordtse Kil,een tweede interne as te realiseren.

1.8 Beleidsnota Verkeerslichten
De beleidsnota verkeerslichten "Doordacht geregeld" isop 8juli 2008 vastgesteld door
de gemeenteraad.
Het belangrijkste doel van de beleidsnota is het vastleggen van de visie op de plaatsing ofjuist de verwijdering van verkeerslichten (plaatsingsstrategie) en op het functioneren van verkeerslichten (regelstrategie) ten behoeve van het te voeren verkeersen vervoersbeleid. Beide strategieën zijn op het gebied van verkeersveiligheid en
doorstroming vervolgens vertaald naar de ontwerpstrategie van verkeerslichten.
Daarnaast geeft de nota inzicht in de wijze van beheer en onderhoud van verkeerslichten en het monitoren (beheersstrategie).
Bij het uitwerken van de beleidsnota is gebleken dat op een aantal punten nader onderzoek nodig is,voordat beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen. Naast
devoorstellen voor onderzoek is bij de vaststelling het lopende meerjaren wijziging/vervangingsprogramma verkeerslichten meegenomen. Naast vervanging van
bestaande verkeersregelinstallaties zijn voorstellen meegenomen voor het aanpassen
en uitbreiden van de groene golven. De groene golf zal op drie plekken uitgebreid
worden:
*
• op de Laan der Verenigde Naties vanaf de Randweg N3 richting S.M. Hugo van
Gijnweg,
• op de Laan der Verenigde Naties vanaf de Mijlweg richting Centrum en
• op de route Oranjelaan - Merwedestraat.

1.9 Gezondheidspa rk/Sportboulevard
Infrastructuur
Binnen het project Gezondheidspark / Sportboulevard is de belangrijkste autoinfrastructuur reeds aangelegd: de verdiepte ligging van de Karel Lotsyweg en de vervanging van de bestaande met verkeerslichten geregelde kruising Overkampweg Karel Lotsyweg door een rotonde. Daarnaast is inmiddels het eerste deel van de parkeergarage sport aangelegd met 480 parkeerplaatsen.
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Afbeelding 5: DetunnelindeKarelLotsyweg maakthetmogelijkeen veiligegelijkvloerseoversteektussenparkeergarages enziekenhuiszone terealiseren.

1.10 bewegwïjzeringsplan
Het bewegwijzeringplan is deels uitgevoerd. Vele borden zijn aangepast of worden,
zoals rond de binnenstad, binnenkort aangepakt. De ANWB borden buiten de binnenstad worden nog niet aangepast. Het project is bij de kadernota cyclus 2009 niet gehonoreerd.

2.2

H2: Bieden van voldoende parkeerruimte
Het bieden van voldoende parkeerruimte voor bezoekers is essentieel om Dordrecht
als het economische centrum van de regio te behouden. Voldoende parkeerruimte
moet deels in de directe nabijheid van het centrum worden geboden, maar ook deels
op grotere afstand om pieken te kunnen opvangen. Voldoende parkeerruimte betekent
dat op de drukste momenten van de week de parkeergarages net niet vol zijn. Bezoekers kunnen dan altijd in de garage terecht. Voor bezoekers die niet het volle pond
willen betalen voor parkeren is er gratis of goedkoop parkeren op afstand. Deze parkeergelegenheid mag nooit vol staan en daarom dient hier voldoende capaciteit worden geboden. Devolgende projecten horen bij deze doelstellingen:

H 2: Bieden van voldoende parkeerruimte
2.1A
Binnenstad / Achterom (Bouw parkeergarage met 450 p.p.)
Binnenstad / Achterom (Bagijnhof en Aachterom autovrij)
2.1 B
Binnenstad / Achterom (Ontsluiting van de Visstraat-garage)
2.1C
Binnenstad / Achterom (Realisatie fietsenstalling 850 f.p.p.)
2.1 D
Parkeerbeleidsplan
2.2
Aanleg parkeervoorzieningen Oost
2.3
2.4
Bereikbaarheid Dordrecht bij Evenementen
Fonds Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
2.5
2.6
Voortzetten gratis openbaar vervoer tijdens feestmaanden
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2.1 A Binnenstad / Achterom (Bouw parkeergarage met 450 p.p.)
De aanleg van de parkeergarage Achterom heeft door gerechtelijke procedures forse
vertraging opgelopen. Inmiddels isgestart met de realisatie en naar verwachting zal
de parkeergarage in 2010 in gebruik genomen kunnen worden. Hiermee wordt een
toevoeging van ruim 400 parkeerplaatsen bereikt.
2.1 B-C Binnenstad / Achterom (Bagijnhof en Achterom autovrij* ontsluiting
van de Visstraat/garage)
In 2008 isgestudeerd op de verkeerscirculatie in het gebied Achterom - Bagijnhof. De
verwachting is dat besloten wordt tot het autovrij maken van het Bagijnhof. Het Achterom zal de parkeergarage Visstraat en parkeergarage Achterom ontsluiten. In 2009
wordt gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied.
De verkeerscirculatie in het Lombardgebied blijft ongewijzigd.
2.1 D Binnenstad / Achterom (Realisatie fietsenstalling 850 f.p.p.)
In 2008 is aan het Achterom een nieuwe bewaakte fietsenstalling gerealiseerd voor
circa 850 fietsen. Door de gemeenteraad is in november 2008 besloten zowel in deze
nieuwe stalling als de reeds bestaande bewaakte stalling aan de Kolfstraat (per direct)
gratis stallen mogelijk te maken (alle dagen van de week).
2.2 Parkeerbeleidsplan
Belangrijke onderdelen binnen het parkeerbeleid zijn in de afgelopen jaren vastgesteld
zoals het egalisatiefonds parkeervoorzieningen en de nieuwe parkeerregels binnenstad. Het parkeerbeleidsplan richt zich dan ook vooral op nog ontbrekende elementen
zoals bijvoorbeeld parkeernormering. Het document geldt als interne richtlijn, en
wordt dan ook niet formeel vastgesteld.
2.3 Aanleg parkeervoorzieningen binnenstad oost
Het onderzoek naar één of meerdere goede locaties voor parkeervoorzieningen aan de
oostzijde van de binnenstad is nog in volle gang. Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht om bij ontwikkelingen aan het Steegoversloot en het Kromhout naast de
parkeerplaatsen behorend bij de gewenste ontwikkeling tevens (een deel van) de binnenstadsbehoefte te accommoderen.
2.4 Bereikbaarheid Dordrecht bij Evenementen
Er is geen algemene beleidslijn opgesteld voor de bereikbaarheid bij evenementen. De
verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld verkeersregelaars) verschuift van politie naar
lokale overheid. In medio 2009 wordt nagegaan of er sprake isvan een gebrek aan
capaciteit of kennis op dit vlak.
2.5 Fonds Egalisatiereserve
Parkeervoorzieningen
In 2008 is het Fonds Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen geactualiseerd. De nota
is in november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad.
2.6 Voortzetten gratis openbaar vervoer tijdens feestmaanden
Zowel in 2007 als 2008 is er gratis openbaar vervoer geweest tijdens drukke dagen in
de feestmaanden. Het gratis openbaar vervoer heeft zowel op stadsbuslijnen als de
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waterbus gegolden. In 2008 is er door provinciale inzet ook een aantal dagen gratis
vervoer op streekbuslijnen en de Merwede-Lingelijn geweest.

