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Onderwerp: Raadsinformatiebrief subsidie ontsluitingsweg en elektriciteitsaansluitingen haven 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de bij de provincie aangevraagde 
subsidie voor de ontsluitingsweg en elektriciteitsaansluitingen voor de Ridderkerkse haven. 
 
De heer Van Houcke heeft tijdens het vragenuur van 1 september de onderstaande vragen gesteld 
over de “aanleg ontsluitingsweg haven als onderdeel van de Fresh-Corridor”:  
 
“Deze week bleek ons dat op de agenda van de Statenvergadering van 14 september 2011 
een voorstel staat om de aanvraag van Ridderkerk voor een subsidie van € 400.000,- toe te 
kennen. Te lezen valt dat deze subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de aanleg 
van een nieuwe weg van € 1.000.000,- om de ontsluiting van de terminal van Groenenboom 
te verbeteren als onderdeel van de Fresh-Corridor.  
 
Er wordt bij vermeld dat de werkzaamheden nog in 2011 beginnen. 
 
Vraag 
 
Kunt u toelichten hoe nog in dit lopende jaar een budget van € 600.000,00 voor dit doel 
beschikbaar is?  
 
Waarom hebt u de raad niet eerder geïnformeerd over uw plannen?” 
 
De aangevraagde subsidie is bedoeld voor een nieuwe ontsluitingsweg voor de containerterminal 
én voor elektriciteitsaansluitingen voor koelcontainers. De containerterminal wordt onder meer 
gebruikt voor de overslag van fruit met bestemming Barendrecht/Veren Ambacht, dat per 
binnenvaart vanaf de Maasvlakte wordt getransporteerd. De terminal maakt daarmee deel uit van 
de zogeheten ‘Fresh Corridor’. De provincie wil vervoer over water faciliteren en stelt in dat kader 
de subsidie beschikbaar. Aan het einde van de vorige raadsperiode is er al een subsidie bij de 
provincie aangevraagd voor een verkenning naar een betere ontsluiting van de Ridderkerkse 
haven. Dit project vloeit daar uit voort. In het verlengde van de verkenning had de provincie voor dit 
project al gelden gereserveerd. 
 
De nieuwe weg tussen de Dokwerkerstraat en de haven vervangt de smalle dijkweg die nu wordt 
gebruikt, dit zal de bereikbaarheid van de terminal en de verkeersveiligheid ten goede komen. In 
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de huidige situatie moet het vrachtverkeer bijna driehonderd meter omrijden en wordt het daarbij 
gehinderd door een haarspeldachtige bocht. De nieuwe elektriciteitsaansluitingen voor 
koelcontainers (reefers) zijn nodig om de ononderbroken koeling van bederfelijke vracht te kunnen 
garanderen. 
 
Het door de provincie vermelde bedrag van 1 miljoen euro is gebaseerd op een inschatting uit het 
verleden en (nog) niet op de werkelijke subsidieaanvraag. De aanleg van de weg is (exclusief btw) 
begroot op iets minder dan € 500.000 en de elektriciteitsaansluitingen op € 125.000. Voor de helft 
van de totale projectkosten (minus winst en risico van de aannemers) is subsidie bij de provincie 
aangevraagd, om precies te zijn voor een bedrag € 302.109. Het is de bedoeling dat de rest vanuit 
de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard wordt betaald, gelet op de sterke relatie met 
de bedrijven uit de AGF-sector die op het nieuwe bedrijventerrein een plaats zullen vinden. 
Aangezien de Gemeenschappelijke Regeling nog in oprichting is, was het gelet op de subsidie-
deadline noodzakelijk om de subsidieaanvraag vanuit de gemeente Ridderkerk te doen. 
 
In het op 1 februari 2007 door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan wordt de kortere 
ontsluitingsweg Dokwerkerstraat – Ridderhaven reeds aangemerkt als gewenste nieuwe 
ontwikkeling: 
 
“Door de aanwezigheid van de hoog gelegen Donkerslootsedijk is de ontsluiting van het noordelijk 
deelgebied met Ridderhaven niet optimaal. De verkeersstructuur wordt hier gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een paar gecompliceerde ontsluitingslussen, waarbij de lussen niet alleen van 
invloed zijn op de geluidsbelasting van de woningen aan de Ringdijk en de Benedenrijweg, maar 
ook op de verkeersveiligheid in de omgeving van Ridderhaven.” 
 
De provinciale subsidie is enkel bedoeld voor de vervanging van de lus tussen de Dokwerkerstraat 
en de haven. De uitvoering van deze ingreep in de verkeersstructuur wordt door het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakt: 
 
“Aanleg van kortsluitingen voor het vrachtverkeer vanaf de Industrieweg en Dokwerkerstraat naar 
de Schans respectievelijk Ridderhaven ter vervanging van de ontsluitingslussen bij de 
Donkerslootsedijk. Hierdoor wordt een optimalisering van de containerroute verkregen en kan de 
route van en naar de jachthaven worden vrijgehouden voor het recreatieve verkeer. Daarnaast 
ontstaat hierdoor de mogelijkheid om een goede fiets- en wandelroute te creëren.” 
 
Overigens is de overslag rond de Ridderkerkse haven van een geheel andere orde van grootte dan 
die in het toekomstige containertransferium Alblasserdam. De bouw van dat transferium is het 
resultaat van een overeenkomst tussen de Drechtsteden, rijksoverheid, provincie Zuid-Holland, 
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. De capaciteit zal 200.000 TEU bedragen (dat 
wil zeggen 200.000 twintigvoets-containers of 100.000 veertigvoets-containers). Daarentegen 
bedroeg de overslag rond de Ridderkerkse haven volgens de laatst bekende cijfers uit 2009 
ongeveer 12.500 TEU. De eigenaar heeft weliswaar groeiambities, maar deze zijn niet afhankelijk 
van de verbetering van de ontsluitingsweg. De aanleg van de elektriciteitsaansluitingen levert wel 
een beperkte bijdrage aan de – nog bescheiden – overslag van koelcontainers met bestemming 
Barendrecht/Veren Ambacht. In 2010 werden op deze route 234 koelcontainers in Ridderkerk 
overgeslagen. 
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Relatie met verkeerscirculatieplan Ridderkerk Centrum, rapport d.d. 14 december 2010 
 
In paragraaf 4.8 van het Verkeerscirculatieplan Ridderkerk Centrum wordt de ambitie geschetst om 
het vrachtverkeer dat via de Rotterdamseweg van en naar bedrijventerrein Donkersloot rijdt aan te 
moedigen om de A15 te nemen (via de afslag Ridderkerk-Zuid) en dus niet via de westzijde van 
Ridderkerk te rijden. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt, mede op basis van de 
eerdergenoemde verkenning naar een betere ontsluiting van de Ridderkerkse haven, een aantal 
strategische projecten voorgesteld: 

a. een gefaseerde afwaardering van de Rotterdamseweg in het kader van het ontwikkelen 
van de “Dorpsring”; 

b. reconstructie van het kruispunt Rotterdamseweg – Industrieweg – Dokwerkerstraat; 
c. aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor de containerhaven (aanleg verlengde 

Dokwerkerstraat, ter vervanging van de “haarspeldbocht”). 
 
Het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg (project c) kan gezien worden als een op zichzelf 
staand project als resultaat van het verkennend onderzoek naar het verbeteren van de ontsluiting 
van de haven. Daarbij bestaat er een sterke relatie met de strategie ten aanzien van de 
infrastructuur uit zowel de Structuurvisie als het Verkeerscirculatieplan Ridderkerk Centrum. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
 


