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1

Inleiding

Dit rapport gaat over het gebied Spuiboulevard en omgeving. Dat is het gebied dat wordt begrensd door
de spoorlijn, de Spuiboulevard en de Johan de Wittstraat. In Figuur 1 is het gebied weergegeven.

1.1

Aanleiding

De Spuiboulevard e.o. ligt tussen de historische binnenstad van Dordrecht en het station. Het gebied is
gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw. In de loop van de 20e eeuw zijn er nieuwe functies in het
gebied Spuiboulevard e.o. toegevoegd. Er is oorspronkelijke bebouwing verdwenen en er zijn veel
kantoren gebouwd. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er ook veel nieuwe woningen en twee
parkeergarages (Veemarkt en Spuihaven) in het gebied ontwikkeld. Op dit moment bestaat het gebied uit
een mix van oorspronkelijke en later toegevoegde bebouwing en functies, waarmee de Spuiboulevard e.o.
zijn identiteit heeft verloren. Er is veel (kantoren)leegstand en veel bebouwing heeft een verouderde
uitstraling. Ook is de auto-infrastructuur nadrukkelijk aanwezig. De visie op autobereikbaarheid is
tegenwoordig anders dan in de tijd dat deze infrastructuur is vormgegeven. Het gebied is hierdoor minder
aantrekkelijk geworden.
De Drechtsteden hebben tot 2030 een woningbouwopgave van 25.000 woningen. De gemeente
Dordrecht heeft de ambitie om daarvan 10.000 binnenstedelijke woningen te realiseren. Het gebied
Spuiboulevard e.o. wordt door de gemeente Dordrecht gezien als toplocatie voor kenniswerkers. De
gemeente geeft aan dat er in het gebied Spuiboulevard e.o. behoefte is aan woningen in het duurdere
segment voor deze doelgroep (stadswoningen en appartementen). Naast wonen is werken een gewenste
functie in het gebied, waarbij gedacht wordt aan vernieuwing en concentratie van de kantoorfunctie in het
gebied, waaronder een nieuw Stadskantoor.

Figuur 1 Luchtfoto van het gebied Spuiboulevard e.o..
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Het realiseren van het gewenste programma met wonen en werken kan zorgen voor een levendige
omgeving met een hoge kwaliteit. Daarnaast heeft en houdt het gebied Spuiboulevard e.o., vanwege de
ligging tussen de A16 en de binnenstad, een functie voor de opvang van bezoekers van de binnenstad.
Parkeren is hierbij relevant. Verwacht wordt dat de gewenste doelgroep (kenniswerkers) vaker kiest voor
duurzame mobiliteit en dus meer gebruik zal maken van het openbaar vervoer en de fiets en minder van
de auto. De ligging van het gebied tussen station Dordrecht en de binnenstad ondersteunt deze
verwachting. Al met al is er een hoog ambitieniveau voor het gebied Spuiboulevard e.o.

1.2

Doel

De gewenste ontwikkeling van het gebied Spuiboulevard e.o. is alleen mogelijk wanneer Dordrecht als
stad voldoende aantrekkelijk blijft. Dat betekent dus niet alleen zorgen voor voldoende en passende
woningen en kantoren en andere functies, maar ook een aantrekkelijke openbare ruimte. Het gebied
wordt nu als minder aantrekkelijk ervaren. Delen van de wegenstructuur in het gebied sluiten niet meer
goed aan bij het gewenste gebruik. Zo wordt de Spuiboulevard in de huidige vorm vooral ervaren als een
barrière. Dit zorgt er ook voor dat het gebied Spuiboulevard e.o. en de binnenstad twee aparte gebieden
zijn. Het gebied moet meer aansluiten bij de binnenstad en de barrière moet geslecht worden. Daarbij
heeft het gebied Spuiboulevard e.o. een parkeeropgave voor bezoekers van de stad. Het gebied ligt
immers gunstig voor de autobereikbaarheid, tussen de A16 en de binnenstad.
Het doel van deze studie is om te komen tot een gedragen en goed onderbouwde verkeerskundige
‘voorkeursvariant’ waarmee het gebied Spuiboulevard e.o. aantrekkelijk, leefbaar en goed bereikbaar is.
Hiervoor verkennen we maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het aantal motorvoertuigen in het
gebied afneemt. Door deze maatregelen ontstaat er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbare
ruimte. Ook kan de aansluiting met de binnenstad verbeterd worden.

1.3

Toekomstige ontwikkelingen

In het gebied Spuiboulevard e.o. zijn plannen voor sloop en nieuwbouw. We zijn uitgegaan van de nu
actuele cijfers (mei 2018). Per saldo is een verschuiving van kantoorfunctie (afname van 14.500 m2) naar
woonfunctie (toename van 516 stuks) voorzien.
Er zijn 684 nieuwe woningen gepland, waarbij wordt gekozen tussen een mix van grondgebonden
woningen en appartementen. Daarnaast zijn er circa 41.500 m2 nieuwe kantoren gepland (waaronder
een nieuw Stadskantoor), verdeeld in 10.500 m2 met baliefunctie en 31.000 m2 zonder baliefunctie.
Voorzien is dat er 168 woningen worden gesloopt. Ook worden 56.000 m2 kantoren en 1.900 m2
zorgvoorzieningen gesloopt.

1.4

Opbouw rapport

Dit rapport bestaat uit drie inhoudelijke hoofdstukken. In hoofdstuk 2 richten we ons op parkeren. Hierbij
geven we een motivatie om te komen tot lagere parkeernormen en wat daarvoor moet gebeuren. Lagere
parkeernomen zorgt voor minder parkeerplaatsen, wat weer leidt tot minder auto’s in het gebied. In
hoofdstuk 3 richten we ons op de wegenstructuur. We verkennen in zes varianten een aantal mogelijk
aanpassingen aan de wegenstructuur in en om het gebied, waarmee we de verkeersstromen proberen te
beïnvloeden. Dit kan leiden tot minder auto’s in het gebied. Overigens moet dit niet leiden tot knelpunten
buiten het gebied. In hoofdstuk vier kiezen we één voorkeursvariant, mede op basis van hoofdstuk 3.
Deze voorkeursvariant werken we gedetailleerd uit.
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2

Parkeren

De hoeveelheid motorvoertuigen heeft een belangrijk aandeel in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van
het gebied Spuiboulevard e.o. en de aansluiting bij de binnenstad. Minder motorvoertuigen biedt
daarnaast meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Mogelijkheden om dit doel te bereiken zijn het onder
voorwaarden hanteren van lagere parkeernormen voor de nieuwe ontwikkelingen. Lagere normen leiden
tot minder parkeerplaatsen. Dit kan vervolgens zorgen voor minder motorvoertuigen in het gebied,
waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers, voetgangers en openbare ruimte. Ook kunnen hierdoor de
toekomstige ontwikkelingen mogelijk makkelijker gerealiseerd worden. Dit is een andere manier van
denken en werken dan tot nu toe standaard was. Hiermee speelt de gemeente in op de veranderende
behoeften en vragen uit de maatschappij, waarmee de gemeente tegelijk ook een pioniersrol pakt.
Dit hoofdstuk gaat in op het kunnen hanteren van lagere parkeernormen voor het nieuwe programma in
het gebied Spuiboulevard e.o. We beschrijven eerst kort de huidige parkeersituatie in het gebied. Daarna
beschouwen we de mogelijkheden hiervoor aan de hand van diverse maatregelen en randvoorwaarden.
Daarbij geven we het effect hiervan aan op het aantal benodigde parkeerplaatsen. We beschouwen drie
sporen waarlangs lagere parkeernormen gehanteerd kunnen worden:
1. Locatie: De locatie van de ontwikkeling heeft invloed op te hanteren parkeernorm;
2. Netwerkoptimalisatie: Door aanpassingen in bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur worden andere
vervoerswijzen dan de auto aantrekkelijker, waardoor het autogebruik in het gebied
Spuiboulevard e.o. afneemt en er minder parkeerplaatsen nodig zijn;
3. Nieuwe en innovatieve vervoersconcepten: Hiermee wordt door de wijze van bouwen het
‘reguliere’ autogebruik ontmoedigd en zijn er minder parkeerplaatsen nodig.
Voor de drie sporen beschrijven we een aantal mogelijke maatregelen. Per spoor noemen we de
maximale reductiepercentages op de parkeernorm. Deze percentages hebben we bepaald aan de hand
van:
 Informatie over andere steden (bronvermeldingen 1, 2 en 5). Dit heeft vaak betrekking op grotere
steden, zoals Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Een 1 op 1-vergelijking met Dordrecht is niet
reëel, dus daarom hebben we lagere reductiepercentages gehanteerd dan waarmee de grote
steden werken. We constateren dit ook bij het gemiddeld autobezit in de binnenstad. Dordrecht zit
onder ‘normaal’, maar de grote steden zitten nog lager (zie blauwe kader op bladzijde 11). Er
ontstaat een soort rangorde: gemiddeld – Dordrecht – grote steden. We zien wel steeds meer dat
steden van ongeveer gelijke omvang als Dordrecht (zoals Apeldoorn, Amersfoort en Amstelveen;
bronvermelding 7) ook nadenken over maatregelen en gevolgen voor de parkeersituatie;
 Het hanteren van reductiepercentages is betrekkelijk nieuw, dus veel referenties zijn er (nog) niet.
We hebben daarom ook onze eigen expert-judgement gebruikt.
Op basis van de maatregelen stellen we voor de nieuwe ontwikkelingen in het gebied nieuwe
parkeernormen voor. Hierbij gaan we in ook op de te hanteren randvoorwaarden. De te hanteren
parkeernorm is afhankelijk van het aantal maatregelen en randvoorwaarden dat daadwerkelijk wordt
toegepast. Dit hebben we in een tabel gezet, waaruit de te hanteren parkeernorm blijkt.

2.1

Huidige parkeersituatie

Het gebied Spuiboulevard e.o. ligt tussen de A16 en binnenstad van Dordrecht. Het gebied vangt
bezoekers van de binnenstad op. De huidige twee parkeergarages Spuihaven (520 plekken) en Veemarkt
(680 plekken) hebben vooral een parkeerfunctie voor bezoekers (ook kortparkeerders) en werknemers
van de autoluwe binnenstad en het gebied zelf. Daarnaast zijn er straatparkeerplaatsen voor bewoners,
kortparkeerders en vergunninghouders.
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Parkeerregulering
In het gebied Spuiboulevard e.o. geldt parkeerregulering met betaald parkeren en vergunningen. Betaald
parkeren geldt op werkdagen en op zaterdag tussen 9:00 uur en 22:00 uur. Op zondag geldt betaald
parkeren tussen 12:00 uur en 17:00 uur. In de parkeergarages Veemarkt en Spuihaven geldt altijd betaald
parkeren, met verschillende tarieven op verschillende momenten van de dag. Ten zuiden van de spoorlijn
is geen parkeerregulering. Hier kan vrij geparkeerd worden.
Metingen en waarnemingen
De gemeente Dordrecht voert regelmatig parkeerdrukmetingen uit. Op basis van recente metingen kan
een aantal conclusies getrokken worden voor de huidige situatie:
 In het gebied Spuiboulevard e.o. zijn voldoende parkeerplaatsen. Op sectorniveau zijn er nergens
tekorten, ook niet als uitgegaan wordt van maximaal 85-90% bezetting;
 Bewoners parkeren vooral op straat en maken minder gebruik van beide parkeergarages;
 Voor bezoekers en werknemers geldt juist het omgekeerde. Deze groepen parkeren meer in de
garages en minder op straat.
De gemeente wil inzetten op het beter benutten van de bestaande parkeercapaciteit van de straat,
parkeergarages, publiek en privaat, om te komen tot een zo optimaal mogelijk dubbelgebruik van de
beschikbare parkeerplaatsen.

2.2

Spoor 1: Locatie

Op basis van de gebiedskenmerken en de ligging van de Spuiboulevard e.o. kan een lagere parkeernorm
realistisch zijn. We beschouwen twee mogelijkheden voor het aanpassen van de kencijfers zoals
voorgeschreven door het CROW. De gemeente Dordrecht hanteert nu de parkeerkencijfers van het
CROW en houdt het midden van de bandbreedte aan. Dit is vastgelegd in de ‘Beleidsregels parkeren bij
nieuwbouwprojecten Dordrecht’ (juni 2017).
Aanpassen stedelijke zone CROW
Het gebied Spuiboulevard e.o. heeft nu stedelijke zone ‘schil centrum’. Het gebied heeft kenmerken
waarmee de keuze voor stedelijke zone ‘centrum’ ook realistisch is. Ten opzichte van de binnenstad (dit
gebied is wel aangeduid als ‘centrum’) is er minstens evenveel alternatief vervoer beschikbaar. Immers,
station Dordrecht ligt aan de rand van het gebied. Daarnaast is in beide gebieden sprake van betaald
parkeren. Dit kan een aanleiding zijn om de stedelijke zone aan te passen naar ‘centrum’. De kencijfers
voor ‘centrum’ liggen tot ongeveer 12,5% lager dan voor ‘schil centrum’. Daarnaast kunnen aanpassingen
in de parkeerregulering, het verstrekken van vergunningen en de tarieven relevant zijn.
Positiekeuze binnen bandbreedte CROW
Een ontwikkeling dichtbij hoogwaardig openbaar vervoer heeft minder behoefte aan parkeerplaatsen.
Gebruik van het openbaar vervoer ligt hier immers meer voor de hand dan parkeren op een locatie verder
weg. Dit zit ook verwerkt in de stedelijke zone, maar we stellen voor om voor een ontwikkeling binnen 400
meter (hemelsbreed) van NS-station Dordrecht een extra reductie te overwegen. Daarnaast wordt het
gebied goed bediend door bussen. Ook in de directe omgeving van HOV-bushaltes is een reductie te
verantwoorden. Andere steden hanteren ook afstanden rond OV-haltes (bronvermelding 5). In plaats van
het midden van de bandbreedte, kan daarom gekozen worden voor een parkeerkencijfer laag in de
bandbreedte (de laagste waarde). Deze kencijfers liggen ongeveer 25% lager dan midden bandbreedte.
We kiezen voor aanpassen bandbreedte. De belangrijkste overweging is de nabijheid van goed openbaar
vervoer (zowel trein als bus). Ook blijft hiermee het onderscheid bestaan tussen de binnenstad met het
kernwinkelgebied en de schil (waar het gebied Spuiboulevard e.o., onder valt).De bandbreedte en de
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stedelijke zone aanpassen levert samen circa 37,5% (12,5+25) reductie op. Dat vinden we op dit moment,
anno 2018 nog niet reëel.