2.3

H3: Versterken openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer, vooral richting Binnenstad, vormt één van de pijlers onder
het mobiliteitsplan. Snelheid en betrouwbaarheid van het bussysteem zijn daarbij van
groot belang. Deze aspecten hangen in hoge mate af van de rijtijd van de bus. Daarnaast is de kwaliteit van de verbindingen (frequentie, reismogelijkheden) van belang.
Uiteindelijk moet dit alles uitmonden in een toename van het aandeel openbaar vervoer vooral in de richting van de Binnenstad. Devolgende projecten horen bij deze
doelstellingen:
H 3: Versterken openbaar vervoer
Doorstroming HOV-D (Aanpassen stationsomgeving en VRI)
1 3.1
Dynamisch
Reisinformatie Systeem/DRIS (Organisatie, plaatsing en beheer)
3.2 A
Dynamisch Reisinformatie Systeem/DRIS (Aanpassing haltes centrum, busstation en Gezondheidspark)
3.2 B
Dynamisch Reisinformatie Systeem/DRIS (Communicatie sluiting Papendrechtsebrug en positie bussen)
3.2 C
Dynamisch Reisinformatie Systeem/DRIS (Merwedestraat / Kop van de staart)
3.2 D
Aanleg
knooppunten HOV-D (Station Dordrecht Centraal)
3.3 A
Aanleg knooppunten HOV-D (Gezondheidspark)
3.3 B
Aanleg knooppunten HOV-D (Leerpark)
3.3 C
Maasterras (Aanleg rotonde Krispijnseweg-Baerlestraat)
3.4 A
3.4 B
Maasterras (Verleggen op- en afrit Stadsbrug)
Maasterras (Hoogwaardige busroute)
3.4C
Nieuwe concessie openbaar vervoer
3.5
Beleid toegankelijkheid openbaar vervoer
3.6
Beleid ketenmobiliteit
3.7
Stedenbaan (Station Amstelwijck, Copernicusweg of Zuid)
3.8

3.1 HOV-D
HOV-D is een werktitel voor een programma dat tot doel heeft de kwaliteit van het
openbaar vervoer te verbeteren, waardoor meer personen gebruik maken van het
openbaar vervoer. Het omvat twee onderdelen:
1.
één integraal busnet voor de Drechtsteden. Dit is geëffectueerd met de concessieverlening aanArriva in december 2006 (onderdeel 3.5). Er is geen formeel
onderscheid meer tussen stads- en streekvervoer, maar de netwerken zijn nog
niet optimaal geïntegreerd. Daarom ontbreken nog de nodige directe busverbindingen binnen de regio. Bijvoorbeeld: vanuit Sterrenburg direct, zonder
overstap naar Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Hier ligt nog het nodige
huiswerk;
2.
goede infrastructuur voor de bussen op de hoofdassen (onderdelen 3.2A t/m
3.3C), zodat met zo min mogelijk vertraging, stipt en regelmatig kan worden
gereden. Dit betekent niet dat overal vrijliggende busbanen nodig zijn. Deze
worden alleen aangelegd als de noodzaak daartoe aanwezig is. De benodigde
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infrastructuur op knooppunten en bushaltes maken ook deel uit van dit onderdeel.
In Dordrecht istussen 2000 en 2007 structureel gewerkt aan de doorstroomsnelheid
van de stadsbussen. Hierdoor zijn de exploitatiekosten afgenomen, is de kwaliteit van
het openbaar vervoer verhoogd en is het aantal passagiers met 15 % gegroeid. HOVD komt in feite neer op deze Dordtse aanpak uitvergroten naar het niveau van de
Drechtsteden.
In 2008 is een bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland gesloten voor de
2e fase HOV-D. In de bestuursovereenkomst isvastgelegd dat de provincie maximaal
€ 15 miljoen bijdraagt onder de voorwaarde dat de regio zelf 20% financiert. Op deze
wijze is voor de 2e fase een budget van maximaal € 18,75 miljoen beschikbaar. In
2009 wordt het programma voor deze 2 e fase ingevuld.
3.2 A t/m D Dynamisch reisinformatiesysteem
Drechtsteden
Het dynamisch reisinformatiesysteem is vanaf medio 2008 gerealiseerd. Daarbij is het
basissysteem gerealiseerd (zogeheten presentatieserver in Dordrecht) en zijn de eerste panelen opgeleverd. In totaal zijn in 2008 21 panelen aangebracht. Dit is gebeurd
op de belangrijkste knooppunten in het busnetwerk, zoals het busstation en centrumhaltes Dordrecht, busstation Zwijndrecht (ook informatie NS), Gezondheidspark Dordrecht (ook in de hal van het ziekenhuis) en de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. In enkele gevallen is het DRIS in een tijdelijke situatie aangebracht (o.a. busstation en Gezondheidspark Dordrecht).
Omdat de aanbesteding van het DRIS gunstig is uitgevallen, zullen in 2009 op nog 70
- 80 locaties binnen de Drechtsteden reisinformatiepanelen worden geplaatst. Hiervan
komen er waarschijnlijk 35 in Dordrecht.

