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Geachte leden van de raad, 
 
 
Gezien alle berichten, die in de media verschijnen over een mogelijke oeververbinding tussen 
Ridderkerk en Krimpen a/d IJssel, willen wij u met deze brief informeren over de huidige stand van 
zaken met betrekking tot Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
Rotterdam Vooruit. Een groot deel van de informatie rondom Rotterdam Vooruit is al geruime tijd 
openbaar en beschikbaar op www.RotterdamVooruit.nl . In het bestuurlijk overleg van 14 februari 
jl., waarin de verkenningenfase is afgesloten, is afgesproken vanaf dat moment de resultaten van 
de verkenningen te gaan communiceren 
 
Probleemstelling. 
 
Ondanks alle maatregelen die genomen worden en nog op stapel staan, blijkt uit de 
verkeersprognoses voor de hoofdwegen dat rond 2020 de files hardnekkig zijn en de doorstroming 
onvoldoende is. De conclusie is duidelijk en hard: als er geen extra maatregelen worden genomen, 
dan blijft de regio slecht bereikbaar. Dat is ook nadelig voor Ridderkerk. 
Het MIRT-Rotterdam Vooruit bestaat uit 5 deelprojecten, die gezamenlijk oplossingen moeten 
aandragen voor de problematiek. Een van deze projecten is: Herontwerp Brienenoord- en 
Algeracorridor. De uitkomsten van de verkenning binnen dit project moeten oplossingen generen 
voor het feit dat het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet op de Van Brienenoordcorridor 
en Algeracorridor de toename van het verkeer in 2020 niet meer kunnen verwerken. De berekende 
vraag naar capaciteiten ligt ver boven de beschikbare capaciteit in de Oostflank van de Ruit.  In de 
vraagcapaciteit voor 2020 zijn ontwikkelingen als 2e Maasvlakte, Nieuw Reijerwaard etc. al 
meegenomen.In de Oostflank van de Ruit vormt de Van Brienenoordcorridor de belangrijkste 
verbinding, die de samenhang in de Zuidvleugel moet waarborgen. Maar ook op lokaalniveau 
speelt deze verbinding een belangrijke rol. In 2020 woont 60% van het aantal inwoners van de 
Stadsregio in deze Oostflank. Een groot deel  van de mensen die wonen en/of werken in dit 
studiegebied moet de rivieren de Nieuw Maas en de Hollandse IJssel dagelijks oversteken. Dat is 
goed merkbaar op de Van Brienenoordcorridor. 
 
Verkenningen. 
 
Zowel bestuurlijk als ambtelijk is Ridderkerk betrokken bij deze studie. 
Er is een uitgebreide probleemanalyse gemaakt, waarna gekeken is naar oplossingsrichtingen. 
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Er is niet een oplossing voorhanden maar uiteindelijk zijn er 4 pakketten met maatregelen 
ontwikkeld en op hun effecten onderzocht. Het gaat dan om een breed scala van maatregelen, 
variërend van de aanleg van extra P+R-voorzieningen tot de aanleg van nieuwe 
oeververbindingen. 
Ter informatie treft u als bijlage aan een samenvatting van de resultaten van de studie. 
 
Wij willen u er op wijzen, dat het gaat om oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Daarbij is de 
verwachting, dat er voor 2020 ook geen geld beschikbaar komt. De huidige beschikbare MIRT-
gelden zijn tot 2020 al bestemd en verplicht.  
De komende jaren wordt er onderhandeld met het Rijk over de agenda voor een nieuw MIRT. Dan 
zal pas blijken of maatregelpakketten, welke dat ook worden, kunnen rekenen op rijksmiddelen. 
 
Gezien het vorenstaande zal voor de periode tot aan 2020 een pakket netwerkversterkende 
maatregelen worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan o.m. veerponten, fietsvoorzieningen, 
Mobiliteitsmanagement, zodat hierover een besluit kan worden genomen in het bestuurlijk overleg 
met de verantwoordelijke minister in mei/juni 2011. 
 
Daarnaast zal een verdiepingsslag gemaakt moeten worden voor de maatregelen op langere 
termijn, zodat daarover in het najaar 2011 een besluit kan worden genomen. 
Uit de verdiepingsslag zal ook moeten blijken of een gesuggereerde oeververbinding tussen 
Ridderkerk en Krimpen a/d IJssel überhaupt wel inpasbaar is en wat de exacte gevolgen voor 
Ridderkerk van een dergelijke zeer ingrijpende nieuwe infrastructuur zijn. 
 
Wij zijn ons ter dege bewust van de toenemende bereikbaarheidsproblematiek in dit deel van de 
regio. Ook de inwoners van Ridderkerk ondervinden deze problemen, die in de toekomst alleen 
maar groter worden. 
Het kan in onze ogen echter niet zo zijn, dat een van de deeloplossingen voor deze problematiek 
voor Ridderkerk een zware wissel trekt op leefbaarheid binnen Ridderkerk. 
In welke mate dat het geval zal zijn zal uit de verdieping van de verkenningen het komen jaar 
blijken. 
 
Indien hiervoor binnen uw raad belangstelling bestaat is de projectorganisatie Rotterdam Vooruit 
bereid een en ander nader aan u toe te lichten. 
 
N.B. 
Vanuit uw raad is de vraag gesteld wat wordt bedoeld met de Beneluxcorridor. 
Met de Beneluxcorridor wordt bedoeld het deel van de A4 tussen Schiedam (A20) en Hoogvliet 
(A15). 
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Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                 de burgemeester,  

           
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 