2.3

Spoor 2: Netwerkoptimalisaties

We stellen een aantal netwerkmaatregelen voor in en rond het gebied Spuiboulevard e.o. waarmee
andere modaliteiten dan de auto aantrekkelijker worden. Hiermee kan het autogebruik afnemen en de
auto-infrastructuur worden afgewaardeerd. Het gaat om maatregelen die het netwerk verbeteren en/of
wijzigen voor fietsers, motorvoertuigen, openbaar vervoer en voetgangers. Ook beschouwen we
ketenmobiliteit.
Uit onderzoek (bronvermelding 8) blijkt dat de inwoners van Dordrecht de meeste prioriteit geven aan het
verbeteren van de fietspaden en de doorstroming van het autoverkeer. Uit onderzoek onder inwoners van
de Drechtsteden (bronvermelding 9) blijkt dat 49% van alle ritten korter is dan 20 kilometer. De meeste
ritten worden gemaakt in de ochtend- en avondspits. Het onderzoek geeft ook inzicht in de bestemmingen
van de ritten in de ochtend- en avondspits. Hiervan is 37% gerelateerd aan de regio Rotterdam en ook
37% is gerelateerd aan een plek elders in de Drechtsteden. 26% van de ritten vind plaats binnen de eigen
woonplaats. Deze cijfers zijn in lijn met landelijk onderzoek van de fietsersbond, waaruit blijkt dat 61% van
de Nederlandse bevolking binnen 15 kilometer van het werk woont.
Fiets
Het onderzoek onder inwoners van de Drechtsteden laat zien dat er veel behoefte is aan betere
fietspaden. Uit het onderzoek blijkt overigens niet wat onder ‘beter’ wordt verstaan: verharding, missende
schakels, vertragingstijd. Omdat bijna de helft van de werkgerelateerde ritten korter is dan 20 kilometer, is
de (elektrische) fiets een realistische optie voor deze ritten. Verder zien we bij de bestemmingen een groot
aandeel Rotterdam, Dordrecht en Drechtsteden. Van de reizigers die in de spits niet met de fiets gaan,
geeft 66% aan dat de bestemming te ver is. Het verbeteren van de fietsverbindingen in Dordrecht zelf en
in de richting van Rotterdam levert in potentie de meeste ‘winst’ op. In het algemeen geldt dat fietsroutes
aantrekkelijk zijn door:
 Directheid: routes die een zo direct mogelijke lijn vormen tussen herkomst en bestemming;
 Snelheid: weinig oponthoud bij kruisingen, bruggen en verkeerslichten, voldoende breedte om
goed te kunnen inhalen;
 Comfort en veiligheid: vrijliggende fietspaden met een vlakke, rode asfaltverharding, voldoende
verlichting, voldoende fietsparkeerplaatsen op strategische locaties en sociale veiligheid.
In algemene zin valt op dat in Dordrecht de voorrang voor fietsers op rotondes niet eenduidig is geregeld.
We raden aan om de fietsers op alle rotondes binnen de bebouwde kom in de voorrang te zetten. Dit is
ook conform de richtlijnen van het CROW. In de volgende hoofdstukken gaan we gedetailleerder in op de
mogelijke infrastructurele aanpassingen.
Voor het gebied Spuiboulevard e.o. gaan we, vooral op basis van de onderzoeksgegevens, uit van een
reductie van 5% op de parkeernormen. Een combinatie van maatregelen zorgt voor het grootste effect.
Ter illustratie: als er goede bewaakte fietsenstallingen zijn, maar de routes er naartoe zijn niet
comfortabel, dan zal de stalling matig gebruikt worden en daarmee een lagere reductiefactor gehanteerd
dienen te worden dan nu voorgesteld.
Motorvoertuigen
Met maatregelen aan de infrastructuur kan het aantal motorvoertuigen in het gebied beperkt worden. Dit
komt nader terug in de volgende hoofdstukken. Of hoofdlijnen gaat het om het afvangen van
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motorvoertuigen aan de randen van of buiten het gebied en het aanpassen van (doorgaande) routes door
het gebied voor motorvoertuigen. Dit kan vervolgens zorgen dat wegen in het gebied afgewaardeerd en
heringericht kunnen worden met meer prioriteit voor fietsers en voetgangers.
Als het gestimuleerd wordt om met de auto buiten het gebied te blijven en/of buiten het gebied te parkeren
(P+R / afwezigheid parkeerplekken in het gebied), heeft dat effect op het aantal parkeerplaatsen. Voor het
gebied Spuiboulevard e.o. gaan we door deze maatregelen uit van een reductie van 5% op de
parkeernomen.
Ketenmobiliteit, openbaar vervoer en voetgangers
Veel verplaatsingen met het openbaar vervoer gaan via meerdere modaliteiten. Meestal wordt in het
eerste en/of het laatste deel van de reis van modaliteit gewisseld. Ook bij gebruik van de transferpunten
moet het laatste deel van de reis nog afgelegd worden. Het is van belang dat deze ‘first & last mile’ niet te
lang is en snel, comfortabel en veilig afgelegd kan worden. Hiervoor hebben we een aantal maatregelen
opgesteld. Daarnaast zijn er maatregelen die het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen. Voor het
gebied Spuiboulevard e.o. gaan we, vooral op basis van de OV-mogelijkheden, uit van een reductie van
2,5% op de parkeernomen. Ook hier geldt weer dat een combinatie van beide het meeste effect oplevert.
In de volgende hoofdstukken gaan we gedetailleerder in op de mogelijke infrastructurele aanpassingen.
Bevorderen openbaar vervoer
Optimalisatie van gebruik van het openbaar vervoer kan bijvoorbeeld door een gratis treinkaart in
combinatie met toegang bij evenementen, aansluitingen en lijnvoeringen analyseren en optimaliseren
Voor dit laatste is overleg met de concessiehouder nodig.
Verbeteren van de ‘first & last mile’:
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
 Parkeren met de auto op transferpunten is gratis bij combinatiegebruik: waterbus, deelfiets, bus;
 Fietsvoorzieningen bij station Dordrecht verbeteren en uitbreiden;
 Goede verbindingen voor voetgangers tussen transferpunten en eindbestemming. Dit kunnen
hoogwaardige voetgangersroutes zijn, maar ook (water)bushaltes;
 Uitgifte van deelfietsen op strategische plekken, zoals bij de transferpunten;
 Marketing: bijvoorbeeld deelfiets promoten bij nieuwe bewoners en/of bij bedrijven met veel
werknemers.
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Foto 2: Singel, gezien in westelijke richting vanaf de kruising met de Johan de Wittstraat

Verbeteringen voor voetgangers
The first & last mile worden relatief het meeste te voet afgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de route
tussen station Dordrecht en de binnenstad of de routes tussen transferpunten/parkeergarages en de
binnenstad. In het algemeen geldt voor voetgangers’ wensen:
 weinig conflictpunten (routes delen met ander verkeer en kruisingen met ander verkeer);
 weinig oponthoud (wachttijd / prioriteit bij verkeerslichten);
 sociale veiligheid (verlichting, reuring).
Onderstaand kader geeft aan hoe Dordrecht qua autobezit geplaatst kan worden tussen diverse (grotere)
steden.

Autobezit, bevolkingsopbouw en normen
Het autobezit stabiliseert (bronvermelding 1). Uitgesplitst naar leeftijd is er sterke groei bij 60- en 70-plussers en
een daling in de leeftijdsgroep tot 40 jaar. Vooral deze laatste groep trekt naar de steden. Hiermee wordt
duidelijk dat een toenemende groep stadsbewoners minder auto’s bezit. Het is goed dat steden hierop
inspelen. Dat kan door het verlagen van de parkeernormen voor nieuwbouw, door te zorgen voor goed
openbaar vervoer, door aandacht geven aan fietsers en voetgangers.
De gemeente Amsterdam heeft als eerste gemeente in Nederland de parkeernorm voor nieuwbouw afgeschaft.
Er is besloten om op OV-locaties alleen nog een maximum norm te hanteren, dus te sturen op OV-oriëntatie
van de nieuwbouw. Op andere plekken wordt de norm teruggebracht naar 0,3 tot 0,6 parkeerplaatsen per
woning, om aan te sluiten bij het werkelijk autobezit van de stadsbewoner. In de grote en middelgrote steden
ligt het autobezit gemiddeld al op 0,6. In de sterk verstedelijkte gemeenten Amsterdam, Delft, Groningen,
Rotterdam en Den Haag is het autobezit met 0,4 tot 0,6 auto’s per huishouden het laagst.
De gemeente Dordrecht heeft ook cijfers over autobezit. In het gebied Spuiboulevard e.o. is het gemiddeld
autobezit is 0,66 per huishouden. Inclusief een correctie voor leaseauto’s wordt de waarde 0,76. Deze waarde
past binnen de overweging om de parkeernormen in het gebied Spuiboulevard e.o. te verlagen.
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De gemeente Utrecht geeft in de nota ‘Parkeernormen fiets en auto’ (bronvermelding 2) aan dat het verlagen
van de parkeernormen een stimulans biedt voor een aantrekkelijke en bereikbare stad en voor binnenstedelijke ontwikkelingen. De gemeente kiest voor verlaging van de parkeernormen in centrumgebieden omdat:

het autobezit in deze gebieden veel lager is dan het landelijk gemiddelde;

de gebieden goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets;

betaald parkeren voorkomt dat eventuele nadelige gevolgen worden afgewenteld op de omgeving
(aan de gebruikers worden geen parkeervergunningen verstrekt).
De Provincie Zuid Holland (bronvermelding 3) geeft aan dat binnenstedelijke woningproductie in de Zuidelijke
Randstad zowel kwantitatief als kwalitatief achterblijft bij de vraag. Er worden onvoldoende binnenstedelijke
woningen opgeleverd in het specifiek gevraagde stedelijke woonmilieu. Omdat de provincie dit geen wenselijke
ontwikkeling vindt, is gekeken naar de oorzaken van het achterblijven van de stedelijke woningbouwproductie in
de Zuidelijk Randstad. Onderzoeksbureau REBEL heeft acht binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
onderzocht op de belemmeringen voor realisatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat, naast milieucontouren
en project financiën, de parkeernorm een belangrijke oorzaak is voor het achterblijven van de binnenstedelijke
woningbouwproductie:

Parkeren is vaak een (te) grote kostenpost door een combinatie van hoge parkeernormen, veel
gebouwd parkeren en beperkte betaalbereidheid van bewoners/bezoekers;
 De noodzaak van minimale parkeernormen staat ter discussie. De vaak goede OV-bereikbaarheid
vermindert de noodzaak voor hoge parkeernormen.

2.4

Spoor 3: Nieuwe en innovatieve vervoersconcepten

Momenteel zijn veel nieuwe en innovatieve vervoersconcepten in opkomst. Deze concepten staan nog in
de kinderschoenen. Wat veel van de vervoersconcepten gemeen hebben, is een verdere flexibilisering
van het mobiliteitsaanbod door nieuwe technologieën en slimme ICT-middelen. Hieronder benoemen we
een aantal vervoersconcepten dat kan bijdragen aan een vermindering van autobezit bij de nieuwe
ontwikkelingen in het gebied Spuiboulevard e.o. De meeste nieuwe en innovatieve vervoersconcepten zijn
daarnaast ook goed voor het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Combinatiemobiliteit, Smart Mobility
We zien een verdere flexibilisering van het mobiliteitsaanbod door nieuwe technologieën en ICT-middelen.
Gebruikers beschikken hiermee over verschillende mobiliteitsvormen en kunnen deze met elkaar
combineren. Met Mobility as a Service (MaaS) krijgen de gebruikers een gepast reisadvies. Het
vervoermiddel is ondergeschikt. Bij MaaS worden verschillende modaliteiten via een centrale interface
(bijvoorbeeld een app) aangeboden aan de gebruiker. Hier kan ook betaald worden, zodat geen
afzonderlijke kaartjes gekocht hoeven te worden. Zo kan met MaaS het beste traject gevonden worden en
kunnen meteen de benodigde modaliteiten gereserveerd en betaald worden. Met MaaS kan dus in de
totale mobiliteitsbehoeften van gebruikers worden voorzien.
Voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Spuiboulevard e.o. zijn verschillende mogelijkheden
voor MaaS, zoals:
 Bijdrage vanuit de VvE voor het instandhouden van de MaaS-diensten of om de gebruikskosten te
verlagen. Bijvoorbeeld gebruik van een deelauto voor iedere bewoner; 1 keer per week, 50
kilometer gratis;
 Aantrekken van één marktpartij die alle mobiliteitsdiensten aanbiedt. Met een bijdrage van
ontwikkelaars kan een eerste financiële impuls worden gedaan aan het fonds hiervoor.
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Door Deloitte (bronvermelding 4) is berekend dat door smart mobility in Nederlandse steden in 2040
maximaal 40% minder parkeerplaatsen nodig zijn. Voor het gebied Spuiboulevard e.o. gaan we uit van
een reductie op de parkeernorm van 7,5%, bij een structureel aanbod.
(Electrische) deelauto’s
Met een deelauto kunnen meerdere personen gebruik maken van één auto. Er zijn diverse aanbieders
voor zowel particulieren als bedrijven, zoals GreenWheels, We-share, MyWheels, Buurtauto, Snappcar,
Connect Car en Witkar. Via de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik is het ook mogelijk voor bewoners
om onderling een eigen deelautogroep te starten. Een voorbeeld van een toepassing van deelauto’s voor
een appartementencomplex is het Timmerhuis in Rotterdam. Particulieren kunnen hun eigen auto ook via
Connect Car aanbieden.
Voor het gebied Spuiboulevard e.o. biedt de inzet van deelauto’s voor de nieuwe bewoners en gebruikers
in principe een direct alternatief voor ritten die anders met de eigen auto gereden zouden worden,
ongeacht de afstand of de bestemming. Bij reductie op parkeernorm wordt een verhouding gehanteerd
van 4 reguliere parkeerplaatsen tegenover 1 deelauto. Hierbij kan gevarieerd worden met de
loopafstanden. De deelauto wordt aantrekkelijker als deze dichterbij de woning geparkeerd kan worden
als de ‘reguliere’ auto. Er moet wel rekening gehouden worden met maximale acceptabele loopafstanden.
Het CROW geeft hiervoor handvatten.
De provincie Zuid-Holland is in het kader van de ‘City-deal Elektrische deel-mobiliteit in
gebiedsontwikkelingen’ (bronvermelding 6) een overeenkomst aangegaan met diverse publieke en private
partijen. Hiermee wordt in de praktijk (in pilots, zie bronvermelding 7) onderzocht hoe gebiedsontwikkeling
fysiek, financieel en qua duurzaamheid geoptimaliseerd kan worden door inzet van elektrische deelauto’s.
De provincie Zuid-Holland wil de hier opgedane kennis delen voor toepassing in de Zuidelijke Randstad
en dit ook in relatie brengen met toe te passen parkeernormen en verkeersgeneratie in verkeersmodellen.
Voor het gebied Spuiboulevard e.o. liggen hier mogelijk kansen om aan te haken of in ieder geval de
kennis die in deze pilots wordt opgedaan toe te passen.
Elektrische deelfietsen
Het delen van E-bikes is interessant voor bestemmingen die verder weg liggen. Een E-bike hoeft niet te
worden aangeschaft en men betaalt alleen voor het gebruik van de fiets. Uit eerdergenoemd onderzoek
blijkt dat bijna de helft (49%) van alle ritten korter is dan 20 kilometer. Hiermee komen veel bestemmingen
in de Drechtstreden en de regio Rotterdam binnen bereik. Er zijn ook initiatieven met elektrische
cargobikes die bewoners van de wijk kunnen gebruiken voor grotere boodschappen. Dit haalt een
belangrijke motivatie voor eigen autobezit weg.
Mobility Mixx
Dit is één kaart om van al het vervoer van deur tot deur gebruik te maken. Met deze kaart heeft de
gebruiker toegang tot Greenwheels, taxi, parkeren en OV-fiets. Met name voor de zakelijke reiziger is dit
interessant.
Flexibele parkeergarages en smart parking
Parkeervoorzieningen bij de toekomstige ontwikkelingen (vaak garages) worden voorzien van flexibiliteit,
voor een zo optimaal mogelijk gebruik. Daarnaast kan met ‘smart parking’ de beschikbaarheid van
parkeerplaatsen verder worden benut. Voor het gebied Spuiboulevard e.o. gaan we uit van een reductie
op de parkeernorm van 5%. Maatregelen voor flexibele parkeergarages zijn:
 Openbaar toegankelijk en parkeervoorzieningen niet specifiek koppelen aan één functie of
ontwikkeling. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt hiermee (onder voorwaarden) mogelijk;
 Voldoende laadplekken voor elektrische voertuigen met uitbreidingsmogelijkheden;
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Ook toegankelijk voor tweewielers en dat tussen beide delen alleen een flexibele scheiding
bestaat, waardoor autoparkeerplaatsen eenvoudig in fietsparkeerplaatsen kunnen veranderen.
Deze flexibele invulling is relevant als andere functies vragen om een andere verhouding tussen
parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen;
Modulaire bouw, zodat de omvang kan wijzigen bij een veranderende behoefte;
Voorzieningen waarmee de beschikbaarheid van parkeerplaatsen duidelijk is aangegeven, zodat
zoekverkeer teruggedrongen wordt. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om vooraf via een app een
parkeerplaats te reserveren en te factureren;
Toepassen van variabele tarieven. Parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld met apps worden
voorgereserveerd voor bezoekers die kort ergens moeten zijn.