Afbeelding 6: Een buiten-enbinnen DRISpaneel
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In 2009 zal de informatie uit het DRIS gekoppeld worden aan de verkeerscentrale van
Rijkswaterstaat in Rhoon,waar de sluiting van onder andere de Papendrechtse brug
wordt geregeld. Bij het moment van het sluiten van de brug wordt rekening gehouden
met de posities van de bussen.
De eerste vijfjaar is het onderhoud van het DRIS geregeld en gefinancierd. Daarna
moeten de Drechtsteden onderling afspraken maken over het voortzetten van het gezamenlijk onderhoud (technisch en operationeel).
3.3 A Busstation NS Dordrecht
Deaanpak van de stationsomgeving in Dordrecht, hét knooppunt van openbaar vervoer in de Drechtsteden, is in zijn geheel (inclusief de rotonde Toulonselaan - Transvaalstraat) door de gemeenteraad van Dordrecht goedgekeurd in december 2007. In
totaal bedraagt de investering circa € 15 miljoen. In het voorjaar van 2008 is gestart
met de uitvoering en naar verwachting is alles gereed in 2010.

Boomstructuur
K&Rentaxi

Fietsenstalling
Stationsplein

Rotonde

Afbeelding 7: Deverschillende onderdelen vandeaanpak vanhetstation Dordrecht
3.3 B Businfra Gezondheidspark Dordrecht
Het Gezondheidspark in Dordrecht in momenteel in aanbouw. Het oude busstation is
reeds enige tijd vervangen door een tijdelijk. Endit tijdelijke station wordt ook weer
verplaatst en gaat vooralsnog niet naar een definitieve situatie. Bij de start van het
project wordt een locatie aangewezen voor het busstation (met aansluitende busbanen). De uitvoering van het definitieve busstation start op zijn vroegst in 2010.
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3.3 CBusinfra N3 / Laan der VN Dordrecht

Afbeelding 8: Busbaan opdeOverkampwegrichtinghetLeerpark
Als onderdeel van HOV-D is in aansluiting op de projecten Leerpark en Gezondheidspark de onderlinge businfra aangelegd. Dit project is al in 2007 opgeleverd.
3.4 Maasterras
Het is nog onbekend wanneer de projecten die relatie hebben met Maasterras worden
uitgevoerd. Deze planning isvooral afhankelijk van de planvorming van het Maasterras. Daarom is hier vooralsnog geen voortgang te melden.
3.5 Nieuwe concessie openbaar vervoer
In 2006 is door de provincie Zuid-Holland een concessie verleend aan Arriva voor de
uitvoering van de concessie DAV (Drechtsteden - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden).
In deze concessie isook de treindienst Dordrecht - Geldermalsen (Merwede Linge
Lijn) geïntegreerd. Na aanvankelijk een slechte start begin 2007 mag nu geconstateerd worden dat het voorzieningenniveau binnen Dordrecht op of zelfs licht boven het
voorzieningenniveau ligt zoals dat ten tijde van SVD het geval was. De gemeente Dordrecht heeft geen rechtstreekse sturingsmogelijkheden meer in de concessie. Wel
wordt via de Drechtsteden geparticipeerd in het concessieoverleg tussen Arriva en
provincie Zuid-Holland.
3.6 Beleid toegankelijkheid openbaar vervoer
Met de concessieverlening aan Arriva is begin 2007 al voldaan aan de eis voor toegankelijk busmaterieel.
In 2008 is een beleidslijn voor toegankelijke bushaltes opgesteld. Hierbij is niet alleen
bepaald welke haltes bij voorkeur dienen te worden aangepast met het oog op toegankelijkheid, maar ook welke vormgeving de halte bij voorkeur dient te hebben. De
voorkeurs!ijst met toegankelijk te maken haltes is besproken met de WMO adviesraad
en op hun aanraden aangepast. In het kader van een driejaar durende extra stimuleringssubsidie voor het toegankelijk maken van openbaar vervoer van de provincie
Zuid-Holland is begin 2009 een start gemaakt met het uitvoeren van het toegankelijk
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maken van 44 haltes. Medio 2009 zal een tweede uitvoering starten van eveneens 44
haltes. Voor 2010 staat wederom het aanpassen van minstens 44 haltes op het programma, mits voldoende subsidie wordt verkregen. Eind 2010 wordt dan voldaan aan
de voor 2015 geldende afspraak met het Rijk met betrekking tot het aantal toegankelijke haltes.
Naast deze extra aanpassingen is de toegankelijke bushalte opgenomen in het standaard ontwerpproces binnen de gemeente. Dit betekent dat bij reconstructies of herbestrating eventuele bushaltes direct toegankelijk zullen worden gemaakt. Hiermee
wordt uiteindelijk nagestreefd dat alle bushaltes binnen Dordrecht toegankelijk zijn
gemaakt.
3.7 Beleid ketenmobiliteit
Ten tijde van het schrijven en vaststellen van het mobiliteitsplan was het idee een
aanvullende studie te doen op het gebied van ketenmobiliteit. Binnen Stedenbaan
wordt hier echter veel aandacht aan besteed, zodat ketenmobiliteit niet meer afzonderlijk zal worden opgepakt.
3.8 Stedenbaan (Station Amstelwijck, Copemicusweg of Zuid)
Algemeen
Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van bestaande steden en
dorpen en bestaande infrastructuur van het hoofdrailnet van de Zuidvleugel door:
• een beter treinproduct: sneller, frequenter, gelijkvloerse instap;
• beter voor- en natransport naar en van stations (ketenmobiliteit);
• beter en intensiever grondgebruik nabij stations.
Hiermee wil het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel:
• de bereikbaarheid en de mobiliteit binnen de Zuidvleugel beter en evenwichtiger verdelen;
• de variatie in woonmilieus en werkmilieus vergroten;
• de aantasting van het landelijk gebied en de milieubelasting beperken.
Het Stedenbaantraject bestaat uit de"Oude lijn1van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht en de zogenaamde 'Goudse lijnen1 tussen Gouda en Den Haag en tussen Gouda en Rotterdam. Stedenbaan opereert op een
interregionaal niveau en benadert openbaar vervoer en ruimte als integrale opgave;
Stedenbaan richt zich op het beter benutten van het bestaande hoofdrailnet van de
Zuidvleugel van de Randstad en tegelijkertijd op het versterken van de steden en dorpen aan dit spoor.
Dit levert aan de ene kant een frequenter en kwalitatief hoogwaardig treinvervoer op,
aan de andere kant ruimtelijke ontwikkeling in de invloedsgebieden van de Stedenbaanstations en een verbeterde aansluiting op voor- en natransport.
Stedenbaan combineert twee strategieën: het realiseren van een hoogfrequente
'spoorboekjes-loze' treinservice op afstanden van 10 tot 40 km op het bestaande
hoofdrailnet van de Zuidvleugel en een interregionaal gecoördineerd verstedelijkingsprogramma, gebaseerd op de ontwikkeling van stationsgebieden (de invloedsgebieden
om de Stedenbaanstations).
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Aanvullende overeenkomsten
Op 10 december 2008 hebben de bestuurders van NS,
ProRail en de 8 Zuidvleugelpartners hun handtekening
gezet onder de volgende drie overeenkomsten:
• Ketenmobiliteit - Informatievoorziening, over
reisinformatie op stations;
• Sociale Veiligheid, met daarin afspraken over
verantwoordelijkheden omtrent het stationsbeheer en het zorgen voor sociaal veilige stations
• Kwaliteit Stations, Stationsomgevingen en
Overstappunten, over bereikbare stationsomgevingen en goede bewegwijzering voor de reiziger.

