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Vraag 1
De aanpassing van de Ringdijk past in ‘De Hollandse Banen’ van de Provincie Zuid Holland en 
MRDH. Wordt er geen financiële bijdrage verstrekt door de Provincie en/of MRDH? Zo nee, 
waarom niet? En is er een mogelijkheid om subsidie aan te vragen?
Antwoord 
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Ringdijk krijgen we geen subsidie van de 
MRDH / Provincie. De MRDH is een aantal jaren geleden gestopt met het verstekken van subsidie 
voor infrastructurele aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Voor de aanleg van de snelfietsroute op de kruin van de dijk krijgen we wel subsidie van de 
Provincie en MRDH. Mede omdat de snelfietsroute past binnen het gedachtengoed van de 
Hollandse Banen. 
Vraag 2
Dat de plannen voor een fietshighway op de Koninginneweg op korte termijn niet gerealiseerd 
kunnen worden, zou niet mogen betekenen dat er definitief wordt afgezien van een fietshighway 
op de Koninginneweg. Kan worden toegezegd dat in toekomstige plannen van de Koninginneweg 
een fietshighway aanwezig blijft?
Antwoord 
Het aanleggen van de fietshighway had een sterke relatie met de aanleg van de Ridderkerklijn. 
Inmiddels zijn er andere beleidsplannen in ontwikkeling, zoals het Centrumplan en het 
Mobiliteitsplan, waar de Koninginneweg een sterke relatie mee heeft. De visieontwikkelingen voor 
de Koninginneweg wordt meegenomen in het Centrumplan en Mobiliteitsplan. Of de 
Koninginneweg wel of geen fietshighway wordt staat daarmee nog niet vast.   
Vraag 3
Kunnen we wat meer informatie krijgen over de beoogde situatie van de Ringdijk, bijvoorbeeld een 
ontwerptekening?
Antwoord 
Zie bijgaande tekeningen. Op de tekening ziet u de huidige rijbaan van de Ringdijk met de rode 
stroken en op de kruin van de dijk een vrijliggend fietspad (F15). De tekeningen kunnen aan elkaar 
gelegd worden zodat de route begint van de Randweg en eindigt ter hoogte van de Industrieweg. 
Rechts op de tekening is te zien over welk gedeelte van de Ringdijk de tekening gaat. Links 
onderaan de tekeningen zijn de profielen te zien. Deze geven aan hoe breed de rode stroken, 
rijbaan e.d. wordt / worden.  
Vraag 4
Hoe is nagedacht om de aansluitingen aan de randen van het plan goed te krijgen, zodat er een 
logische aansluiting blijft / komt met de bestaande situatie?
Antwoord
Op bijgaande tekeningen is te zien dat er zorgvuldig is nagedacht over de aansluitingen op de 
bestaande situatie. 