Deloitte (bronvermelding 4) verwacht een toename in het delen van parkeerplaatsen en het daarmee
optimaliseren van de bezettingsgraad. Dit door de opkomst van digitale platformen waarop (private)
parkeerplaatsen ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden. Vooral in wijken met veel
functiemenging; bedrijven kunnen in het weekend en s ’avonds hun parkeercapaciteit verhuren aan
bezoekers en bewoners, terwijl bewoners overdag hun parkeerplek ter beschikking kunnen stellen. Ook
het ruimtegebruik van parkeercapaciteit kan de komende jaren verder geoptimaliseerd worden doordat
auto’s in toenemende mate over geavanceerde technologieën beschikken om autonoom te kunnen
inparkeren. Op termijn kunnen volgens Deloitte ruimtebesparingen van minimaal 25% mogelijk zijn.
Pro-fiets ontwikkelen
Als bij de nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de fiets, wordt het gebruik
ervan bevorderd. Dit kan met een aantal beleidskeuzes en maatregelen. Voor het gebied Spuiboulevard
e.o. hanteren we een reductie van 5% op de parkeernomen.
Parkeernormen fiets
We ondersteunen het voornemen van de gemeente Dordrecht om fietsparkeernormen te ontwikkelen. De
gemeente Utrecht (bronvermelding 2) geeft hierover bijvoorbeeld aan dat een fietsparkeernorm ervoor
zorgt dat er passende maatregelen getroffen worden voor fietsers bij ruimtelijke ontwikkelingen. De
aantrekkelijkheid van een reis per fiets wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de
fietsparkeervoorziening bij herkomst en bestemming. Het CROW biedt handvatten voor het bepalen van
fietsparkeernormen.
De fietsparkeernormen en de autoparkeernormen hebben een duidelijk verband met elkaar. Het is
wenselijk in bepaalde gebieden en voor bepaalde functies een aantal autoparkeerplaatsen uit te kunnen
wisselen met fietsparkeerplaatsen. Dat betekent minder autoparkeerplaatsen realiseren op voorwaarde
dat extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het gaat om een verhouding van 3
fietsparkeerplaatsen tegenover 1 autoparkeerplaats. De fietsparkeerplaatsen moeten kwaliteit hebben, op
basis van CROW-publicatie 291 (Leidraad fietsparkeren).
Stalling voor alle soorten tweewielers
Elektrische fietsen en bakfietsen worden gewoner in het straatbeeld. Dit stelt aanvullende eisen aan de
stallingen bij ontwikkelingen: ruimere, liefst inpandige fietsstallingen. Een parkeersysteem waarin naast
standaardfietsen ook fietsen passen met veel voorkomende afwijkende maten, heeft de voorkeur. Een
andere mogelijkheid is een apart parkeervak, waarin afwijkende maten fietsen op hun standaard kunnen
worden gestald. Minimaal 15% van de plaatsen is geschikt voor fietsen die niet in een standaard
fietsenrek passen. De stalling biedt daarnaast ook oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen.
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Foto 3: Spuiboulevard bij Prinsenstraat, gezien in oostelijke richting

E-bike bij de aankoop van een woning
Na koop van een woning kan de koper een E-bike uitkiezen. In Australië wordt dit bijvoorbeeld bij nieuwe
ontwikkelingen toegepast om de opkomst van fietsen te stimuleren. Hiermee kan ingezet worden op
verdere stimulering van het fietsgebruik.
In Denemarken is een Fietshotel gebouwd (naam: ‘ohboy’) dat is ingericht rondom het faciliteren van de fiets.
Gewerkt wordt met voldoende breedte van liften, deuren en gangen om met een fiets in de hand doorheen te
lopen. Ook is er een mogelijkheid om de fiets voor de deur te stallen (ook op etageniveau).

2.5

Het nieuwe parkeren

Het aanpassen van de parkeernorm kan de betaalbaarheid en haalbaarheid van de nieuwe
ontwikkelingen in het gebied vergroten en komt meer tegemoet aan de gewenste doelgroep. In dit
hoofdstuk bepalen we de nieuwe, lagere parkeernormen. Dit doen we met een reductiefactor op basis van
de huidige parkeernormen. De reductiefactor bepalen we op basis van de maatregelen uit de vorige
hoofstukken (de drie sporen) en is van toepassing op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Voor
bestaande functies in het gebied Spuiboulevard e.o. stellen we voor om vooralsnog niets te veranderen
aan de parkeernormen. Wel kan een uitsterfbeleid overwogen worden.
Randvoorwaarden
Het toepassen van een lagere parkeernorm bij de toekomstige ontwikkelingen in het gebied is alleen
mogelijk als wordt voldaan aan randvoorwaarden en als deze randvoorwaarden ook in de toekomst
gestand blijven (een aantal hiervan geldt al):
 Betaald parkeren. Als er geen betaald parkeren is, kunnen mensen altijd wel ergens hun auto
neerzetten, tenzij nergens straatparkeerplaatsen worden gerealiseerd en uitsluitend private
parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
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Toekomstige bewoners/gebruikers komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Op
deze manier wordt voorkomen dat toekomstige bewoners en gebruikers uitwijken naar een
alternatieve parkeerplaats;
In een overeenkomst met de ontwikkelaars is opgenomen onder welke voorwaarden en bij welke
maatregelen afgeweken kan worden van de standaard parkeernormen;
De ontwikkelaar en verkopend makelaar communiceren de voorwaarden naar de kopende of
hurende partij (kettingbeding). Zo dient bijvoorbeeld duidelijk te zijn dat geen aanspraak gemaakt
kan worden op een parkeervergunning. Dit zal dan ook moeten worden vastgelegd in het
bestemmingsplan en in de koop- of huurovereenkomst;
Alternatieven voor automobiliteit dienen aanwezig te zijn. Een lagere parkeernorm is alleen
acceptabel voor mensen als zij daar nabijheid van werk, voorzieningen en verblijfskwaliteit voor
terug krijgen. Een fijnmazig functiegemengd stedelijk netwerk met de gewenste stedelijke
woonmilieus moet de tegenprestatie vormen voor minder automobiliteit. De provincie Zuid-Holland
(bronvermelding 3) geeft aan dat bewoners in binnenstedelijk gebied en gebieden nabij HOVvoorzieningen sneller bereid zijn om alternatieve vervoerwijzen te accepteren, waardoor minder
parkeerplaatsen nodig zijn;
Gemak: De gewenste mobiliteitsvorm (lopen, fietsen, OV) is voor de bewoner/bezoeker van het
gebied het makkelijkste te benutten. De auto mag op enige afstand geparkeerd staan, de fiets kan
zo gepakt worden. Parkeren nabij de ingang van het pand kan alleen voor korte tijd; voor
laden/lossen of met gehandicaptenkaart. De deelauto’s staan wel voor het pand c.q. op een
makkelijk bereikbare plaats;
Er moet bij de locaties van functies en parkeervoorzieningen rekening gehouden worden met
acceptabele loopafstanden. Deze verschillen per doelgroep (voor bewoners minder ver dan voor
werknemers). Het CROW geeft hiervoor handvatten.

Reductiefactor
De toekomstige ontwikkelingen krijgen een reductiefactor over het aantal ritten dat wordt gegenereerd.
Het aantal ritten en het aantal parkeerplaatsen is direct aan elkaar gekoppeld. Minder motorvoertuigen
betekent immers ook minder vraag naar parkeerplaatsen. We hanteren een reductiefactor van 0,5. Deze
reductie geldt bij nieuwe ontwikkelingen voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen en voor het aantal
ritten dat de nieuwe ontwikkeling genereert. De reductiefactor kan alleen toegepast worden na uitvoering
van een pakket maatregelen. Bij de beschrijving van de voorkeursvariant in hoofdstuk 4 gaan we hier
nader op in. Bij minder maatregelen wordt de reductiefactor logischerwijs kleiner.
De reductiefactor is bepaald op basis van informatie van andere gemeenten, onderzoek en expertjudgement. Deze nieuwe manier wordt door veel betrokken partijen positief beschouwd, maar wordt
concreet nog weinig toegepast. We beschrijven in
De parkeernorm is in spoor 1 aangepast van 1,6 naar 1.2. Vervolgens ontstaat in spoor 2 en 3 een totale
reductie van 30% (*0,7). Dit leidt tot een parkeernorm van 1.2 * 0,7 = 0,84. Ten opzichte van de
parkeernorm van 1,6 komt dit overeen met een reductiefactor van 0,525 (0,84 / 1,6). We ronden dit af
naar 0,5. Ook voor andere functies/woningtypen (met een andere parkeernorm dan de 1,6 uit het
voorbeeld in Error! Not a valid bookmark self-reference.) ligt de reductiefactor rond de 0,5.

2.6

Conclusie

De gemeente Dordrecht hanteert nu de parkeernomen afgeleid van de kencijfers van het CROW en houdt
het midden van de bandbreedte aan. In dit hoofdstuk zijn handvatten gegeven waarmee een lagere
parkeernorm gemotiveerd gehanteerd kan worden. Dit kan enerzijds door te kijken naar de specifieke
kenmerken van het gebied en de inwoners (spoor 1) en anderzijds door het uitvoeren van diverse
maatregelen in het netwerk (spoor 2) en de nieuwe ontwikkelingen (spoor 3). Dit levert een reductiefactor
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van 0,5 op. Hier hoort een aantal randvoorwaarden en maatregelen bij. De reductiefactor wordt lager als
er minder maatregelen uitgevoerd worden.
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Tabel 1 voor de drie sporen de maatregelen en de bijbehorende reductiefactoren.
De parkeernorm is in spoor 1 aangepast van 1,6 naar 1.2. Vervolgens ontstaat in spoor 2 en 3 een totale
reductie van 30% (*0,7). Dit leidt tot een parkeernorm van 1.2 * 0,7 = 0,84. Ten opzichte van de
parkeernorm van 1,6 komt dit overeen met een reductiefactor van 0,525 (0,84 / 1,6). We ronden dit af
naar 0,5. Ook voor andere functies/woningtypen (met een andere parkeernorm dan de 1,6 uit het
voorbeeld in Error! Not a valid bookmark self-reference.) ligt de reductiefactor rond de 0,5.

2.7

Conclusie

De gemeente Dordrecht hanteert nu de parkeernomen afgeleid van de kencijfers van het CROW en houdt
het midden van de bandbreedte aan. In dit hoofdstuk zijn handvatten gegeven waarmee een lagere
parkeernorm gemotiveerd gehanteerd kan worden. Dit kan enerzijds door te kijken naar de specifieke
kenmerken van het gebied en de inwoners (spoor 1) en anderzijds door het uitvoeren van diverse
maatregelen in het netwerk (spoor 2) en de nieuwe ontwikkelingen (spoor 3). Dit levert een reductiefactor
van 0,5 op. Hier hoort een aantal randvoorwaarden en maatregelen bij. De reductiefactor wordt lager als
er minder maatregelen uitgevoerd worden.
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Tabel 1 is ingevuld (groen) voor woningtype ‘koop, etage, duur’. De parkeernorm in Spoor 1 wordt immers
bepaald aan de hand van woningtypen. De reductiefactoren in spoor 2 en 3 zijn ingevuld (in groen) en bij
elkaar opgeteld. Ook de gemeente Rotterdam telt de reductiefactoren bij elkaar op.
Spoor 1: Rotterdam verlaagt de parkeernormen met maximaal 50% als een nieuwe ontwikkeling binnen
400 meter van station Rotterdam Centraal plaatsvindt. Amsterdam schrapt zelfs de minimumnormen. Voor
de Spuiboulevard stellen we voor om de plaats in de bandbreedte aan te passen van midden naar laag.
Dit vooral vanwege de nabijheid van (hoogwaardig) openbaar vervoer. Hiermee is de reductie (afhankelijk
van functie/woningtype) ongeveer 25%. Op basis van het huidige autobezit en de aanwezigheid van
openbaar vervoer in het gebied, is er nu al voldoende motivatie voor deze aanpassing.

Foto 4:Eentree parkeergarage Spuihaven

Spoor 2: De maatregelen uit spoor 2 zorgen samen voor 12,5% reductie:
 Fiets: We schatten in dat 5% extra fietsers ‘getrokken’ kan worden door aanpassingen aan het
fietsnetwerk, mede op basis van de resultaten van onderzoek door Onderzoekscentrum
Drechtsteden (OCD);
 Motorvoertuigen: Door aanpassingen aan de infrastructuur kunnen wordt het gebied minder
aantrekkelijk voor auto’s. We hanteren een reductiefactor van 5%;
 OV, voetganger en ketenmobiliteit: Voor verbeteringen in het OV zijn andere partijen nodig. De
overige maatregelen zijn relatief beperkt. Daarom is hier gekozen voor een reductiefactor van
2,5%.
De maatregelen hebben enige overlap met elkaar. Bijvoorbeeld het afvangen van motorvoertuigen op
locaties buiten het gebied en het zorgen voor betere voetgangersvoorzieningen tussen deze locaties en
het gebied Spuiboulevard e.o. vullen elkaar aan.
Spoor 3: De gemeenten Rotterdam en Utrecht verlagen de parkeernormen met maximaal 20% bij
structureel aanbod van deelauto’s. Voor Dordrecht maken deelauto’s onderdeel uit van 5.1
‘combinatiemogelijkheden en smart mobility’, samen met deelfietsen en MobilityMixx. Voor de
Spuiboulevard hanteren we hiervoor 7,5% reductie.
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Spoor 3: De gemeente Rotterdam verlaagt de parkeernomen met maximaal 20% bij een structureel
aanbod van MaaS. Voor de Spuiboulevard valt MaaS in 5.1 ‘combinatiemogelijkheden en smart mobility’.
Samen met andere maatregelen hanteren we hiervoor 7,5% reductie. Deloitte heeft onderzocht dat Smart
Mobility in 2040 maximaal 40% reductie kan opleveren.
Spoor 3: Volgens onderzoek van Deloitte kan in 2040 maximaal 25% reductie gehaald worden als
parkeerplaatsen slim aangeboden worden. Voor de Spuiboulevard valt dit in 5.2 ‘flexibele parkeergarages
en smart parking’. Samen met een aantal andere maatregelen hanteren we hiervoor 5% reductie.
Spoor 3: De gemeenten Rotterdam en Utrecht verlagen de parkeernormen met maximaal 10% als er bij
nieuwe ontwikkelingen extra fietsparkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Rotterdam gaat
uit van 2 fietsparkeerplaatsen tegenover 1 autoparkeerplaats. Utrecht hanteert 1,5 tegenover 1. Voor de
Spuiboulevard maken extra fietsparkeerplaatsen onderdeel uit van 5.3 ‘Pro-fiets ontwikkelen’. Samen met
goede stallingsmogelijkheden en een E-bike bij aankoop van een woning hanteren we 5% reductie.
De parkeernorm is in spoor 1 aangepast van 1,6 naar 1.2. Vervolgens ontstaat in spoor 2 en 3 een totale
reductie van 30% (*0,7). Dit leidt tot een parkeernorm van 1.2 * 0,7 = 0,84. Ten opzichte van de
parkeernorm van 1,6 komt dit overeen met een reductiefactor van 0,525 (0,84 / 1,6). We ronden dit af
naar 0,5. Ook voor andere functies/woningtypen (met een andere parkeernorm dan de 1,6 uit het
voorbeeld in Error! Not a valid bookmark self-reference.) ligt de reductiefactor rond de 0,5.

2.8

Conclusie

De gemeente Dordrecht hanteert nu de parkeernomen afgeleid van de kencijfers van het CROW en houdt
het midden van de bandbreedte aan. In dit hoofdstuk zijn handvatten gegeven waarmee een lagere
parkeernorm gemotiveerd gehanteerd kan worden. Dit kan enerzijds door te kijken naar de specifieke
kenmerken van het gebied en de inwoners (spoor 1) en anderzijds door het uitvoeren van diverse
maatregelen in het netwerk (spoor 2) en de nieuwe ontwikkelingen (spoor 3). Dit levert een reductiefactor
van 0,5 op. Hier hoort een aantal randvoorwaarden en maatregelen bij. De reductiefactor wordt lager als
er minder maatregelen uitgevoerd worden.
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Tabel 1 Berekening reductiefactor

Te hanteren reductie
Spuiboulevard e.o.