' iNFORMATIEVOOl
^ KWALITEIT STATI
STATIONSOMGEV
OVERSTAPPUNTE

Mi
Stadsregfc

Om tot 2020 een tekort aan fietsenstallingen te voorkomen worden nu plannen ontwikkeld. Verder worden
er naar verwachting in 2009 concrete afspraken gemaakt over nieuwe P+Rvoorzieningen bij stations.
Ruimtelijke ambitie
Met het document 'Ruimtelijke Ambitie Stedenbaan 2020' heeft het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel de gewenste ruimtelijke ontwikkeling rond de 32 bestaande en 4
mogelijk nieuwe Stedenbaanstations benoemd. In de meeste gevallen komt dat neer
op een intensiever ruimtegebruik en een grotere functiemenging in een gebied van
ongeveer 1200 meter rond het station.
Een belangrijk deel van het ontwikkelingsprogramma op de stationslocaties betreft
woningen en kantoren. Deze programma's zijn verdeeld over de vijf regio's aan de
Stedenbaan. Vanwege vele onzekerheden die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling is
gekozen voor een grote bandbreedte in de afspraken. De hoogste getallen gelden als
ambitie en de laagste als minimaal te realiseren programma's.
Netto toevoeging van vastgoedvolume 2010-2020 binnen globaal een straal van 1200
meter van alle stations van de Stedenbaan:
• woningen 25 - 40 duizend = ca 1/3 van de woningbouwopgave van de Zuidvleugel;
• kantoren 0,7 - 1,2 miljoen m 2 = ca 2/3 van de verwachte kantoorontwikkeling
binnen de Zuidvleugel.
Voor de Drechtsteden isde volgende ambitie vastgelegd:
• 2.500 - 6.000 woningen
• 35.000 - 120.000 m2 kantoren
De lage getallen geven de minimaal te realiseren programma's weer, de hoge de ambities
Naast genoemde ontwikkeling van woningen en kantoren zullen de Zuidvleugelpartners zich inspannen voor de vestiging van voorzieningen op het gebied van detailhandel, onderwijs, zorg en vermaak in de directe nabijheid van de Stedenbaanstations.
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Daarbij wordt aangesloten bij regionaal af te spreken stationsprofielen. Op die manier
kan voldoende ruimtelijke en functionele differentiatie langs de Stedenbaan ontstaan.
Ook spannen de Zuidvleugelpartners zich in voor een groei van het aantal parkeerplaatsen in Park & Ride-voorzieningen en van de capaciteit van de fietsenstallingen
nabij de Stedenbaanstations, elk met ongeveer 50%. Dat is nodig om de beoogde reizigersgroei te faciliteren. De8 Zuidvleugelpartners hebben met elkaar afgesproken
zich extra in te spannen voor deze ruimtelijke ontwikkeling
Station Zuid / Copernicusweg
In 2005 heeft het college van B&W besloten in plaats van station Amstelwijck, dat
vanwege het onvoldoende aanwezig zijn van contractueel overeengekomen aantallen
arbeidsplaatsen op Businesspark Amstelwijck door het Rijk is geschrapt, te streven
naar de realisatie van een station ter hoogte van de Copernicusweg. Het Rijk heeft
vervolgens aangegeven geen mogelijkheden te zien om financiële middelen uit het
MIT-programma "Aanleg kleine stations" ter beschikking te stellen voor realisatie van
een station Copernicusweg, vanwege het niet voldoen aan het minimaal benodigde
aantal nieuwe instappers. Dit betekent dat vooralsnog alle kosten die met verplaatsing
van station Zuid naar Copernicusweg voor rekening van de gemeente zouden komen.
Omdat het programma Stedenbaan nu ook door het Rijk wordt gesteund, biedt dit
wellicht mogelijkheden. Daartoe wordt 2009 een studie gestart naar de ruimtelijke
mogelijkheden rondom de twee potentiële stationslocaties Copernicusweg en Leerpark
in vergelijking met het huidige station Zuid. Deze studie geeft inzicht in de meerwaarde van verplaatsing. Vooralsnog blijft de inzet gericht op het realiseren van deze verplaatsing.

