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1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de module Langzaam verkeer 2009-2015, als onderdeel van het Verkeersplan 
Ridderkerk, vast te stellen als (beleids)kader voor het langzaam verkeer voor de periode 2009-
2015. 
Momenteel wordt een doorrekening uitgevoerd van de begroting 2009, waarbij de nadruk ligt op de 
herijking van de verhouding tussen begroting en exploitatiekosten (zerobase) resp. de zgn. 
boeggolf, waarover u al eerder bent geïnformeerd. Bij de bespreking van de financiële uitkomsten 
daarvan zullen mogelijke extra investeringen in 2009, waaronder de in dit voorstel vermelde 
projecten, worden gepositioneerd. 
 
 
2. Aanleiding 
In 1995 heeft uw raad een integraal verkeersplan vastgesteld met een reikwijdte van ca. 10 jaar. 
Regionale en plaatselijke ontwikkelingen gaven al eerder aanleiding voor een nieuw modulair 
verkeersplan. In de afgelopen jaren zijn de modules Openbaar Vervoer en Verkeersveiligheid 
vastgesteld.  
 
Voor u ligt ter vaststelling de module Langzaam Verkeer.  
Ons college wil het fietsgebruik stimuleren, voetgangers en mindervaliden vragen om veiligheid, 
comfort en mobiliteit. Het coalitieakkoord is daar duidelijk over. Nationaal en regionaal beleid geven 
tevens richting aan het plaatselijk beleid.  
 
U heeft op hoofdlijnen ingestemd met de concept-Structuurvisie. In deze visie wordt een stevig 
accent gelegd op het langzaam verkeerbeleid van de gemeente Ridderkerk. 
 
 
3. Aspecten 
Op 22 januari 2009 heeft u op hoofdlijnen ingestemd met de concept-Structuurvisie. Ten aanzien 
van verplaatsingen binnen de grenzen van Ridderkerk gaat daarbij vooral de aandacht uit naar het 
stimuleren van het gebruik van de fiets. Relevante uitgangspunten uit de concept-Structuurvisie 
zijn verwerkt en uitgewerkt in de voorliggende module Langzaam Verkeer. 
 
In het coalitieakkoord zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

 verdere verbetering van sociale- en verkeersveiligheid; 
 veilige schoolroutes en –omgeving; 
 veilige recreatieve fiets- en wandelroutes; 
 toegankelijkheid voor mindervaliden; 
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Verder heeft ons college aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving, milieuaspecten en een 
wijkgerichte aanpak en inspraak voor belanghebbenden.  
 
De module Langzaam Verkeer vormt de basis voor het beleid op het gebied van langzaam verkeer 
tot 2015. De in overzichten vermelde maatregelen zijn minimaal noodzakelijk voor het behalen van 
de in de module vermelde doelstellingen.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De voorliggende module geeft richting aan de maatregelen die genomen moeten worden op korte 
en middellange termijn ten behoeve van het langzaam verkeer, met het accent op de fiets. Het 
pakket aan maatregelen kan in de loop der jaren, met voortschrijdend inzicht, worden uitgebreid.  
Voor meerdere maatregelen kan een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk zijn. Via 
begrotingscycli zullen projectvoorstellen in beeld worden gebracht.  
 
Ons college wil echter nog in 2009 starten met enkele maatregelen en deze zo veel mogelijk in 
2009 tot uitvoering laten komen: 

 verbeteren van de fietsroute Molensteeg-Benedenrijweg via de St. Jorisstraat; 
 verbeteren van de veiligheid voor fietsers op het Dillenburgplein; 
 uitbreiden van stallingmogelijkheden voor fietsers; 
 voortzetting van het project “School op Seef”; 
 uitvoeren van een recreatief knooppuntennetwerk. 
 

Enkele –reeds geplande- maatregelen zijn in voorbereiding en komen in 2009 in uitvoering: 
 verbeteren zichtbaarheid en herkenbaarheid voetgangersoversteekplaatsen; 
 verbeteren veiligheid schoolomgeving en –routes; 
 aanpassen van bushalten voor minder validen. 

 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
 
Voor de in 2009 voorgestelde maatregelen heeft dit de volgende consequenties: 
 

 voor de aanpassingen in de route St. Jorisstraat / Molensteeg / Benedenrijweg zijn in de 
begroting 2009 beperkte middelen beschikbaar; vanuit de onderhoudsbegroting kan een 
bijdrage worden gedaan van € 35.000,-. Voorbereiding en uitvoering is gepland in 
2009/2010. 
Extra dekkingsmiddelen in de begroting 2009 ter grootte van € 65.000,- zijn nodig; 

 
 voor de aanpassingen op het Dillenburgplein zijn geen (onderhoud)middelen beschikbaar;  