Parkeernorm
1,6

Standaard parkeernorm CROW 'koop, etage, duur'

Aangepaste parkeernorm ‘centrum’

niet aangepast

Spoor 1
Aangepaste bandbreedte van midden naar laag

Spoor 2

Spoor 3

1,2

Fiets

5%

Motorvoertuigen

5%

OV, voetganger en ketenmobiliteit

2,5%

Combinatiemobiliteit, smart mobility

7,5%

Flexibele parkeergarages en smart parking

5%

Pro-Fiets ontwikkelen

5%

Totale reductie

Nieuwe parkeernorm

30%

0,7

0,84

Foto 5: Kruising Burgemeester de Raadtsingel - Stationsweg
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3

Netwerkvarianten

De hoeveelheid motorvoertuigen heeft een belangrijk aandeel in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van
het gebied Spuiboulevard e.o. en de aansluiting bij de binnenstad. Minder motorvoertuigen biedt
daarnaast meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In het vorige hoofdstuk hebben we verkend met
welke maatregelen een lagere parkeernorm gehanteerd kan worden. Dit kan zorgen voor minder
motorvoertuigen in het gebied. In dit hoofdstuk verkennen we aanpassingen aan het netwerk, waarmee
we het verkeer in het gebied willen verminderen. Daarnaast is er een aantal kritische punten in het gebied
waar de verkeersafwikkeling moet verbeteren om de groei van de stad goed op te kunnen vangen. Het
gaat om de kruisingen Dokweg – Achterhakkers – Burgemeester de Raadtsingel en Burgemeester de
Raadtsingel – Stationsweg. Ook is er door de nieuwe ontwikkelingen een (zeer beperkte) verandering in
het aantal motorvoertuigen.
Hiervoor hebben we zes varianten opgesteld met maatregelen binnen en buiten het gebied. Deze
varianten zijn vervolgens beschouwd op de belangrijkste effecten met behulp van het verkeersmodel. In
dit hoofdstuk beschrijven, vergelijken en beoordelen we de uitkomsten van de zes netwerkvarianten die
we hebben doorgerekend. Alle genoemde intensiteiten zijn per etmaal.
In bijlage 1 staat technische informatie over het verkeersmodel en een aantal tabellen en plots uit het
verkeersmodel waarmee uitkomsten gedetailleerd worden geïllustreerd.
We vergelijken alle varianten met de referentiesituatie. Alle varianten en de referentiesituatie hebben
betrekking op het planjaar 2030. De referentiesituatie is de situatie in 2030 zonder dat we hierin iets
hebben aangepast in het netwerk, het aantal inwoners of arbeidsplaatsen. De resulterende
verkeersintensiteiten zijn voor de belangrijkste wegvakken opgenomen in bijlage 2.
De zes varianten en de belangrijkste elementen in het kort:
 Nul-variant: het verkeersnetwerk blijft ongewijzigd, alleen het nieuwe programma is verwerkt,
inclusief de reductiefactor;
 Variant 1: een nieuwe oostwest-verbinding ten zuiden van het spoor en een nieuwe spoortunnel
ter hoogte van de Transvaalstraat;
 Variant 2: optimalisatie Laan der Verenigde Naties met snelheidsverhoging en minder weerstand
op de kruisingen;
 Variant 3: als variant 2, met daarbij een nieuwe verbinding tussen de Krommedijk en de Laan der
Verenigde Naties, bij aansluiting op N3;
 Variant 4: afsluiten Krispijntunnel voor motorvoertuigen en afwaarderen Krispijnseweg;
 Variant 5: knip Spuiboulevard met parkeergarage eronder. Beperken verkeer op Singel;
 Variant 6: als variant 5, maar dan zonder parkeergarage onder Spuiboulevard. Deze
parkeercapaciteit wordt verplaatst naar de Weeskinderendijk.

3.1

Nul-Variant

In deze variant is alleen de toekomstige ontwikkelingen verwerkt, zoals beschreven in paragraaf 1.3. Er
zijn geen wijzigingen in het netwerk doorgevoerd. Het verschil met de referentiesituatie is erg klein. De
sloop en nieuwbouw met reductiefactor levert per saldo nauwelijks een verandering op in de hoeveelheid
verkeer.
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3.2

Variant 1, Nieuwe oostwestverbinding ten zuiden van het spoor

In de referentiesituatie kiest veel verkeer tussen de A16 en de woonwijken in de driehoek Oranjelaan –
Noordendijk – Spoorlijn een route over de Burgemeester de Raadsingel. Vooral ter hoogte van het station
zorgt dit verkeer voor hinder (oversteekbaarheid) bij fietsers en voetgangers die georiënteerd zijn op het
gebied Spuiboulevard e.o. en de binnenstad. Het doel van deze variant is het bieden van een alternatieve
route en het verminderen van dit (doorgaand) verkeer op de Burgemeester de Raadsingel. Hiervoor
voeren we een aantal aanpassingen door (zie Figuur 2): We sluiten de Frans Lebretlaan aan op Laan der
Verenigde Naties en we maken een nieuwe spoortunnel tussen de hoek Mauritsweg/DubbeldamsewegZuid en de Transvaalstraat. Hierdoor ontstaat een nieuwe oostwest-verbinding tussen de Laan der
Verenigde Naties via de Mauritsweg – Bosboom Toussaintstraat en Frans Lebretlaan naar de
Transvaalstraat. De nieuwe verbinding is vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg en heeft voorrang op
de kruisende wegen.

Figuur 2 Variant 1, Nieuwe oostwest-verbinding ten zuiden van het spoor

De belangrijkste effecten (zie Figuur 3) zijn:
 In het Spuiboulevardgebied neemt het aantal ritten behoorlijk af. Op bijna alle wegen zien we een
daling van het aantal ritten;
 In totaal rijden er op de nieuwe verbinding tussen de 12.500 en 14.000 ritten. Dat is een forse
toename. Dit heeft mogelijk gevolg voor lucht en geluid en kan zorgen voor maatschappelijke
weerstand. Kruisend verkeer, zoals fietsers op de Krispijnseweg, kan hinder ondervinden van
deze toename;
 Er is een verschuiving van ritten uit de Spuiboulevard e.o. naar de nieuwe verbinding. De grootste
afname van ritten zien we op de Dokweg, Burgemeester de Raadtsingel, Spuiboulevard
Stationsstraat, Krispijnseweg en Spoorwegovergang Krommedijk;
 Rond de nieuwe tunnel neemt het verkeer toe. Het gaat vooral om de Dubbeldamseweg-noord en
de Transvaalstraat;
 Er is een afname van verkeer op wegen die veel verkeer kunnen afwikkelen: de Laan der
verenigde naties en de N3. Een afname is hier minder gewenst.
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Figuur 3 Verschilplot variant 1 met referentiesituatie

Foto 6: Kruising Stationsweg – Singel – Johan de Wittstraat, gezien richting het noorden
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3.3

Variant 2, Optimalisatie Laan der Verenigde Naties A

De Laan der Verenigde Naties is een belangrijke route tussen de A16 en de N3. Deze route heeft de
potentie van een interne verdeelring. Het doel van deze variant is om meer verkeer via de Laan der
Verenigde Naties te laten rijden en minder over routes waar het verkeer minder gewenst is, zoals langs
het station. Hiervoor voeren we een aantal aanpassingen door:
 Verhogen snelheid op de Laan der Verenigde Naties (tussen A16 en N3) van 50 km/h naar 70
km/h;
 Verlagen van de kruispuntweerstanden op de Laan der Verenigde Naties, bijvoorbeeld door
gebruik van slimme VRI-installaties en ongelijkvloerse fietsoversteken op de snelfietsroutes;
 Aansluiting Jacob van Ruijsdaalstraat op de Laan der Verenigde Naties verwijderen. Ook voor
langzaam verkeer.
De belangrijkste effecten zijn (zie Figuur 4 en Figuur 5):
 De aanpassingen hebben nauwelijks effect op het aantal ritten in het gebied Spuiboulevard e.o.;
 Er is een clustering van verkeer op de Laan der V.N. en een afname van verkeer in de wijken
tussen spoor en Laan der VN, behalve op de Krispijnseweg. Door de toename van ritten op de
Laan der Verenigde Naties wordt de oversteekbaarheid (o.a. voor fietsers) minder goed. Mogelijk
zijn er aanvullende maatregelen nodig, zoals ongelijkvloerse kruisingen;
 De toename van ritten heeft mogelijk gevolg voor lucht en geluid;
 Er is een verschuiving zichtbaar van ritten op de route A16-A15 naar de A16-N3;
 Er is een verschuiving zichtbaar van ritten op de route Stadsbrug-Brouwersdijk naar de A16.

Figuur 4 Verschilplot variant 2 met referentiesituatie
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Figuur 5 Verschilplot variant 2 met referentiesituatie, ingezoomd

3.4

Variant 3, Optimalisatie Laan der Verenigde Naties B

Deze variant is een uitgebreide versie van variant 2 ‘Optimalisatie Laan der Verenigde Naties A’. De
woningen in de driehoek tussen de Oranjelaan – Noordendijk – Spoorlijn kunnen de Laan der Verenigde
Naties niet snel bereiken en kiezen (daardoor) vaker voor een route langs het station via de Burgemeester
de Raadtsingel. Door een snelle verbinding toe te voegen tussen deze ‘driehoek’ en de Laan der
Verenigde Naties, proberen we (net als in variant 1) verkeer een alternatief te bieden voor de route langs
het station. Hiervoor voeren we ten opzichte van variant 2 een extra aanpassing door (zie Figuur 6). Het
gaat om een nieuwe verbinding tussen de Krommedijk en de Laan der Verenigde Naties (bij de
aansluiting op de N3). Deze verbinding volgt grofweg de Maria Montessorilaan – Professor Waterinklaan.

Figuur 6 Variant 3; Optimalisatie Laan der Verenigde Naties B
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De belangrijkste effecten (zie Figuur 7) zijn:
 Op de nieuwe verbinding zitten 11.600 ritten;
 De omgeving van de nieuwe verbinding met diverse onderwijsinstellingen leent zich minder goed
voor een verbinding met deze intensiteit;
 Er is een matige afname van ritten op de Burgemeester de Raadsingel. De afname is iets groter
dan in variant 2;
 Er is een verschuiving van ritten naar de nieuwe verbinding. Er is een toename op de
Spoorwegovergang Krommedijk. We zien een verschuiving van de route Stadsbrug –
Brouwersdijk – Julianaweg – Mariastraat naar A16 – Laan der V.N. We zien een afname van het
aantal ritten op de route Crayensteinstraat / Provincialeweg en Bankastraat – Reeuwweg oost en
spoorwegovergang Reeweg – Oost.
 Er is in de binnenstad en de schil een lichte verschuiving van ritten zichtbaar naar de nieuwe
verbinding. Van de westzijde van de binnenstad en de westelijke schil naar de oostzijde van de
binnenstad en de oostelijke schil;
 Net als in variant 2 is er een clustering van verkeer op de Laan der V.N. en een afname van
verkeer in de wijken tussen spoor en Laan der VN, behalve op de Krispijnseweg. Door de
toename van ritten op de laan der verenigde Naties zijn er mogelijk ook aanpassingen nodig op
de kruispunten. De oversteekbaarheid (o.a. voor fietsers) wordt hierdoor minder, tenzij er
aanvullende maatregelen worden genomen, zoals ongelijkvloerse kruisingen.

Figuur 7 Verschilplot variant 3 met referentiesituatie
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3.5

Variant 4, Afwaarderen Krispijntunnel en Krispijnseweg

In deze variant wordt de Krispijntunnel afgesloten voor motorvoertuigen. De Krispijntunnel wordt daarmee
alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook wordt de Krispijnseweg (tussen de Krispijntunnel en
kruising met de Brouwersdijk) afgewaardeerd van 50 naar 30 km/h. De kruispunten op deze route worden
gelijkwaardig.
De belangrijkste effecten (zie Figuur 8) zijn:
 Bijna al het verkeer dat in de referentiesituatie door de Krispijntunnel rijdt, heeft een herkomst of
bestemming in het gebied tussen de spoorlijn, Noordendijk en de Maas. Dit verkeer kiest een
andere route. In werkelijkheid kan er een modal shift optreden; het wordt immers aantrekkelijker
om de fiets te gebruiken;
 Verkeer op routes via de Krispijntunnel en Krispijnseweg kiest een alternatief. Dit verkeer gaat nu
via de westzijde, via Achterhakkers, Weeskinderendijk en Brouwersdijk en via de oostzijde via
Johan de Wittstraat - Transvaalstraat - Krommedijk – Mariastraat;
 Het verkeer op de routes van en naar de Krispijntunnel neemt af. Hierdoor wordt de route
Spuiweg/Hellingen – Krispijntunnel – Krispijnseweg aantrekkelijker voor fietsers.

Figuur 8 Verschilplot variant 4 met referentiesituatie

3.6

Variant 5, Variant van de Stad

Deze variant is aangeleverd door de gemeente Dordrecht (zie Figuur 9). Onderstaande aanpassingen zijn
doorgevoerd:
 De Spuiboulevard tussen Prinsenstraat en Achterom wordt autovrij;
 De parkeergarages Veemarkt en Spuihaven worden vervangen door een nieuwe parkeergarage
onder het autovrije deel van de Spuiboulevard. De parkeergarage is aan beide zijden (bij
Prinsenstraat en bij Achterom) in- en uit te rijden. Verkeer kan er niet doorheen rijden;
 Het gedeelte van Hellingen, tussen Geldelozepad en Spuiboulevard, vervalt;
 Eenrichting op de Singel, tussen Papeterspad en Spuiweg, wordt omgedraaid. Verkeer kan nu
van west naar oost rijden;
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De route Spuibrug – Spuiweg blijft bestaan;
Eenrichting op de Spuiweg wordt omgedraaid. Verkeer rijdt nu van noord naar zuid;
Papeterspad wordt tweerichtingen;
De kruising Stationsweg / Johan de Wittstraat – Singel wordt ontvlochten. Verkeer op de Singel
kan niet meer recht oversteken. De middenberm wordt dichtgezet en de VRI wordt verwijderd.
Vanaf de Singel (beide kanten) kan verkeer alleen nog rechtsaf slaan. Verkeer kan ook alleen
rechtsaf de Singel op;
Alle wegen in het gebied worden 30 km/h, behalve Spuiweg, de route Aart de Gelderstraat –
Kilwijkstraat en de Krispijntunnel;
Kruisingen van 30 km/h-wegen onderling zijn gelijkwaardige kruisingen.

Figuur 9 Variant van de stad

De belangrijkste effecten (zie Figuur 10) zijn:
 Door het autovrij maken van de Spuiboulevard, neemt het verkeer toe op de omliggende wegen
aan de zuid- en oostzijde: Johan de Wittstraat, Stationsweg en Burgemeester de Raadtsingel.
Aan de westzijde, op de route Dokweg – Achterhakkers neemt het aantal ritten af:
 Het verkeer neemt af op de noordzuidroutes, die niet meer aansluiten op de Spuiboulevard:
Spuiweg, Hellingen en Krispijntunnel.
 Door de aanpassing van de kruising Singel – Stationsweg/Johan de Wittstraat neemt het verkeer
op de Singel af. Het noordzuid-verkeer neemt hier wel toe.
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Figuur 10 Verschilplot variant 5 met referentiesituatie

Foto 7: Hellingen, gezien in zuidelijke richting, vanaf de Spuiboulevard
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3.7

Variant 6, Parkeervariant

In deze variant richten we ons op de parkeersituatie in het gebied Spuiboulevard e.o. Het doel is om een
deel van de auto-parkeerders buiten het gebied af te vangen, zodat er minder verkeer in het gebied rijdt.
Deze variant is gelijk aan variant 5, met alleen een aanpassing wat betreft de parkeergarages aan/onder
de autovrije Spuiboulevard. In deze variant vervallen parkeergarages Spuihaven en Veemarkt en wordt
deze capaciteit toegevoegd op de locatie Weeskinderendijk.
De belangrijkste effecten (zie Figuur 11) zijn:
 De effecten van variant 6 zijn ongeveer gelijk aan die van variant 5. Door de verplaatsing van de
parkeergelegenheid zijn er minder ritten rond de Spuiboulevard dan in variant 5. Op de
Burgemeester de Raadtsingel neemt het verkeer behoorlijk toe, meer dan in variant 5. De
afwikkeling rond de Krispijntunnel kan hierdoor lastig worden:
 Op de wegen rond de Weeskinderendijk neemt het verkeer toe.