2.4

H4: Versterken positie fiets en voetganger
Het mobiliteitsplan zet in op verbeteren van de positie van de fietsers en voetgangers.
De inzet is om de doorstroming van de fiets te verbeteren maar ook de waardering die
wordt gegeven door fietsers en voetgangers toe te laten nemen. Devolgende projecten horen bij deze doelstellingen:
H 4: Versterken positie fiets en voetganger
4.1
Beleid t.a.v. fiets: Fietsnota
Tarievenbeleid ketenmobiliteit
4.2

afronding
2008
2010

4.1 Fietsnota
De fietsnota is eind 2008 vastgesteld door de gemeenteraad.
Het nieuwe fietsbeleid heeft als hoofddoel het versterken van de positie van de fiets in
de stad. Als subdoelstellingen zijn gehanteerd:
• betere doorstroming fiets
• betrouwbare en acceptabele reistijden op regionaal niveau
• aandeel fiets in de modal split moet toenemen van 25% naar 28%.
• verbetering beleving fietsklimaat in Dordrecht
Met projecten die aansluiten bij de behoefte van fietsers wil de gemeente fietsers verleiden meer te fietsen. In de probleemanalyses is gebruik gemaakt van de "ervaren
problematiek" van fietsers in de stad. In 2005 is hierover een uitgebreide enquête
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onder fietsers gehouden. Eentweede belangrijke bron is onderzoek van de Fietsersbond, zij hebben de landelijke studie "fietsbalans"ook toegepast op Dordrecht. Tot slot
is gebruik gemaakt van objectieve meetgegevens en tellingen (ongevallen, fietsintensiteiten e.d.) en expertmeetings binnen de gemeente.
In het nieuwe fietsbeleid wordt de positie versterkt van grote groepen fietsers (forenzen, recreanten, scholieren, winkelt publiek) envan de kwetsbare groep; de jongere
scholieren. In de beleidsuitwerking wordt ingezet op vier thema's, te weten:
• fietsnetwerk; Een goed kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk is essentieel. In
Dordrecht wordt onderscheid gemaakt naar het (1) primaire netwerk, de ruggengraat, en de verbinding tussen de wijken, (2) het secundaire netwerk wat
een fijnmaziger karakter heeft. Bij deze netwerken gaat het met name om
comfort en de aanpak van oponthoud. Een derde (3) netwerk is het aantrekkelijke recreatieve fietsnetwerk van de stad. Comfort en duidelijke bewegwijzering zijn hier belangrijk. Entot slot (4) komt er een sociaal veilig "nachtnet".
Bij dit nachtnet gaat het vooral om verlichting en het creëren van voldoende
overzicht (o.a. de afwezigheid van hoe struiken dicht langs het fietspad).
• stallen en aanbinden; Bij stallen en aanbinden wordt onderscheid gemaakt naar
stallen bij woningen en stallen bij voorzieningen. Ten aanzien van stallen bij
woningen voert de gemeente een terughoudend beleid. Bij het stallen van de
fiets bij voorzieningen (en in het centrum) wordt ingezet op meer, en vooral
logischer geplaatste aanbindmogelijkheden.
• fietseducatie; Degemeente zet in op gerichte fietseducatie voor de jongste
groep (verkeersweek) op het basisonderwijs, de oudste groep (fietsexamen) en
jongeren op het voortgezet onderwijs (bewust worden van risico's en gedrag)
• fietsendiefstal; de inzet is gericht op preventie, toezicht en handhaving.
Met het eveneens vastgestelde fietsactieplan voor 2009 - 2010 is het besluit genomen
een extra inspanning te plegen. In tweejaar wordt op deze manier € 350.000 extra
voor fietsers geïnvesteerd in 11verschillende maatregelen.
4.2 tarievenbeleïd ketenmobïliteit
Door de provincie Zuid-Holland is in het kader van de komst van de OV-chipkaart een
tarievenkader vastgesteld, waarin enerzijds korting voor met name daluren is opgenomen, maar anderzijds de mogelijkheid open blijft voor vervoerders om eigen proposities in te voeren. Omdat de invoering van de OV-chipkaart in de hele provincie pas in
de loop van 2009 wordt verwacht, isvan uitvoering van dit tarievenbeleid nog geen
sprake.