Voorbereiding en uitvoering is gepland in 2009/2010. Extra dekkingsmiddelen in de 
begroting 2009 ter grootte van € 50.000,- zijn nodig; 
 

 enkele –relatief eenvoudige- stallinguitbreidingen kunnen uit beschikbare middelen in de 
begroting 2009 worden gerealiseerd. Voor –gratis- bewaakte stallingvoorzieningen echter 
zijn geen middelen beschikbaar; hiervoor zijn extra dekkingsmiddelen nodig ter grootte van 
€ 100.000,-.  
Voorbereiding en uitvoering daarvan is gepland in resp. 2009/2010. Indien dit project in 
2009 al gerealiseerd zou kunnen worden is, ter dekking van structurele lasten, in de 
begroting 2009 dekking nodig van € 40.000,- 
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Tevens dient vanaf 2010 ter dekking van vooral loonkosten en (onderhouds)lasten de 
exploitatiebegroting te worden verhoogd ter grootte van ca.€ 100.000,-, dit zal in de 
komende begrotingsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. 
 

 voor het uitvoeren van een recreatief knooppuntennetwerk voor de fiets is dekking in de 
begroting 2009 mits alle mogelijke subsidies gunstig uitvallen. Momenteel is dat nog niet  
duidelijk. Uitvoering is mogelijk in 2009. Om het project te kunnen realiseren bij 
tegenvallende subsidiemogelijkheden zijn in de begroting 2009 extra dekkingsmiddelen 
nodig ter grootte van € 18.000,-. 

 
 voor de aanleg van een fietshighway Kievitsweg zijn in de begroting 2009 geen middelen 

beschikbaar; om het project in voorbereiding (2009) en uitvoering (2009/2010) te kunnen 
nemen zijn in de begroting 2009 extra dekkingsmiddelen nodig ter grootte van € 250.000,-; 
 

 het verbeteren van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van 
voetgangersoversteekplaatsen komt binnenkort in uitvoering, hiervoor zijn in de begroting 
2009 voldoende middelen beschikbaar; 

 
 eenvoudige maatregelen t.a.v. het verbeteren van de veiligheid van schoolomgeving en –

routes in relatie tot 8 basisscholen worden momenteel voorbereid en zoveel mogelijk in 
2009 uitgevoerd, hiervoor zijn in de begroting 2009 middelen beschikbaar.  
Voor uitbreiding van dit project naar de overige 6 basisscholen zijn geen middelen 
beschikbaar. Vanaf 2010 zijn hiervoor extra middelen nodig; dit zal in de komende 
begrotingsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. 
 

 het project “School op Seef” wordt door de Stadsregio geregisseerd, de gemeente 
participeert. De Stadsregio zet in op een vervolg met 4 basisscholen. Hiervoor zijn 
structureel gemeentelijke middelen nodig. Ten gevolge daarvan dient de 
exploitatiebegroting 2009 te worden verhoogd; extra dekkingsmiddelen zijn nodig ter 
grootte van € 4.000,-.  
Structureel dient vanaf 2010 de exploitatiebegroting te worden verhoogd met  
€  7.000,-, dit zal in de komende begrotingsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. 
 

 aanpassingen aan bushalten voor mindervaliden zijn in voorbereiding. In 2009 zullen ca. 
14 halten worden aangepast. Hiervoor zijn voldoende middelen beschikbaar.  
Vanaf 2010 zijn extra middelen nodig om ook andere bushalten aan te passen, conform de 
randvoorwaarden van de Stadsregio. Hiervoor zijn extra middelen nodig; dit zal in de 
komende begrotingsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. 

 
Momenteel wordt een doorrekening uitgevoerd van de begroting 2009, waarbij de nadruk ligt op de 
herijking van de verhouding tussen begroting en exploitatiekosten (zerobase) resp. de zgn. 
boeggolf, waarover u al eerder bent geïnformeerd. Bij de bespreking van de financiële uitkomsten 
daarna zullen extra investeringen in 2009, waaronder de in dit voorstel vermelde projecten, worden 
gepositioneerd. 
Overige in de module voorgestelde maatregelen en de daaruit voortkomende lasten en kosten 
zullen in komende begrotingsvoorstellen zichtbaar worden gemaakt. 
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Communicatie: 
 Met belanghebbenden zal, na vaststelling van de module, nader worden overlegd om  

– inhoudelijk -  tot weloverwogen maatregelvoorstellen te kunnen komen.  
 Inmiddels is de conceptmodule toegezonden naar relevante beleidsplatforms en alle 

wijkoverleggen. De betrokken beleidplatforms is daarbij medegedeeld dat ons college 
beseft dat, ten gevolge van de besluitvorming in april, de termijn om te kunnen reageren in 
dit geval uitzonderlijk kort is. Wij zullen u de reacties van de platforms direct mededelen, 
zodat deze tijdens de behandeling in de commissievergadering en/of de raadsvergadering 
onderdeel van de beraadslagingen kunnen vormen. 

 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen Wonen  
Behandeld in de raad d.d. 23 april 2009 
H.P.v.d.Berge@ridderkerk.nl/460/K 