Figuur 11 Verschilplot variant 6 met referentiesituatie

3.8

Beoordeling

Variant 1 zorgt ervoor dat het aantal ritten in het gebied Spuiboulevard e.o. behoorlijk afneemt (zie Tabel
2). Door de nieuwe verbinding wordt het minder druk rond het station en op de Stationsweg. Het verkeer
dat het gebied in- en uitrijdt neemt af met 19%. Dat is de grootste reductie van alle zes varianten. Voor het
gebied Spuiboulevard e.o. lijkt dit een goede variant. De nadelen en risico’s van deze variant liggen buiten
het gebied: een forse toename van verkeer op de nieuwe verbinding en de mogelijke gevolgen daarvan
voor lucht en geluid, de mogelijke weerstand bij omwonenden, de forse investering van een nieuwe tunnel
onder het spoor en de groei van verkeer op de rotonde Transvaalstraat.
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Varianten 2 en 3 hebben nauwelijks effect in het gebied Spuiboulevard e.o. Deze varianten zorgen voor
een beperkte afname van het verkeer in het gebied Spuiboulevard e.o., de schil rond de binnenstad en de
wijken ten zuiden van het spoor (behalve Krispijnweg) en een clustering van verkeer op de Laan der
Verenigde Naties. Variant 3 heeft iets meer effect dan variant 2. Het verkeer dat het gebied in- en uitrijdt
neemt in beide varianten beperkt af (1% in variant 2 en 3% in variant 3). Realisatie van de nieuwe
verbinding is een risico in het Leerpark. Het effect van de nieuwe verbinding in variant 3 laat zich vooral
gelden buiten het gebied Spuiboulevard e.o. De verbinding heeft maar een klein effect op ritten in het
gebied. De toename van verkeer op de Laan der Verenigde Naties past bij dit type weg, maar risico’s zijn
de oversteekbaarheid, verkeersafwikkeling op kruispunten (vooral met Krispijnseweg) en de gevolgen
voor lucht en geluid.
Variant 4 zorgt voor een toename van verkeer op de wegen aan de randen van het gebied:
Achterhakkers, rond het station, de Spuiboulevard, Stationsweg en de Johan de Wittstraat. De
intensiteiten nemen op deze wegen dusdanig toe dat deze naar verwachting niet meer zijn te verwerken
op de kruising Dokweg – Burg. Raadtsingel en ook een onwenselijke impact hebben op de
oversteekbaarheid van de Burg. Raadtsingel voor het station en de afwikkeling van het verkeer op dit
complexe kruispunt. De wegen in het gebied (Spuiweg, Hellingen, Singel) verwerken juist minder ritten.
Het verkeer dat het gebied in- en uitrijdt neemt af met 9%. Deze afname wordt veroorzaakt door de
afsluiting van de Krispijntunnel. De route via de Krispijnseweg en Krispijntunnel wordt voor fietsers
aantrekkelijker.
Variant 5 zorgt voor een autovrije Spuiboulevard en hiermee mogelijkheden voor een betere aansluiting bij
de binnenstad. Ook op de wegen in het gebied (Spuiweg, Hellingen, Singel) neemt het verkeer behoorlijk
af. Er is daarentegen een forse toename van verkeer op de Johan de Wittstraat, Stationsweg en de
wegen rond het station. Het verkeer kiest immers een andere route. De barrièrewerking neemt hier juist
toe. Het verkeer dat het gebied in- en uitrijdt neemt af met 7%. De aanpassingen zorgen daarmee samen
voor een extra weerstand voor een deel van het verkeer. Dit verkeer kiest een andere route.
Variant 6 lijkt op variant 5. Door de verplaatsing van parkeergelegenheid is er minder verkeer dan in
variant 5. De toename op de Johan de Wittstraat en Stationsweg is aanwezig, maar minder groot dan in
variant 5. De knelpunten die deze toename met zich meebrengt, zijn in deze variant dus kleiner. Het
verkeer dat het gebied in- en uitrijdt neemt af met 15%. Dat is na variant 1 de grootste afname. Deze
variant lijkt daarmee positief voor het gebied Spuiboulevard e.o. al is de toename op de Stationsweg /
Johan de Wittstraat wel een aandachtspunt. Ook rond de Burgemeester de Raadtsingel - Krispijntunnel en
het Hugo de Grootplein is de verkeersafwikkeling een aandachtspunt. Bij deze variant zijn ook
maatregelen nodig om ‘the last mile’ tussen de parkeergelegenheid Weeskinderendijk en de
eindbestemming snel en comfortabel af te kunnen leggen.
In Tabel 2 staat het aantal ritten dat het gebied per etmaal in- en uitrijdt op de zes belangrijkste
entreeroutes. Dat zijn Dokweg, Krispijntunnel, Burgemeester de Raadsingel (ten oosten van Stationsweg),
Singel (ten oosten van Stationsweg), Johan de Wittstraat (brug) en Prinsenstraat (brug).
Tabel 2 Ritten op de belangrijkste zes entrees van het gebied opgeteld
ref
Absoluut
Wijziging absoluut
Wijziging procentueel
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var 1

var 2

var 3

var 4
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74.911

75.118

61.023
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72.765

68.251
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64.020

0

207

-13.888

-757
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-10.891

100%
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4

Voorkeursvariant

We hebben een werksessie gehouden met betrokken collega’s van de gemeente Dordrecht. In de
werksessie zijn de zes varianten uit hoofdstuk 3 besproken en is één gezamenlijk gedragen
voorkeursvariant geformuleerd. Deze wordt in dit hoofdstuk nader omschreven en op zijn effecten
beschouwd. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
 Beschrijving van de voorkeursvariant;
 Uitkomsten van de berekeningen met het verkeersmodel. We vergelijken de voorkeursvariant
hierbij met de huidige situatie en de referentiesituatie. Alle genoemde intensiteiten zijn per etmaal;
 Uitkomsten van twee kruispuntberekeningen met Cocon. Cocon is een programma waarmee
gedetailleerd de afwikkelcapaciteit van kruispunten berekend kan worden;
 De conclusies van de berekeningen voor luchtkwaliteit en geluid;
 Een beschouwing op de parkeersituatie;
 Een samenvattende beoordeling van de effecten van de voorkeursvariant;
 Een aantal adviezen ten behoeve van de realisatie van de voorkeursvariant.

4.1

Beschrijving voorkeursvariant

Een visualisatie van de voorkeursvariant is weergegeven in Figuur 12.

Figuur 12 Voorkeursvariant
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De voorkeursvariant kent de volgende aanpassingen in de verkeersstructuur ten opzichte van de
referentiesituatie:
1. De Spuiboulevard tussen Achterom en Prinsenstraat wordt autovrij. Bussen, fietsers, voetgangers
en hulpdiensten mogen er nog wel overheen;
2. De capaciteit van de parkeergarage Spuihaven blijft behouden op de huidige locatie. Dit kan
mogelijk als nieuwe parkeergarage in de buurt van de huidige garage. We noemen deze garage
daarom ‘Nieuwe Spuihaven’. Deze parkeergarage krijgt twee in- en uitgangen: één bij de kruising
Achterhakkers – Prinsenstraat voor bezoekers en één via de interne wegenstructuur (Singel) voor
bewoners en werknemers. Door de autovrije Spuiboulevard is deze parkeergarage niet via de
Johan de Witstraat te bereiken;
3. De parkeergarage Veemarkt vervalt. De capaciteit van deze parkeergarage wordt toegevoegd op
de Weeskinderendijk;
4. Het gedeelte van de Spuiweg tussen de rotonde bij de Krispijntunnel en de Singel wordt autovrij.
Voor fietsers, voetgangers en mogelijk als calamiteitenroute blijft de verbinding bestaan;
5. Het gedeelte van de Spuiweg tussen Singel en Spuiboulevard wordt tweerichtingen en afgewaardeerd naar 30 km/h. Hiermee ontstaat een (tweerichtingen)verbinding tussen de Spuibrug/
Boogjes/ Elfhuizen en de Spuiweg, maar de autovrije Spuiboulevard is niet bereikbaar. Doordat
de Spuiweg tweerichtingen wordt, is Hellingen overbodig voor motorvoertuigen en kan deze weg
vervallen.;
6. Het gedeelte van de Singel (tussen Spuiweg en Aert de Gelderstraat) wordt tweerichtingen. Ook
de Kilwijkstraat wordt tweerichtingen. Hiermee kan het verkeer tussen de Spuiweg en de
Krispijntunnel goed afgewikkeld worden;
7. Alle bussen rijden de route Stationsweg – Johan de Witstraat – Spuiboulevard – Achterhakkers en
vice versa, voor een groot deel op een eigen vrije busverbinding. De ligging en inrichting van de
bushaltes moet worden geoptimaliseerd. De bussen verdwijnen van Hellingen en de Spuiweg.
Transferpunt Weeskinderendijk wordt aangetakt op het hoogwaardige en hoogfrequente
busnetwerk om de last mile goed te faciliteren;
8. Alle wegen in het gebied worden 30 km/h, behalve de Kilwijkstraat, de Aert de Geldersraat ten
zuiden van Kilwijkstraat en de Krispijntunnel;
9. De kruising Stationsweg / Johan de Wittstraat – Singel wordt ontvlochten. Verkeer op de Singel
kan niet meer rechtdoor de kruising oversteken. De middenberm wordt dichtgezet en de VRI
vervalt. Daarmee vervalt ook de koppeling tussen de verkeerslichten op deze kruising en op de
kruising Burgemeester de Raadtsingel – Stationsweg. Vanaf de Singel (beide kanten) kan verkeer
alleen nog rechtsaf slaan. Verkeer kan ook alleen rechtsaf de Singel op.
De voornaamste redenen waarom deze voorkeursvariant naar voren is gekomen zijn gebaseerd op de
uitkomsten uit hoofdstuk 3, de werksessie en de expert judgement bij de gemeente Dordrecht:
 Om een kwalitatief goed leefmilieu te kunnen creëren en een goede verbinding met de binnenstad
te maken, is gekozen voor een autovrije Spuiboulevard. Hierdoor ontstaat tevens gewenste ruimte
voor een goede fiets- en OV-structuur op de Spuiboulevard.
 Voor een goede bereikbaarheid van de binnenstad en om sluipverkeer te voorkomen, is gekozen
op de Spuiweg tweerichtingen te maken. Hiervoor moet wel de hoeveelheid verkeer over de
Spuiweg verminderd worden. Daarom is gekozen voor een knip bij de rotonde en een snelheid
van 30 km/h. De Spuiweg is een belangrijke fietsroute en met deze aanpassingen is een inrichting
als fietsstraat mogelijk kansrijk.
 De verkeerslichten op de kruisingen Stationsweg – Singel en Stationsweg – Burgemeester de
Raadtsingel zijn gekoppeld. Voor een betere afwikkeling op de kruising Stationsweg –
Burgemeester de Raadtsingel wordt de kruising Stationsweg – Singel anders ingericht. Op de
Stationsweg wordt de middenberm doorgetrokken. Hierdoor kunnen de verkeerslichten verwijderd
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4.2

worden. Het afslaande verkeer op deze kruising wordt hiermee ook beperkt. Een bijkomend
gewenst effect is dat de verkeersintensiteiten op de Singel zullen dalen.
Om de hoge verkeersintensiteit op de Stationsweg - Johan de Wittstraat te beperken, wordt
bezoekersparkeren zoveel mogelijk verplaatst naar het transferpunt Weeskinderendijk.
Een parkeergarage in de buurt van de huidige parkeergarage Spuihaven blijft bestaan. Voor een
optimale verkeersafwikkeling op de kruising Dokweg – Achterhakkers - Burgemeester de
Raadtsingel wordt het bewonersparkeren in deze garage via de interne wegenstructuur
afgewikkeld en het bezoekersparkeren via de Achterhakkers.

Uitkomsten verkeersmodel

De voorkeursvariant is met het verkeersmodel doorgerekend. In Figuur 13 is het verschil te zien
(motorvoertuigen per etmaal) met de referentiesituatie. In de bijlage zijn tabellen met intensiteiten, details
over de kruispuntberekeningen en plots vanuit het verkeersmodel opgenomen.

Figuur 13 Verschilplot tussen referentiesituatie en voorkeursvariant

Situatie voor het totale gebied
Door het deels uitplaatsen van parkeercapaciteit en het aanpassen van diverse wegen in het gebied,
waardoor aanrijdroutes van behouden parkeervoorzieningen wijzigen, verandert het totaal aantal ritten
door het gebied Spuiboulevard e.o. Het wordt minder druk. In Tabel 3 zijn de ritten op de belangrijkste
entrees van het gebied opgeteld.
In Tabel 3 staat het aantal ritten dat het gebied per etmaal in- en uitrijdt op de zes belangrijkste
entreeroutes. Ten opzichte van tabel 2 is deze tabel aangevuld met de intensiteiten voor de
voorkeursvariant en de huidige situatie (2015).
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Tabel 3 Aantal ritten door het gebied
2015

ref

var 0

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

var 6

VK var

Absoluut

73.555

74.911

75.118

61.023

74.154

72.765

68.251

69.870

64.020

67.682

Wijziging absoluut

-1.356

74911

207

-13888

-757

-2146

-6660

-5040

-10891

-7229

-2%

100%

0%

-19%

-1%

-3%

-9%

-7%

-15%

-10%

Wijziging procentueel

Verkeerskundig leidt de voorkeursvariant nergens in het gebied tot knelpunten of ongewenste effecten. De
verkeersstructuur voldoet aan de gewenste doelstelling: verkeer in het gebied Spuiboulevard e.o.
verminderen en daarmee de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied verbeteren. Sterker nog, deze
aanpassingen maken de afwikkeling van het verkeer op kruispunten die nu kritisch zijn een stuk robuuster
en toekomstbestendiger.
Wel is er een aantal aandachtspunten:
 Het verkeer op Johan de Wittstraat / Stationsweg neemt toe ten opzichte van de referentiesituatie;
 In de voorkeursvariant neemt het verkeer over de kruising Stationsweg / Johan de Wittstraat –
Singel toe ten opzichte van de referentiesituatie;
 In de voorkeursvariant neemt het verkeer over de kruising Burgemeester de Raadtsingel –
Stationsweg toe ten opzichte van de referentiesituatie. In combinatie met de fietsers en
voetgangers die hier oversteken, is de afwikkelcapaciteit daarom een aandachtspunt. Een
kruispuntberekening met het programma Cocon laat zien dat het verkeer in de voorkeursvariant
goed afgewikkeld kan worden (zie bijlage 3);
 Op de Burgemeester de Raadtsingel (Havenstraat / Korte Parallelweg) neemt het verkeer in de
voorkeursvariant toe;
 In de voorkeursvariant neemt het verkeer over de kruising Dokweg – Achterhakkers – Korte
parallelweg behoorlijk af met ongeveer 40% ten opzichte van de referentiesituatie. In de
referentiesituatie kan deze kruising het verkeer lastig kan afwikkelen. Een Coconberekening laat
zien dat het verkeer in de voorkeursvariant goed afgewikkeld kan worden (zie bijlage 3).
Effecten buiten het gebied
De verkeerseffecten buiten het gebied zijn beperkt. Er zijn geen grote effecten die tot knelpunten leiden.
De belangrijkste effecten zijn:
 Op de Dubbeldamseweg-Noord (tussen rotonde en Singel) neemt het verkeer toe van 1.200 ritten
in de referentiesituatie naar 4.000 ritten in de voorkeursvariant. Verkeerskundig is deze toename
aanvaardbaar;
 Op de wegen rond de Weeskinderendijk neemt het aantal ritten toe. Verkeerskundig is deze
toename aanvaardbaar.
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Foto 8: Spuiweg, gezien richting de Spuiboulevard

4.3

Berekeningen geluid en luchtkwaliteit

We hebben voor de voorkeursvariant een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen op
de nabijgelegen woningen en de effecten op luchtkwaliteit (NO 2, PM10 en PM2.5). Deze twee onderzoeken
zijn opgenomen in bijlagen 4 en 5.
Conclusie geluid
De conclusie is dat op basis van een indicatieve toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder er
geen knelpunten in het gebied optreden. Er zijn geen reconstructies voorzien die voor problemen kunnen
zorgen. Dat zou het geval kunnen zijn als wegen worden verlegd of als wegen worden opgewaardeerd
van 30 km/h naar 50 km/h.
Conclusie luchtkwaliteit
Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties binnen het plangebied van de
Spuiboulevard e.o. ruim onder de grenswaarden uit de Wm liggen en dat concentraties, onder invloed van
dalende achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst verder zullen dalen. De
voorkeursvariant heeft een effect op het aantal ritten in het gebied. Gezien dit (worst-case bepaalde)
effect en de grote ruimte tussen de heersende concentraties en de grenswaarden uit de Wm, zullen de
wijzigingen niet leiden tot een benadering of overschrijding van de grenswaarden uit de Wm. Hierdoor is
uitgesloten dat door uitvoering van het plan op grond van art 5.16, lid 1 sub a de luchtkwaliteitseisen uit de
Wet milieubeheer (Wm) zullen worden overschreden.

4.4

Parkeren

De huidige parkeergarages Spuihaven (520 plekken) en Veemarkt (680 plekken) genereren samen
11.500 ritten per etmaal. Met het vervallen van parkeergarage Veemarkt in de voorkeursvariant
‘verdwijnen’ 4.600 ritten uit het gebied Spuiboulevard e.o. Deze aantallen laten zien dat met aanpassingen
in het parkeerregime de verkeersstromen in het rond het gebied behoorlijk te beïnvloeden zijn.
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Het te bouwen nieuwe programma rond de Spuiboulevard bestaat uit 684 woningen en 41.500 m2
1
kantoren en commerciële voorzieningen. Hierbij wordt de reductiefactor van 0,5 toegepast , waarmee
50% minder parkeercapaciteit nodig is dan standaard. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden, zoals
beschreven in hoofdstuk 2. In totaal zijn hiervoor 770 parkeerplaatsen nodig (zie Tabel 4). Het te slopen
programma bestaat uit 168 woningen en 56.000 m2 kantoren. Hierbij hoort een parkeervraag van 913
plekken. Daarbij gaan we uit van 1,6 parkeerplaatsen per woning (een ‘gemiddelde’ woning) en 1,15
parkeerplaatsen per 100m2 kantoor. Per saldo zijn er na sloop en nieuwbouw 143 parkeerplaatsen minder
nodig. We rekenen voor het gemak met 140 parkeerplaatsen.
Tabel 4 Effect nieuwe ontwikkelingen op benodigde parkeercapaciteit

Nieuw
programma

Benodigd aantal
parkeerplaatsen
huidig beleid

Benodigd aantal
parkeerplaatsen
met reductiefactor

Besparing aantal
parkeerplaatsen

Woningen

684 stuks

978

493

485

Kantoren en
comm. voorz.