2.5

H5: Verbeteren verkeersveiligheid
Natuurlijk is en blijft verkeersveiligheid erg belangrijk. In de landelijke Nota Mobiliteit
is een hoog streefcijfer gesteld aan de reductie van aantallen doden en gewonden. Dit
streefcijfer is later nog aangescherpt. Op het verbeteren van de verkeersveiligheid
wordt dan ook stevig ingezet. Devolgende projecten horen bij deze doelstellingen:
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H 5: Verbeteren verkeersveiligheid
J5.1
Permanente verkeerseducatie
5.2
Aanpak blackspots
5.3
Categorisering Duurzaam Veilig
Verkeersveiligheidsplan (incl. 5.1 t/m 53)
5.x
5.4
Uitvoeren maatregelen wijkverkeersplannen
[5.5
Verbeteren ontsluiting sportvelden Reeland
J5.6
Aanpassen rotonde Dubbeldamseweg-Eemsteynstraat
5.7
Copernicusweg - Zuidendijk (Aanleg alternatieve verbinding)
5.8
Beleid Handhaving (i.h.k.v. Bestuurlijke Boete)

Afronding
X
X
X
2008
2009
vervallen
2006
2009
vervallen

5.1 Permanente
verkeerseducatie
De gemeente participeert in de RPV Drechtsteden. Deze regionale projectgroep verkeersveiligheid richt zich met name op gedragsbeïnvloeding. Een van de grotere voorbeelden hiervan is het begeleiden en stimuleren van het programma "School op Seef'.
Inmiddels doen hier circa tien basisscholen aan mee. Daarnaast starten binnenkort
twee educatie projecten voor kinderopvangcentra en het voortgezet onderwijs.
5.2 Aanpak
blackspots
Volgens de landelijk gehanteerde definitie heeft de gemeente Dordrecht geen
blackspots. Uiteraard heeft de gemeente wel gevaarlijke kruispunten en wegen. De
gemeente heeft de afgelopen d r i e j a a r een aantal gevaarlijke locaties aangepakt. Een
goed voorbeeld hiervan is de rotonde Spuiboulevard - Johan de Wittstraat. De komende j a r e n worden de resterende gevaarlijke kruispunten aangepakt.
5.3 Categorisering Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig wordt niet apart opgepakt maar integraal opgenomen in het verkeersveiligheidsplan.
5.X
Verkeersveiligheidsplan
Nieuwe inzichten op het gebied van de aanpak van verkeersveiligheid hebben er toe
geleid dat in 2009 het Dordtse verkeersveiligheidsbeleid wordt vernieuwd. Naar verwachting wordt in 2009 een verkeersveiligheidsnotitie vastgesteld waarin in ieder geval de eerste drie onderdelen (educatie, black spots en categorisering) in samenhang
zullen worden behandeld.
5.4 Uitvoeren maatregelen
wijkverkeersplannen
Vrijwel alle wijkverkeersplannen zijn uitgevoerd. Alleen de verkeerplannen schil en
buitengebied zijn nog niet uitgevoerd. Bij het verkeersplan Schil is de verwachting dat
dit in 2009 aan de Raad wordt aangeboden. Het verkeersplan Buitengebied heeft vertraging opgelopen omdat de verwachting was dat het buitengebied in beheer overgedragen zou worden aan het waterschap. Nu blijkt dat dit niet zo is, zal de uitvoering
van het wijkverkeersplan Buitengebied weer door de gemeente worden opgepakt. Op
zijn vroegst is uitvoering in 2010 te verwachten.
5.5 Verbeteren ontsluiting sportvelden Reeland
Vanwege de onduidelijkheid van het verplaatsen van het station van FC Dordrecht is
de studie nog niet uitgevoerd.
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5.6 Aanpassen rotonde Dubbeldamseweg-Eemsteynstraat
In het kader van het omleidingsplan voor de bouw van de VN Tunnel is de rotonde
Dubbeldamseweg - Eemsteynstraat aangepast om hiermee een beter overzicht en een
betere rijbeweging te creëren.
5.7 Copernicusweg - Zuidendijk (Aanleg alternatieve verbinding)
Na vele jaren discussie is ook dit project inmiddels in uitvoering. In 2009 zal gestart
worden met de aanleg van de benedendijks gelegen Copernicusweg. Hierdoor ontstaat
bovendijks een veel veiliger fietsroute.
5.8 Beleid Handhaving (i.h.k.v. Bestuurlijke Boete)
Doordat de Eerste Kamer niet akkoord is gegaan met het geven van voldoende inhoud
aan de bestuurlijke boete is het voor gemeenten niet mogelijk de belangrijkste verkeersovertredingen zelfstandig aan te pakken. Inmiddels is overleg opgestart met de
politie om te komen tot betere afspraken over een aantal handhavingsaspecten, b i j voorbeeld in 30 kilometer gebieden.

2.6

H6: Handhaven leefbaarheid
Het minimaal gelijk houden van de leefbaarheid bij een verbeterde bereikbaarheid is
de algemene doelstelling van het mobiliteitsplan. Hierbij wordt met name gekeken
naar luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. De volgende projecten horen bij deze
doelstelling:
H 6: Handhaven leefbaarheid
Sporendossier i.r.t. Externe Veiligheid
6.1
N3 en externe veiligheid / A4 corridor
6.2
6.3
Stedelijke distributie
Realisatie format tijdelijke verkeerscirculatieplannen
[6.4
Studie Mobiliteitsmanagement
6.5
6.6
Mobiliteitstoets
Landbouwontsluitingsweg
6.7

Afronding
n.n.b.
n.n.b.
2009
2008
2009
n.n.b.
n.n.b.

6.1 Sporendossier in relatie tot externe
veiligheid
Het dossier Externe veiligheid is gericht op het oplossen van de knelpunten op zowel
de korte- als lange termijn om tot duurzame beheersbaarheid van de veiligheidsproblematiek te komen en tot een duurzame bereikbaarheid. De lobby over externe veiligheid wordt via verschillende netwerken en projecten gevoerd. Binnen deze netwerken wordt een verschillend accent gelegd met betrekking tot de aard van de problematiek. Hoewel gestart vanuit externe veiligheid is binnen de lobby ook de nadruk
gelegd op de noodzaak voor voldoende capaciteit op de "Oude Lijn". Op deze wijze is
inmiddels bereikt dat ook het Havenbedrijf Rotterdam zich bewust is van de
(on)mogelijkheden van ongestoorde doorvoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is,
om een goede inhoudelijke discussie met het Rijk te kunnen voeren, het maken van
een voorlopig ontwerp van een tunneloplossing (tracé, mogelijkheden, milieu-effecten,
kosten etc.) nodig. De ervaring op diverse andere dossiers heeft geleerd dat realistisch zicht op de door ons gepropageerde oplossingsrichtingen nodig is. De lobby ex-
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terne veiligheid wordt onder andere gevoerd via de MIRT-verkenningen, via de gebiedsagenda's, VAR (verbinding Antwerpen - Rotterdam), via Stedenbaan, via Programma Hoogfrequent Spoor en Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederenvervoer en natuurlijk in het kader van de basisnetten gevaarlijke stoffen.

6.2 N3 enexterne veiligheid/ A4corridor
Het ontwerp basisnet weg is recent naar de Tweede Kamer gezonden. De N3 maakt
deel uit van het basisnet weg. Rijkswaterstaat stemt vooralsnog niet in met een functiewijziging van de N3, omdat deze weg onderdeel uitmaakt van de route gevaarlijke
stoffen. RWS heeft in 2002 rapport uitgebracht waarin duidelijk is geworden dat het
Rijk momenteel geen alternatief heeft voor deze route (behalve route A16 - stadsbrug
Zwijndrecht) en dat andere beperkende maatregelen op internationale regelgeving en
afspraken stuiten.
Voor de langere termijn blijft Dordrecht zich inzetten voor het beperken van de risico's
van dit transport via de N3, onder andere door herrouteren van de gevaarlijke stoffen
via de toekomstige A4 door de Hoekse Waard. Omdat binnen de planhorizon voor het
Mobiliteitsplan het betreffende tracédeel van de A4 nog niet zal zijn gerealiseerd, is
zowel aan een korte als lange termijnstrategie gewerkt.
De korte termijn strategie behelst vooral het beperken van de risico's van het transport gevaarlijke stoffen. Uit een in 2003 in opdracht van de provincie uitgevoerde studie naar de externe veiligheid op de N3 blijkt dat vooral het "nietautosnelweggedeelte" en de kruispunten (kop-staart ongevallen) voor een lagere veiligheidsfrequentie zorgen. Door verbetering van de doorstroming op zowel de kruising
N3 - A16 als N3-A15 zal de veiligheidssituatie verbeteren. Beide kruispunten zijn opgenomen in het zogeheten aansluitingenprogramma dat Rijk en regio gezamenlijk uitvoeren. Voor 2014 moeten beide kruispunten zijn aangepakt.
De lange termijn strategie isvooral gericht op het realiseren van de A4-Zuid met
daarbij aandacht voor de vormgeving van de rivierkruisingen.
Een filearm en mooi gebied creëren tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen.
Met deze ambitie stelde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in september 2006 de scope voor Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) vast. Dordrecht / Drechtsteden hebben in PMZ geparticipeerd.
Sindsdien is gezocht naar mogelijkheden om tussen Rotterdam enAntwerpen een
'doorstroomroute' te realiseren voor met name het vrachtverkeer. De aanleg van de
A4-Zuid tussen knooppunt Benelux en Klaaswaal is hier een onderdeel van. Voor Dordrecht en de Drechtsteden was van belang dat de A4 Zuid mogelijkheden bood het
vervoer van gevaarlijke stoffen te verleggen van N3 naar A4.
PMZ is met ingang van 1januari 2009 opgegaan in Rotterdam Vooruit. In het project
Rotterdam Vooruit gaan het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam
en de gemeente Rotterdam samen onderzoeken waar de knelpunten zitten en welke
kansen en ontwikkelingen denkbaar zijn om de Rotterdamse regio duurzaam bereikbaar te maken én te houden. Daarbij wordt gekeken naar de middellange (2020) en
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de lange termijn (2030-2040). Dit gezamenlijke onderzoek leidt eind 2009 tot een
Masterplan met oog voor duurzaamheid en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Op basis van dit Masterplan kunnen bestuurders van de betrokken overheden de
beste oplossingen en maatregelen vaststellen. Nade besluitvorming hierover kan dan
direct worden gestart met de voorbereidende procedures om de gekozen maatregelen
en projecten uit te voeren. Deze maatregelen en projecten zullen worden opgenomen
in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte enTransport (MIRT) van het Rijk.
Ook bij Rotterdam VooRuit wordt door Dordrecht/ Drechtsteden op bestuurlijk niveau
geparticipeerd.
6.3 Stedelijke Distributie
Degemeente volgt de ontwikkelingen op het vlak van stedelijke distributie nauw. Vergelijkbare gemeenten als Nijmegen en 's-Hertogenbosch hebben een vorm van stedelijke distributie ingevoerd. Wanneer het bedrijfsleven behoefte heeft aan een vorm van
het gezamenlijk organiseren van de distributie dan zal de gemeente hier een coördinerende rol in vervullen.
Voor de binnenstad gaat wel een beperking lengte beperking gelden voor vrachtverkeer. De lengte beperking heeft ook invloed op het gewicht van het vrachtverkeer van
en naar de binnenstad. De beperking heeft (zeer) gunstig effect op de trillingshinder in
delen van de binnenstad. Ook kan de beperking een stimulans betekenen voor stedelijke distributie.