41.500 m2

499

277

223

1.477

770

708

Totaal

De gemeente Dordrecht heeft de parkeerbalans in beeld gebracht. Hierin is de onder- of overcapaciteit te
zien in het aantal parkeerplaatsen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen parkeren in garages en op
straat, tussen verschillende momenten en in verschillende gebieden. Door het weghalen van de
Veemarktgarage ontstaat een tekort in de sector van deze garage. Dit tekort speelt op een
werkdagmiddag, zaterdagochtend, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Echter, op deze momenten is er in
de andere parkeergarages en op Weeskinderendijk, zeker inclusief de hierheen verplaatste extra
capaciteit, een behoorlijke restcapaciteit (zie Tabel 5).
Tabel 5 Restcapaciteit uit parkeerbalans 2030. Overige parkeergarages zijn: ‘Nieuwe Spuihaven’, Energiehuis en Rietdijkshaven

werkdagmiddag

zaterdagochtend

zaterdagmiddag

zondagmiddag

Parkeergarages Sector D

-160

-560

-1090

-990

Weeskinderendijk

770

1110

1060

1070

Overige parkeergarages

140

540

380

420

Saldo

750

1090

350

500

Saldo incl reductie 140

890

1230

490

640

Het complete model (garages en straatparkeren samen) laat op zaterdagmiddag de laagste restcapaciteit
zien. In de parkeerbalans zien we verder een behoorlijke restcapaciteit bij het straatparkeren. Daarmee
lijkt er ruimte om het straatparkeren te beperken. De volledige capaciteit van de te vervallen
parkeergarage Veemarkt is 680 plekken. Als deze garage vervalt, ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen
in sector D. Op het drukste moment (zaterdagmiddag) bedraagt dit tekort 1090 plekken. Met aanvullende
maatregelen gaan we er vanuit dat dit tekort opgevangen kan worden op de andere locaties. We gaan er
vanuit dat hiervoor alleen de andere parkeergarages (gezamenlijke restcapaciteit van 380 plekken op
1

Reductiefactor geldt voor dit nieuwe programma; bestaande voorzieningen inclusief bestaande parkeerafspraken worden hiermee
niet gecorrigeerd.
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zaterdagmiddag) en Weeskinderendijk (restcapaciteit van 1060 plekken op zaterdagmiddag) in
aanmerking komen. Hiermee resteert een restcapaciteit van 350 ((380+1060)-1090) plekken.
Ook zijn er door sloop en nieuwbouw met reductiefactor 140 parkeerplaatsen minder nodig. De
restcapaciteit stijgt daarmee naar 490 (350+140) plekken. Hierdoor hoeven niet alle 680 plekken van de
parkeergarage Veemarkt teruggebouwd te worden. Het aantal terug te bouwen plekken kan verlaagd
worden naar 190 (680-490). Mogelijkheden zijn (zie ook Tabel 6):
- Minder parkeerplaatsen terugbouwen op Weeskinderendijk;
- Minder dan de bestaande 520 plekken in de nieuwe parkeergarage ‘Nieuwe Spuihaven’. Een
voordeel is dat hierdoor minder verkeer door het gebied en over de route Dokweg –
Achterhakkers rijdt;
- Reduceren parkeren op straat en clusteren in de garages. Minder straatparkeren biedt kansen
voor een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte.
In de parkeerbalans is rekening gehouden met een acceptabele parkeerdruk van 85%. Met een goed
parkeerverwijssysteem kan dit percentage omhoog. Het aantal terug te bouwen parkeerplaatsen kan dan
verder verlaagd worden.
Tabel 6 Mogelijke aanpassingen ten opzichte van huidige situatie en totale reductie

Weeskinderendijk
(nu 570 pp)

Nieuwe Spuihaven (nu
Veemarkt (nu 680 pp)
520 pp)

Straatparkeren

Totale reductie

+680

0

-680

0

0

+190

0

-680

0

-490

+540

-150

-680

-200

-490

Er zijn drie typen parkeerders; bewoners, bezoekers en werknemers. Een gedeelte hiervan zal in de
voorkeursvariant op afstand (Weeskinderendijk) moeten parkeren. Ten opzichte van de huidige situatie
zijn er verbeteringen mogelijk:
 hoogfrequente (HOV-)busverbinding tussen Weeskinderendijk – Spuiboulevard e.o. en
binnenstad;
 betere ontsluiting / verbinding voor voetgangers;
 verbeteren van de sociale veiligheid.
Gerelateerd aan de type gebruikers kunnen vooral bezoekers en werknemers ‘makkelijker’ op afstand
parkeren. Voor bestaande bewoners, die momenteel gebruik maken van de parkeergarage, is dat minder
wenselijk. In die zin adviseren we de volgende prioriteitsvolgorde te hanteren voor de resterende
capaciteit in de parkeergarage ‘Nieuwe Spuihaven’:
 huidige bewoners die momenteel plaatsen hebben;
 bezoekers van binnenstad (en bewoners), tegen hoger tarief dan parkeerfaciliteit
Weeskinderendijk;
 werknemers (van o.a. Stadskantoor).

4.5

Beoordeling

In gezamenlijkheid met de gemeente is één Voorkeursvariant opgesteld voor een nieuwe, aangepaste
verkeersstructuur in het gebied Spuiboulevard e.o. Deze variant lijkt mogelijk. Met de voorkeursvariant
wordt het gewenste projectdoel, zoals beschreven in paragraaf 1.2, behoorlijk benaderd.
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De belangrijkste positieve effecten van de voorkeursvariant zijn:
 Het totaal aantal motorvoertuigen door het gebied neemt af;
 Op de Spuiboulevard rijden geen motorvoertuigen meer (behalve bussen en hulpdiensten).
Hierdoor rijdt ook op de Achterhakkers minder verkeer;
 De Spuiboulevard en Achterhakkers kunnen anders worden ingericht, waarbij de nadruk veel
meer op fietsers en voetgangers gelegd kan worden. De barrière tussen het gebied en de
binnenstad kan hiermee geslecht worden.
 Voor lucht en geluid verwachten we geen knelpunten;
 Doordat de Spuiboulevard en een gedeelte van de Spuiweg autovrij worden, neemt het aantal
motorvoertuigen op de Spuiweg af. De route Krispijnweg – Krispijntunnel – Spuiweg – Spuibrug
wordt daarmee aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers.
De voorkeursvariant heeft ook enkele nadelige effecten. De belangrijkste zijn:
 De wegen en kruisingen rond het station worden drukker (Johan de Wittstraat, Stationsweg,
Burgemeester de Raadsingel), waarmee de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers
minder wordt;
 De Aert de Gelderstraat, Kilwijkstraat en aansluitingen op de Burgemeester de Raadtsingel
worden drukker. Mogelijk moeten hier aanpassingen gedaan worden aan de lay-out van de
kruisingen of moet het verkeer slimmer verdeeld worden tussen Spuiweg en Aert de Gelderstraat;
 De Burgemeester de Raadsingel (tussen Dokweg en Stationsweg) wordt drukker.

4.6

Voorwaarden voor realisatie

Voor het kunnen toepassen van de reductiefactor van 0,5 bij de nieuwe ontwikkelingen in het gebied, zijn
een aantal maatregelen nodig, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Uitvoering van minder maatregelen leidt
tot een lagere reductiefactor. De maatregelen zijn hieronder concreet gemaakt voor de voorkeursvariant:
In Tabel 7 is de reductiefactor gekoppeld aan onderstaande maatregelen.
1. Het aantrekkelijker maken van het fietsgebruik. De meeste meerwaarde wordt gehaald door:
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Het verbeteren van bestaande fietsvoorzieningen, zoals het verbreden van smalle
fietsstroken en het eenduidig maken van voorrangsregels. Dit is mogelijk, omdat op
diverse wegen in het gebied de verkeersintensiteit afneemt of verdwijnt: Achterhakkers,
Spuiboulevard en Spuiweg;



De hoofdfietsroute over de Nassauweg eindigt aan de zuidzijde van station Dordrecht.
Fietsers richting de Spuiboulevard e.o. en de binnenstad moeten vanaf hier omfietsen via
de Krispijntunnel of de fietstunnel Mauritsweg – Transvaalstraat. Deze route is niet
optimaal vormgegeven. Een nieuwe tunnel en/of verbeteringen van de bestaande routes
kan de situatie verbeteren. In de werksessie was een gedeeld beeld over het toevoegen
van spoorkruisende fietsverbindingen. Een nieuwe fietstunnel bij het station is genoemd
(doortrekken hoofdroute Nassauweg). We adviseren hierbij om goed na te denken over
fietsroutes tussen de binnenstad en de gebieden ten zuiden van het spoor. Zo is de
fietsroute via Spuiweg in de voorkeursvariant ook aantrekkelijker geworden. Ook kan
gedacht worden aan het verbeteren (hellingbanen, sociale veiligheid) van de bestaande
fietstunnel tussen Dubbeldamseweg-Zuid en Transvaalstraat;



Het optimaliseren van fietsroute via de Stadsbrug richting Zwijndrecht / Rotterdam. Er is in
de huidige situatie een grote omrijdfactor voor fietsers van en naar de Stadsbrug. Veel
ritten hebben een relatie met Rotterdam. Met de fiets gaan deze routes via de stadsbrug.
De omrijdfactor wordt hier voor een groot deel veroorzaakt door de ligging van de
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hellingbanen. Een belangrijke maatregel is een goed alternatief voor de trappen bieden en
de huidige hellingbanen. Deze maatregel kan mogelijk worden meegenomen bij het
geplande groot onderhoud aan de Stadsbrug;


Een belangrijke ontbrekende schakel is een verbinding tussen de Maasstraat en het
Noorderhoofd. Hiermee worden de omrijdfactoren kleiner voor fietsers op de
Papendrechtsebrug en de Spoorbrug naar Sliedrecht. De gemeente Dordrecht voorziet al
in de aanleg van deze ontbrekende schakel.

2. Afwaarderen en herinrichten van een aantal wegen. Diverse wegen in het gebied zijn nu nog
ingericht als 50 km/h-wegen, maar worden 30 km/h-wegen. Hierbij hoort een andere inrichting,
met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en soms OV. Ook een fietsstraat kan een optie zijn.
Het gaat om de Spuiweg en delen van de Singel;
3. Op de Spuiboulevard is specifiek aandacht nodig voor het inpassen van de bussen. We adviseren
duidelijke en hoogwaardige halteplaatsen (met HOV-kenmerken);
4. Een goede herverdeling van de parkeercapaciteit. Voor extra kwaliteit ligt het verder verminderen
van straatparkeren voor de hand. Vergunningen voor straatparkeren worden niet meer verleend in
relatie tot de nieuwe ontwikkelingen;
5. Aandacht voor ‘the last mile’ bij parkeergelegenheid op enige afstand van het gebied
Spuiboulevard e.o., de nieuwe ontwikkelingen en/of de binnenstad. Dit geldt vooral voor de
Weeskinderendijk, omdat hier extra parkeercapaciteit wordt toegevoegd:


Snelle en frequente verbindingen tussen de locatie Weeskinderendijk en het gebied
Spuiboulevard e.o. en de binnenstad. Mogelijkheden zijn het realiseren van een halte voor
de waterbus of de reguliere bus. Er rijden veel bussen via de Achterhakkers en de
Spuiboulevard.



Verbeteren van de toegankelijkheid van het terrein, met aandacht voor sociale veiligheid;



Zorgen voor goede (voetgangers)verbindingen tussen het terrein en het gebied
Spuiboulevard e.o. / de binnenstad. Ook hierbij is sociale veiligheid belangrijk;

6. Vanwege de herverdeling van de parkeercapaciteit moet het parkeerverwijssysteem aangepast en
geoptimaliseerd worden;
7. Het verkeer op de kruising Burgemeester de Raadtsingel – Stationsweg neemt toe. Hierdoor
neemt de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers voor het station af, maar blijft wel
binnen de grenswaarden. De aanpassingen op de kruising met de Singel zorgen hier wel voor
minder kruisend verkeer. Een eerste snelle berekening laat zien dat het ongelijkvloers maken van
een aantal richtingen op de kruising voor het station kan zorgen voor een verbetering van de
oversteekbaarheid en meer ruimte voor een plein-achtige inrichting waarbij fietsers en
voetgangers meer nadruk krijgen;
8. Duidelijke afspraken maken met ontwikkelaars voor het zoveel mogelijk realiseren van nieuwe en
innovatieve vervoersconcepten bij het toe te voegen programma (zie paragraaf 2.4). Ook de bouw
van het nieuwe stadskantoor biedt hiervoor bijvoorbeeld veel mogelijkheden.
9. De specifieke kenmerken van het gebied en de inwoners (o.a. gemiddeld autobezit) geven al
voldoende argumentatie voor het aanpassen van de bandbreedte in spoor 1.
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Tabel 7 Maximale reductiefactoren voor de voorgestelde maatregelen

Maatregel

Spoor

Maximale reductiefactor

1

Spoor 2, fiets

5% (samen met 7)

2

Spoor 2, motorvoertuigen

5% (samen met 7)

3

Spoor 2, OV, voetganger en
ketenmobiliteit

2,5% (samen met 4, 5 en 7)

4

Spoor 2, OV, voetganger en
ketenmobiliteit

2,5% (samen met 3, 5 en 7)

5

Spoor 2, OV, voetganger en
ketenmobiliteit

2,5% (samen met 3, 4 en 7)

6

Spoor 1

Bandbreedte van midden naar laag
(samen met 9)

7

Spoor 2

12,5% (samen met 1, 2, 3 en 4)

8

Spoor 3, alle maatregelen

17,5%, afhankelijk van de te maken
afspraken

9

Spoor 1

Bandbreedte van midden naar laag
(samen met 5 en 6)

Totaal
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Bronvermeldingen
Bij het opstellen van dit rapport hebben we diverse (beleids)documenten van de gemeente Dordrecht
geraadpleegd. Daarnaast hebben we onderstaande bronnen gebruikt:
1. Artikel via Verkeer in Beeld: https://www.verkeerinbeeld.nl/artikel/150517/parkeren-van-trendnaar-beleid-naar-project;
2. Gemeente Utrecht, nota ‘Parkeernormen fiets en auto’;
3. Provincie Zuid Holland, notitie ’parkeren en verstedelijking’;
4. Deloitte, Ruimtewinst in de stad door smart mobility;
5. Gemeente Rotterdam, ‘Beleidsregeling parkeernormen voor auto en fiets gemeente Rotterdam
2018’;
6. Provincie Zuid-Holland, City-deal Elektrische deel-mobiliteit in gebiedsontwikkelingen, 19
december 2017;
7. Artikel via Verkeersnet: https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/25891/zeven-stedennieuwbouwprojecten-speciale-rol-elektrische-deelauto/;
8. Dordtenaren over mobiliteit, uitkomsten Omnibusonderzoek 2016. Gedateerd december 2016.
Door Onderzoekscentrum Drechtsteden;
9. Mobiliteit Drechtsteden, inwoners over hun mobiliteitsgedrag- en behoefte. Gedateerd maart
2016. Door Onderzoekscentrum Drechtsteden.