6.4 Realisatieformat tijdelijkeverkeerscirculatieplannen
De gehanteerde methodiek bij de afsluiting van de Laan der VN (bouw van de tunnel)
blijkt goed te hebben gefunctioneerd. Deze methodiek (of format) wordt nu gehanteerd bij alle grotere projecten in de stad. De aanpassing van het stationsplein is hier
een voorbeeld van.
6.5 studie
mobiliteitsmanagement
Landelijk gezien krijgt mobiliteitsmanagement steeds meer de aandacht. Zo is in 2007
deTaskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) opgericht door het kabinet om het aantal
filekilometers in de spits te reduceren. Deze taskforce bestaat uit vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven, de sociale partners en de rijksoverheid. De speerpunten van de
TFMM hebben betrekking op de arbeidsvoorwaarden en het aangaan van regionale
convenanten, die worden gesloten tussen werkgevers en decentrale overheden. Het
gaat hierbij om niet-vrijblijvende afspraken om de bereikbaarheid en leefbaarheid
structureel te verbeteren. DeTFMM heeft hierbij met name de rol van aanjager en
procesbegeleider. DeTFMM is gestart met zes voorbeeldregio's, waarna het de bedoeling is verder te gaan met andere regio's in Nederland.
Mobiliteitsmanagement wordt regionaal opgepakt. De initiatiefnemende partijen Werkgeversvereniging Drechtsteden, VCCZuid-Holland-Zuid, Kamer van Koophandel Rotterdam en de regio Drechtsteden delen de ambitie om zowel de bereikbaarheid van de
regio te verbeteren als het duurzame karakter te verstevigen. Deze partijen hebben
de intentie uitgesproken te komen tot een kleine slagvaardige organisatie die in de
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Drechtsteden in eendrachtige samenwerking met mobiliteitsmanagement aan de slag
kan. Zowel bedrijfsleven(organisaties) als overheden nemen daarin hun verantwoordelijkheid zover dat binnen hun mogelijkheden ligt. In 2009 wordt gewerkt aan het
uitwerken van deze intentie.
6.6
Mobiliteitstoets
In het verkeersmodel van de stad zijn alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen. Hierdoor is bekent wat het effect is van extra woningbouw of winkels, afhankelijk van de omvang van het project wordt een bijdrage gevraagd voor het fonds bovenw i jksevoorzieningen. Uit de fonds worden vervolgens de noodzakelijk infrastructurele aanpassingen (deels) gefinancierd.
6.7

Landbouwontsluitingsweg

In het buitengebied van Dordrecht komt een nieuwe landbouwweg tussen de Oude
Veerweg en de Vlaakweg. De Wieldrechtse Zeedijk kan hierdoor grotendeels autoluw
worden gemaakt. Op de landbouwweg mag maximaal 60 k m / u u r gereden worden.
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Bij de aanleg van de nieuwe landbouwweg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de bestaande landbouwgebieden. Ook het kappen van struiken en bomen wordt
zoveel mogelijk vermeden. Hierboven staat een grotere afbeelding van de geplande
landbouwweg.
De aanleg van de landbouwweg start zo snel mogelijk. Het gedeelte vanaf de Veerweg
tot aan de Blindeweg wordt als eerste aangelegd.

2.7

Extra inzet Dordtse projecten
Provincialeweg
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Naar aanleiding van ontwikkelingen in de zuidelijke stadsrand (o.a. bouwprojecten
Smitsweg en Zuidpolder en de realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch) zijn diverse onderzoeken gestart naar ontsluitingen van de nieuw te ontwikkelen gebieden.
De Provincialeweg loopt tegen haar maximale capaciteitsgrenzen aan. Door de toekomst woningbouw in de Zuid- en Bovenpolder waardoor de Provincialeweg verder
belast gaat worden. Onderzoek heeft aangetoond dat diverse doorstromingsmaatregelen nodig zijn op de Provincialeweg.
Daarnaast is gekeken naar de wenselijkheid van een zuidelijke ontsluiting voor de
Zuid- en Bovenpolder. In de nabije toekomst levert dit een geringe ontlasting op van
de Provincialeweg. De Provincialeweg biedt na de noodzakelijke maatregelen echter in
de toekomst geen verdere uitbreidingsmogelijkheden meer, waardoor een zuidelijke
ontsluiting een grotere noodzaak zal krijgen.

Westelijke Dordtse Oever (WDO)
De vraagstukken rond de verzwaring van de dijk langs het Dordtse Kil,de positie van
de Zeehaven en de opvang van de bovenregionale vraag naar bedrijventerrein is integraal opgenomen in de Westelijke Dordtse Oever. In dat kader is nadrukkelijk de
hoofdinfrastructuur geanalyseerd. Uit de analyses en de ontwerpschetsen is naar voren gekomen dat er twee belangrijke infrastructurele maatregelen getroffen moeten
worden in dit deel van de stad. Zo biedt de dijkverzwaring de unieke kans om de verbinding Dordtse Kil 3 en 4 met de Zeehaven mogelijk te maken. De interne bereikbaarheid van het gehele westelijke industriegebied wordt hierdoor sterk verbeterd. De
aansluiting van het Dordtse Kil 3 en 4 op de Rijksweg A16 wordt sterk verbeterd met
een verlengde aansluiting. Beide infrastructurele investeringen maken deel uit van de
businesscase WDO. De WDOwordt mede mogelijkheid door een bijdrage van derden
van € 35 miljoen.
Wegennota
De wegennota (stadsbeheer) biedt een volledig overzicht van het functionele onderhoud de komende jaren. Deze doorkijk vormt de basis om ruim voordat het onderhoud
daadwerkelijk wordt uitgevoerd, na te gaan of functionele verbeteringen aan de wegen
direct meegenomen kunnen worden.
Gratis openbaar vervoer ouderen
Bij motie van de Raad wordt van 1juli 2009 tot en met 30juni 2010 een proef gehouden met gratis busvervoer voor senioren ouderen.
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