Foto 9: Achterhakkers
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Bijlage 1: Het verkeersmodel
Uitgangspunten
Alle aanpassingen in het verkeersmodel zijn gedaan op basis van de variant ‘2030-hoog’. Dit noemen we
de referentiesituatie. Alle modelberekeningen hebben hiermee betrekking op het jaar 2030. De variant
‘2030-hoog’ was aanwezig in het verkeersmodel en voorzien van verschillende verwachte ontwikkelingen
tot 2030. De variant is door ons niet aangepast. Alle intensiteiten zijn motorvoertuigen per etmaal
(personenauto’s en vrachtwagens opgeteld) In deze notitie ronden we de intensiteiten af op honderdtallen,
behalve in de tabellen.
Het verkeersmodel is unimodaal. Dat betekent dat veranderingen van modaliteit niet berekend worden. In
werkelijkheid kan het afsluiten van wegvakken er bijvoorbeeld voor zorgen dat de fiets aantrekkelijker
wordt en meer mensen gaan fietsen. Het verkeersmodel laat deze effecten niet zien.
Wijzigingen van de vulling
Op basis van de ontwikkelingen in het gebied Spuiboulevard e.o. hebben we de vulling van twee zones in
het verkeersmodel aangepast. In tabel B1 zijn de aanpassingen in de twee zones en het totaal
weergegeven. Woningen in aantallen en kantoren en commercieel in vierkante meters BVO. Voor de
nieuwe woningen geldt: 25% grondgebonden en 75% appartementen.
De nieuwe ontwikkelingen genereren samen 5.900 ritten. Na toepassen van de reductiefactor blijven er
2.950 ritten over. Deze reductiefactor kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast. Deze
voorwaarden zijn beschreven in de parkeervisie in hoofdstuk 2. Het te slopen programma genereert 2.750
ritten. Na aftrek van het te slopen programma resteren er per saldo dus 200 extra ritten.
Tabel B1: aanpassingen (sloop en nieuwbouw) in het programma

zone 363

zone 354

totaal

Woningen nieuw

440

249

689

Woningen sloop

50

118

168

Saldo

+521

Kantoren nieuw

0

31.000

31.000

Kantoren sloop

37.000

19.000

56.000

Saldo

-25.000

Commercieel nieuw

4.500

6.000

10.500

Commercieel sloop

0

0

0

Saldo
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Bijlage 2: Verkeersintensiteiten
We hebben een aantal wegvakken specifiek beschouwd. Dit zijn relevante wegvakken in het gebied
Spuiboulevard e.o. en een aantal daarbuiten. Deze 21 wegvakken zijn weergeven in Figuur B1.

Figuur B1 beschouwde wegvakken
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Naast de 21 wegvakken uit Figuur B1 hebben we ook de A16 en de N3 geanalyseerd. In Tabel B2 zijn de
intensiteiten (motorvoertuigen per etmaal) weergegeven voor elke variant. Ook de referentiesituatie en de
nul-variant zijn beschouwd.
Tabel B2: intensiteiten (motorvoertuigen per etmaal) per wegvak

mvt etmaal
nr wegvak

absolute waarden (excl. bussen)
ref

var 0

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

var 6

VK var

1 Dokweg

22777

22876

16899

22710

21953

32026

22203

20218

20975

2 Burg. De Raadsingel-west

12331

12377

8149

12196

11581

14509

14360

15665

14798

3 Burg. De Raadtsingel-mid

13098

13101

7627

12730

12163

13051

18721

20272

20166

4 Burg. De Raadtsingel-oost

18256

18300

12362

17647

17419

18027

18878

17911

18753

8 Spuiboulevard-west

10849

10962

9172

10990

10793

14553

0

0

0

6 Johan de Wittstraat

9753

9810

10260

9593

9915

11245

14411

11182

11235

7 Achterhakkers

13812

13919

11787

13978

13736

18369

12004

6893

9517

5 Stationsweg

10893

10944

7274

10851

10960

13069

14185

11910

13441

9 Spuiboulevard-oost

11046

11105

11036

10946

10930

11310

9810

6115

6115

10 Prinsenstraat, brug

5300

5302

4935

5322

5223

5359

4734

4911

5221

11 Johan de Wittstraat, brug

5950

5953

5693

5965

5928

6016

5559

5444

5515

12 Spuiweg + Hellingen

7410

7426

8334

7282

6925

894

2081

2141

2142

13 Singel-west

3593

3594

2816

3594

3774

949

2611

2888

3774

14 Singel-oost

7556

7574

7897

7641

7874

6823

5247

4296

4160

15 Krispijntunnel

15073

15113

13236

14870

14368

0

13250

11242

13059

16 Krommedijk, overweg

13747

13780

10153

13504

17667

16658

14115

13562

13993

17 Reeweg-oost, overweg

10104

10100

9585

9986

7186

10540

10634

10756

10683

18 Oranjelaan/Sumatraplein

13840

13853

14883

13562

14845

13929

14211

13969

14027

19 Krispijnseweg

17841

17851

17071

20851

19798

15435

17856

18755

18328

20 Laan der V.N. west

26614

26601

22074

34389

34391

27142

27055

27345

27087

21 Laan der V.N. oost

29262

29263

29663

36293

33780

29272

29468

30401

29934

N3, ten oosten aansl. A16

60387

60377

60067

58244

59047

60494

60874

61095

61025

A16, ten noorden aansl. N3

116347 116367 116495 116221 115721 116338 116085 116014 116004
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In Tabel B3 zijn de intensiteiten weergegeven als percentage ten opzichte van de referentiesituatie.
Hiermee worden de effecten op de intensiteiten duidelijk bij de verschillende varianten. Grote afwijkingen
hebben een kleur.
Tabel B3: procentuele verschillen (motorvoertuigen per etmaal) per wegvak t.o.v. referentie

mvt etmaal
nr wegvak

percentages tov
referentie
ref

var 0

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

var 6

VK var

1 Dokweg

100%

100%

74%

100%

96%

141%

97%

89%

92%

2 Burg. De Raadsingel-west

100%

100%

66%

99%

94%

118%

116%

127%

120%

3 Burg. De Raadtsingel-mid

100%

100%

58%

97%

93%

100%

143%

155%

154%

4 Burg. De Raadtsingel-oost

100%

100%

68%

97%

95%

99%

103%

98%

103%

8 Spuiboulevard-west

100%

101%

85%

101%

99%

134%

0%

0%

0%

6 Johan de Wittstraat

100%

101%

105%

98%

102%

115%

148%

115%

115%

7 Achterhakkers

100%

101%

85%

101%

99%

133%

87%

50%

69%

5 Stationsweg

100%

100%

67%

100%

101%

120%

130%

109%

123%

9 Spuiboulevard-oost

100%

101%

100%

99%

99%

102%

89%

55%

55%

10 Prinsenstraat, brug

100%

100%

93%

100%

99%

101%

89%

93%

99%

11 Johan de Wittstraat, brug

100%

100%

96%

100%

100%

101%

93%

91%

93%

12 Spuiweg + Hellingen

100%

100%

112%

98%

93%

12%

28%

29%

29%

13 Singel-west

100%

100%

78%

100%

105%

26%

73%

80%

105%

14 Singel-oost

100%

100%

105%

101%

104%

90%

69%

57%

55%

15 Krispijntunnel

100%

100%

88%

99%

95%

0%

88%

75%

87%

16 Krommedijk, overweg

100%

100%

74%

98%

129%

121%

103%

99%

102%

17 Reeweg-oost, overweg

100%

100%

95%

99%

71%

104%

105%

106%

106%

18 Oranjelaan/Sumatraplein

100%

100%

108%

98%

107%

101%

103%

101%

101%

19 Krispijnseweg

100%

100%

96%

117%

111%

87%

100%

105%

103%

20 Laan der V.N. west

100%

100%

83%

129%

129%

102%

102%

103%

102%

21 Laan der V.N. oost

100%

100%

101%

124%

115%

100%

101%

104%

102%

N3, ten oosten aansl. A16

100%

100%

99%

96%

98%

100%

101%

101%

101%

A16, ten noorden aansl. N3

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

120% of meer
80% of minder
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In Tabel B4 is het absolute verschil in intensiteit ten opzichte van de referentiesituatie weergegeven.
Tabel B4: Absolute verschillen (motorvoertuigen per etmaal) per wegvak t.o.v. referentie

mvt etmaal
nr wegvak

absoluut tov referentie
ref

var 0

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

var 6

VK var

1 Dokweg

22777

99

-5878

-66

-824

9249

-573

-2559

-1802

2 Burg. De Raadsingel-west

12331

46

-4182

-134

-749

2178

2030

3334

2467

3 Burg. De Raadtsingel-mid

13098

2

-5471

-368

-936

-48

5623

7174

7068

4 Burg. De Raadtsingel-oost

18256

45

-5894

-608

-837

-228

622

-345

497

8 Spuiboulevard-west

10849

113

-1678

141

-56

3704

-10849

-10849

-10849

6 Johan de Wittstraat

9753

57

507

-160

163

1492

4658

1429

1483

7 Achterhakkers

13812

107

-2025

166

-76

4557

-1808

-6919

-4295

5 Stationsweg

10893

51

-3619

-43

67

2175

3291

1017

2548

9 Spuiboulevard-oost

11046

59

-10

-100

-115

264

-1236

-4931

-4931

10 Prinsenstraat, brug

5300

3

-364

22

-77

60

-565

-389

-79

11 Johan de Wittstraat, brug

5950

3

-257

15

-22

66

-391

-506

-435

12 Spuiweg + Hellingen

7410

16

924

-128

-485

-6516

-5329

-5269

-5268

13 Singel-west

3593

1

-777

1

181

-2643

-981

-705

181

14 Singel-oost

7556

18

341

85

318

-733

-2309

-3259

-3396

15 Krispijntunnel

15073

39

-1837

-203

-705

-15073

-1823

-3832

-2014

16 Krommedijk, overweg

13747

33

-3594

-243

3920

2910

368

-185

246

17 Reeweg-oost, overweg

10104

-4

-519

-118

-2918

436

530

652

579

18 Oranjelaan/Sumatraplein

13840

13

1043

-278

1005

89

371

129

187

19 Krispijnseweg

17841

10

-770

3011

1957

-2406

15

914

487

20 Laan der V.N. west

26614

-13

-4540

7775

7776

528

441

730

472

21 Laan der V.N. oost

29262

0

401

7031

4518

10

205

1138

671

N3, ten oosten aansl. A16

60387

-10

-320

-2143

-1340

107

488

708

638

A16, ten noorden aansl. N3

116347

20

148

-126

-626

-9

-262

-333

-343
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Bijlage 3: Kruispuntberekeningen
Cocon is een programma waarmee gedetailleerd de afwikkelcapaciteit van kruispunten berekend kan
worden; Met een Cocon-berekening wordt duidelijk of de cyclustijd van de verkeerslichtinstallatie op de
kruising binnen de acceptabele grenswaarde blijft. Voor een drietakskruispunt wordt vaak een
grenswaarde van 90 seconden gehanteerd. Voor de berekening hebben we de verkeersintensiteiten uit de
voorkeursvariant gebruikt. Voor de fietsers en voetgangers hebben we de intensiteiten gebruikt zoals
aanwezig in het ontvangen Cocon-bestand. De berekening is uitgevoerd voor het drukste spitsuur.
Hiervoor is 55% van de twee uurs-spitsintensiteit gebruikt. Ook de bussen zijn in de berekening
meegenomen.
Kruising Dokweg – Achterhakkers - Parallelweg
De berekening geeft aan dat de cyclustijd in de ochtendspits 67 seconden bedraagt en in de avondspits
70 seconden. Dat is voor beide spitsperioden binnen de acceptabele grenswaarde van 90 seconden. De
kruising kan het verkeer in de voorkeursvariant dus goed afwikkelen.
Kruising Burgemeester de Raadsingel – Stationsweg
De berekening geeft aan dat de cyclustijd in de ochtendspits 71 seconden bedraagt en in de avondspits
86 seconden. Dat is voor beide spitsperioden binnen de acceptabele grenswaarde van 90 seconden. De
kruising kan het verkeer in de voorkeursvariant dus goed afwikkelen.
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Bijlage 4: Berekeningen geluid
In dit onderzoek zijn voor de voorkeursvariant een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de
geluidbelastingen op de nabijgelegen woningen. Dit om de aandachtspunten voor geluid in beeld te
brengen en een doorkijk te geven naar de juridische maakbaarheid. Voor dit onderzoek zijn de wegen
beschouwd binnen het plangebied (Figuur B2).

Figuur B2 Plangebied voor berekeningen lucht en geluid

Uitgangspunten
De volgende gegevens zijn gehanteerd voor dit onderzoek:
 De verrijkte verkeersgegevens van de voorkeursvariant uit het verkeersmodel.
 Door de gemeente Dordrecht zijn bouwvelden aangegeven waar nieuwbouw van woningen
mogelijk wordt gemaakt (zie Figuur B3). De bouwhoogte is niet bekend; er is voor deze studie
uitgegaan van maximaal zes woonlagen.
 De onderstaande hogere waardenbesluiten zijn aangeleverd door de gemeente Dordrecht:
o Besluit Stationsweg 4, SO/1453051, d.d. 14 juli 2015;
o Besluit Spuiboulevard 4-88, 16 mei 2017;
o Besluit Spuiboulevard 100, 6 september 2017;
o Besluit Kilwijkstraat 5, 6 september 2017.
 Door de gemeente Dordrecht is een akoestisch rekenmodel aangeleverd. Uit dit rekenmodel is de
omgeving en de ligging van de wegen met de verhardingen overgenomen. Dit model is verder
aangevuld met de verkeersgegevens van de voorkeursvariant uit het verkeersmodel.
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Volgens opgave van de gemeente Dordrecht zal in 2030 95% tot 100% van de bussen ‘zero
emission’ zijn. Dit zal voor geluidemissie echter geen effect geen hebben. In het rapport
“Elektrisch rijden in 2050: Gevolgen voor de leefomgeving, Beleidsstudies”, RIVM 2012, staat dat
vooral bij snelheden tot 20 kilometer per uur het geluidsverschil substantieel is. Bij snelheden van
50 km/uur (of meer) is de geluidreductie echter verwaarloosbaar omdat het band-wegdekgeluid
met de snelheid toeneemt.
De geluidberekeningen zijn uitgevoerd met de rekensoftware GeoMilieu (versie 4.30) met
Standaardrekenmethode 2 volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Figuur B3 Overzicht bouwvelden

Beoordeling geluideffecten
Toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing indien sprake is
van:
 Fysieke wijziging van een bestaande weg (reconstructie);
 Nieuwbouw van geluidgevoelige objecten (zoals woningen);
 Nieuwe wegaanleg.
Op de grens van de nieuwbouwvelden zijn rekenpunten opgenomen om inzicht te geven in de
geluidbelastingen.
Er zijn drie situaties beoordeeld:
1. Voor de wegvakken die fysiek worden gewijzigd, is conform de Wet geluidhinder (Wgh) getoetst
of mogelijk sprake is van reconstructie.
2. Voor de nieuwe bouwvelden zijn indicatief de geluidbelastingen onderzocht (Wgh);
3. Voor de wegvakken die fysiek niet worden gewijzigd, zijn de geluideffecten inzichtelijk gemaakt
om te beoordelen of de geluideffecten aanvaardbaar zijn (goede ruimtelijke ordening).
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Situatie 1: Reconstructie (Wet geluidhinder)
In art. 1 Wgh is de volgende definitie van een reconstructie van een weg opgenomen:
“één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als
bedoeld in art. 77, eerste lid, onder a, en art. 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidbelasting
vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van
de geluidbelasting die op grond van art. 100 dan wel het bepaalde krachtens art. 100b, aanhef en onder a,
als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.”
In art. 1b,5 Wgh is beschreven dat er geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is als de wijziging van de
weg bestaat uit:
a. Een snelheidsverlaging, of;
b. De vervanging van de wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere
geluidreducerende werking.
Er is sprake van reconstructie als de toekomstige geluidbelasting met (onafgerond) 1,5 dB of meer
toeneemt ten opzichte van de huidige geluidbelasting of een eerder vastgestelde hogere waarde. Hierbij
geldt conform de Wet geluidhinder dat een geluidbelasting van 48 dB of lager altijd is toegestaan. Een
toename van 5,5 dB of meer is alleen toegestaan als ten gevolge van de reconstructie de geluidbelasting
van de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal
verminderen (art. 100a,1a Wgh). Op de berekende geluidbelastingen dient conform art. 110g Wgh een
aftrek van 5 dB te worden toegepast.
Situatie 2: Nieuwbouw (Wet geluidhinder)
In de Wet geluidhinder zijn grenswaarden voor de geluidbelasting opgenomen voor nieuwe woningen. De
voorkeurswaarde is 48 dB (art. 82.1 Wgh). De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is 63 dB (art. 83.2
Wgh). Op de berekende geluidbelastingen dient conform art. 110g Wgh een aftrek van 5 dB te worden
toegepast.
Situatie 3: Wegvakken die fysiek niet worden gewijzigd (goede ruimtelijke ordening)
De geluideffecten van de voorkeursvariant ten opzichte van de autonome ontwikkeling zijn globaal (semikwantitatief) bepaald op basis van een verschil in etmaalintensiteiten.
De uitstraling van de effecten is op basis van een emissieverschilberekening uitgevoerd. Op deze wijze
kan pragmatisch de toe- of afname van het geluid worden bepaald ten opzichte van de autonome
ontwikkeling. Aan de hand van een vuistregel kan de toe- of afname van de geluidemissie worden
berekend op basis van de etmaalintensiteiten. De formule voor deze vuistregel is 10 x log(intensiteit na /
intensiteit voor).
Hierbij zijn de onderstaande geluideffecten inzichtelijk gemaakt:
 Geluideffect < -1,5 dB (afname verkeer >-30%): Verbetering
 Geluideffect ± 1,5 dB (<-30% verkeer <40%):
Aanvaardbaar
 Geluideffect >1,5 dB (toename verkeer >40%): Afweging aanvaardbaarheid
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Resultaten
Situatie 1: Reconstructie (Wet geluidhinder)
In Figuur B4 zijn de wegvakken aangegeven die voor geluid een aandachtspunt kunnen zijn, indien deze
wegvakken fysiek worden gewijzigd. Op deze wegvakken is mogelijk sprake van reconstructie (>1,5 dB).

Figuur B4 Wegvakken waarop mogelijk sprake is van reconstructie (indien fysieke wijziging wegvak)

Indien de wegvakken van de Aert de Gelderstraat, de Burg. de Raadtsingel (tussen Spuiweg en
Stationsweg) en de Spuiweg (tussen Kilwijkstraat en Burg. de Raadtsingel) fysiek worden gewijzigd, dan
is mogelijk sprake van reconstructie. De toename van de geluidbelasting is echter niet hoger dan de ten
hoogste toelaatbare toename van 5,5 dB ten opzichte van de ondergrens van 48 dB in de Wgh.
De Sluisweg en de Singel (tussen de Sluisweg en Spuiweg) betreffen een 30 km/uur weg en zijn niet
zoneplichtig volgens de Wet geluidhinder. Op deze wegvakken is echter wel sprake van een toename van
1,5 dB of meer.
Op een aantal woningen is een hogere waarde vastgesteld. Op deze woning is verkennend berekend of
de geluidbelasting van de voorkeursvariant hoger zal zijn dan de eerder vastgestelde hogere waarde. Dit
kan erop duiden dat als het wegvak langs deze woning fysiek wordt gewijzigd er mogelijk sprake is van
reconstructie. In Figuur B5 zijn de geluidbelastingen beoordeeld op de woningen waarvoor eerder een
hogere waarde is vastgesteld.
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Figuur B5 Woningen waarvoor eerder een hogere waarden zijn vastgesteld

Uit de resultaten blijkt dat op Kilwijkstraat 5 de indicatieve geluidbelasting vanwege de Aert de
Gelderstraat 59 dB is (56 dB vastgesteld), vanwege de Kilwijkstraat 57 dB (55 dB vastgesteld) en
vanwege de Spuiweg 58 dB (56 dB vastgesteld).
Op Spuiboulevard 4-88 is de indicatieve geluidbelasting van de Johan de Wittstraat/Spuiboulevard
58/59 dB (55 dB vastgesteld). Dit is een aandachtspunt als deze wegvakken worden gewijzigd.
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Situatie 2: Nieuwbouw (Wet geluidhinder)
In Figuur B6 zijn indicatief de geluidbelastingen berekend op de grens van de bouwvelden.

Figuur B6 Geluidbelasting op grens bouwvelden

Uit de resultaten blijkt dat op de onderstaande bouwvelden de indicatieve geluidbelasting hoger is dan de
voorkeurswaarde van 48 dB:
 51 dB op bouwveld A3 vanwege de Spuiweg;
 54 dB op bouwveld B2 vanwege de Spuiboulevard;
 54 dB op bouwveld B5 vanwege de Beverwijckstraat.
De geluidbelastingen zijn lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 63 dB.
Situatie 3: Wegvakken die fysiek niet worden gewijzigd (goede ruimtelijke ordening)
Op de wegvakken die fysiek niet worden gewijzigd, zijn geluideffecten inzichtelijk gemaakt van de
voorkeursvariant ten opzichte van de autonome ontwikkeling (zie Figuur B7).
Op de wegvakken van de Sluisweg, Singel (tussen Sluisweg en Spuiweg), Aert de Gelderstraat, Spuiweg
(tussen Kilwijkstraat en Burg. de Raadtsingel) en Burg. de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Stationsweg)
is sprake van een toename van de geluidbelasting van 1,5 dB of meer. De toename van de
geluidbelasting zal echter niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare toename van 5,5 dB ten opzichte
van de ondergrens van 48 dB die is toegestaan bij reconstructie.
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Figuur B7 Geluideffecten voorkeursalternatief ten opzichte van autonome ontwikkeling

Conclusie
Op basis van een indicatieve toetsing aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder zijn er geen
knelpunten in het gebied. Er zijn geen reconstructies voorzien die voor problemen kunnen zorgen. Dat zou
het geval kunnen zijn als wegen worden verlegd of als wegen worden opgewaardeerd van 30 km/h naar
50 km/h.
Opgemerkt wordt dat het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding vanuit civieltechnisch
oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet haalbaar is in de volgende situaties:
 Op een kruispunt of rotonde en de opstelvakken. Deze verharding is minder bestand tegen
wringend verkeer. Er treedt dan groot en snel kwaliteitsverlies op van het wegdek door
afremmend en optrekkend verkeer;
 Bij een beperkte lengte van het geluidreducerend wegdek (minder dan 200 meter). Aanleg over
een dergelijk kort wegvak is vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.
De Sluisweg en de Singel (tussen de Sluisweg en Spuiweg) betreffen een 30 km/uur weg en zijn niet
zoneplichtig volgens de Wet geluidhinder. Op deze wegvakken is ook sprake van een toename van
1,5 dB of meer. Het toepassen van stiller asfalt op deze wegvakken heeft nauwelijks effect aangezien het
motorgeluid de maatgevende bron is bij 30 km/uur wegen.
Indien deze wegvakken niet worden gewijzigd, dient de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke
ordening geluidbeperkende maatregelen af te wegen (bv stiller asfalt) om de toename te beperken. In
analogie met de Wet geluidhinder kunnen deze toenames als aanvaardbaar worden geacht.
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Ten aanzien van de nieuwbouw wordt op de volgende bouwvelden de voorkeurswaarde overschreden:
 51 dB op bouwveld A3 vanwege de Spuiweg;
 50 dB op bouwveld B2 vanwege de Spuiboulevard;
 53 dB op bouwveld B5 vanwege de Beverwijkckstraat.
De geluidbelastingen zijn lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. Hiermee kan
worden gesteld dat de ontwikkelingen juridisch maakbaar zijn, maar moet er nog wel door de gemeente
worden afgewogen of geluidbeperkende maatregelen mogelijk zijn.
Als bekend is wat het wegontwerp is van de te wijzigen wegvakken dient nog een gedetailleerd akoestisch
onderzoek te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de invulling van de bouwvelden.

5 juli 2018

BF7535-T&PR1807051159

57

Projectgerelateerd

Bijlage 5: Berekeningen luchtkwaliteit
We hebben de effecten op luchtkwaliteit (NO2, PM10 en PM2.5) onderzocht. In figuur 14 is het plangebied
weergegeven.
Beleid en onderzoek
De Wet milieubeheer biedt de volgende grondslagen voor de onderbouwing dat een plan voldoet aan de
wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit:
1. Het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16 lid 1 sub a);
2. Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art.
5.16 lid 1 sub c);
3. Er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van het project is er per saldo sprake
van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art.
5.16 lid 1 sub b onder 1);
4. Er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van een door het project optredend
effect of een met het plan samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering
van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 1 sub b
onder 2);
5. Het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 1 sub d).
Wanneer een plan voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het plan wat luchtkwaliteit betreft
doorgang vinden.
Effect wijzigingen gebied Spuiboulevard e.o.
Maximale concentratiewaarden in de omgeving gebied Spuiboulevard e.o.
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid en lokale
overheden samen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Om de ontwikkeling van de
luchtkwaliteit in Nederland te monitoren, wordt de NSL-Monitoringstool gebruikt. Deze tool bevat alle
(grotere) wegen waarlangs overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet op voorhand
kunnen worden uitgesloten.
Met de NSL-Monitoringstool worden de concentraties luchtverontreinigende stoffen berekend voor het
achterliggende kalenderjaar en de toekomstige jaren die relevant zijn voor het NSL (2020, 2030). De
resultaten van de berekeningen voor het achterliggende jaar vormen de basis voor de jaarlijkse
rapportage luchtkwaliteit aan de EU.
Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat de maximale concentraties in het gebied rond de Spuiboulevard in
Dordrecht ruim onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer liggen. De maximale
concentratiewaarden zijn binnen het plangebied voor een drietal zichtjaren in Tabel B5 weergegeven.
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Tabel B5 Maximale concentratiewaarden rond de planlocatie, inclusief achtergrondconcentratie en wegbijdrage
NO2

PM10

PM2.5

Grenswaarde 40 µg/m³

Grenswaarde 40 µg/m³

Grenswaarde 25 µg/m³

Zichtjaar Concentratie Achtergrond Wegbijdrage Concentratie Achtergrond Wegbijdrage Concentratie Achtergrond Wegbijdrage
2016

32,7

26,1

6,6

20,3

18,9

1,4

12,5

12,2

0,3

2020

27,0

21,2

5,8

21,2

20,1

1,1

13,0

12,8

0,2

2030

19,1

14,0

5,1

18,3

17,2

1,1

10,5

10,4

0,1

Buiten het plangebied Spuiboulevard e.o. worden in 2016 hogere concentraties gevonden. In Tabel B6
zijn daarom de maximale concentraties buiten het plangebied voor een drietal zichtjaren weergegeven. De
locatie van deze maximale concentratie verschilt per stof en per zichtjaar. Voor NO 2 en wordt in 2016 de
hoogste concentratie gevonden aan de Laan der Verenigde Naties, voor PM10 wordt de hoogste
concentratie gevonden langs de Twintighoevenweg en voor PM 2.5 wordt de hoogste concentratie
gevonden bij het viaduct van de N3 over de Beneden Merwede. Om te onderzoeken of er wellicht buiten
het plangebied Spuiboulevard sprake kan zijn van overschrijdingen van de grenswaarden ten gevolge van
de ontwikkeling, is ook voor buiten het plangebied een analyse uitgevoerd.
Tabel B6 Maximale concentratiewaarden buiten de planlocatie, inclusief achtergrondconcentratie en wegbijdrage
NO2

PM10

PM2.5

Grenswaarde 40 µg/m³

Grenswaarde 40 µg/m³

Grenswaarde 25 µg/m³

Zichtjaar Concentratie Achtergrond Wegbijdrage Concentratie Achtergrond Wegbijdrage Concentratie Achtergrond Wegbijdrage
2016

35,6

25,7

9,9

20,9

19,4

1,5

13,1

12,9

0,2

2020

32,1

17,5

14,6

22,3

21,9

0,4

13,9

13,8

0,1

2030

21,0

12,9

8,1

19,7

19,3

0,4

11,7

11,6

0,1

Toename verkeersintensiteiten
De voorkeursvariant zorgt voor wijziging in het aantal ritten in het gebied (zichtjaar 2030). De maximale
verkeerstoename doet zich voor op de Burgemeester de Raadtsingel, nabij het station, en betreft een
toename van 6.500 mvt/etmaal. Buiten het plangebied betreft de maximale toename 2.400 mvt/etmaal, ter
plaatse van de Weeskinderendijk.
Voor het aandeel vrachtverkeer is het gewogen gemiddelde aandeel middelzwaar- en zwaar verkeer
bepaald. Het aandeel is bepaald uit de in het verkeersonderzoek bepaalde percentages licht-, middel- en
zwaar verkeer voor de dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij is voor het aandeel vrachtverkeer zowel het
zware- als het middelzware verkeer meegenomen. Het aandeel is maximaal 6,6% in het
voorkeursalternatief op de Burgemeester de Raadtsingel. Ter plaatse van de Weeskinderendijk is het
aandeel zwaar verkeer maximaal 1,0%.
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Voor dit extra verkeer is op de Burgemeester de Raadtsingel de worst-case bijdrage aan de
jaargemiddelde NO2- en PM10-concentraties bepaald met de, door I&M en InfoMil ontwikkelde, NIBM
rekentool, versie mei 2017. De maximale bijdrage van het verkeer aan de jaargemiddelde concentraties
NO2 en PM10 zijn respectievelijk 6,2 µg/m³ en 1,2 µg/m³ (zie Figuur B9). Deze bijdrage zijn bepaald op
basis van verkeersintensiteiten voor 2030 in het zichtjaar 2020 (het eerste mogelijke jaar van openstelling
van nieuwe ontwikkelingen) en betreffen daarmee een worst-case inschatting. Verschoning van het
wegverkeer zorgt er immers voor dat emissiefactoren in de toekomst afnemen en de bijdrage aan de
lokale luchtkwaliteit daalt. De maximale bijdrage van het verkeer op de Weeskinderendijk aan de
jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 zijn respectievelijk 1,6 µg/m³ en 0,4 µg/m³ (zie Figuur B10).

Figuur B8 Wijzigingen in verkeersintensiteiten

Figuur B9 Uitvoer NIBM rekentool Burgemeester de Raadtsingel
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Figuur B10 Uitvoer NIBM rekentool Weeskinderendijk

Totale maximale concentratie bijdrage en maximale concentratie
Met de NIBM-tool zijn de worst-case wegbijdragen ten gevolge van de ontwikkeling berekend. In Tabel B7
zijn deze bijdrages opgeteld bij de autonome concentraties uit Tabel B5 en Tabel B6 om de totale
maximale concentraties voor de componenten NO2, PM10 en PM2.5 in het zichtjaar 2020 weergegeven.
Tabel B7 Totale maximale concentratie bijdrage plansituatie
Binnen plangebied Burg. de Raadtsingel

Stof

Buiten plangebied Weeskinderendijk

Maximale
Autonome
Maximale
Plan
Autonome
Maximale
concentratie planbijdrage concentratie concentratie planbijdrage
2020
Grenswaarde

Maximale
Plan
concentratie
2020

NO2

40 µg/m³

27,0

6,2

33,2

32,1

1,6

33,7

PM10

40 µg/m³

21,2

1,2

22,4

22,3

0,4

22,6

PM2.5

25 µg/m³

13,0

1,2

14,3

13,9

0,4

14,3

a) Optelling van de maximale planbijdrage en de autonome concentratie voor zichtjaar 2020 uit Tabel B5 en Tabel B6

Toetsing aan de WHO advieswaarden
De World Health Organisation (WHO) stelt voor de buitenlucht zogenaamde Air Qality Guidelines op.
Deze WHO-adviesnormen voor de buitenlucht zijn normen waaronder geen schadelijke
gezondheidseffecten meer te verwachten zijn. Deze normen zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden
om de paar jaar herzien.
Tabel B8 Wettelijke grenswaarden en WHO advieswaarden
NO2

PM10

PM2.5

Grenswaarde

40 µg/m³

40 µg/m³

25 µg/m³

WHO advieswaarde

n.v.t.

20 µg/m³

10 µg/m³

Voor PM10 en PM2.5 zijn deze WHO advieswaarden van toepassing. Voor beide componenten wordt in
2020 niet voldaan, zowel binnen als buiten het plangebied. Op basis van de autonome ontwikkeling,
volgend uit Tabel B5 en Tabel B6, kan echter geconcludeerd worden dat de achtergrond concentraties al
niet voldoen aan de WHO advieswaarden. Zonder planbijdrage en zelfs zonder wegbijdrage in het
algemeen, wordt de advieswaarde dus overschreden (zie Tabel B8).
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Conclusie
Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat de jaargemiddelde concentraties binnen het plangebied van de
Spuiboulevard e.o. ruim onder de grenswaarden uit de Wm liggen en dat concentraties, onder invloed van
dalende achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst verder zullen dalen.
De voorkeursvariant heeft een effect op het aantal ritten in het gebied. Gezien dit (worst-case bepaalde)
effect en de grote ruimte tussen de heersende concentraties en de grenswaarden uit de Wm, zullen de
wijzigingen niet leiden tot een benadering of overschrijding van de grenswaarden uit de Wm. Hierdoor is
uitgesloten dat door uitvoering van het plan op grond van art 5.16, lid 1 sub a de luchtkwaliteitseisen uit de
Wet milieubeheer (Wm) zullen worden overschreden.
Voor PM10 en PM2.5 wordt in 2020 niet voldaan aan de WHO advieswaarden, zowel binnen als buiten het
plangebied. Op basis van de autonome ontwikkeling kan echter geconcludeerd worden dat de
achtergrond concentraties al niet voldoen aan de WHO advieswaarden. Zonder planbijdrage en zelfs
zonder wegbijdrage in het algemeen, wordt de WHO advieswaarde dus overschreden.
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