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Openbaar

Geadviseerde beslissing raad
1. De startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk vast te stellen.
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 90.000,- voor de benodigde onderzoeken, analyses 

voor en het opstellen van het Mobiliteitsplan.
3. Het college opdracht te geven de financiële consequenties voor de begroting 2019 te 

verwerken in de 1e wijziging op de Programmabegroting 2019-2022. 

Inleiding
In het Collegeprogramma is opgenomen om een nieuw Mobiliteitsplan voor Ridderkerk op te stellen. 
Daarnaast is het wenselijk om het vigerend beleid op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit te 
actualiseren. De Modules parkeren, openbaar vervoer, langzaam verkeer en verkeersveiligheid 
dateren namelijk uit de periode 2003 tot 2011.Ten slotte is er nu de mogelijkheid om het mobiliteitsplan 
vorm te geven parallel aan ruimtelijk-economische trajecten zoals het centrumplan en het gebied P.C. 
Hooftstraat e.o. (volgend uit de Omgevingsvisie Ridderkerk).  

Beoogd effect
Een actueel Mobiliteitsplan Ridderkerk 2019-2023 dat bestaat uit een integraal, richtinggevend, breed 
gedragen en toekomstbestendig beleidskader op het gebied van mobiliteit in Ridderkerk. Het betreft 
een mobiliteitsplan met een strategische lange termijn visie voor de komende 10 jaar, diverse 
mobiliteitsopgaven voor de komende vier jaar en een plan voor het uitvoeren van de beoogde 
mobiliteitsmaatregelen voor de komende vier jaar. 

Relatie met beleidskaders 
 mgevingsvisie Ridderkerk (2017):

De omgevingsvisie geeft aan welke ambities en doelen de gemeente op lange termijn nastreeft 
(de visie) en op welke wijze de gemeente deze doelen en ambities wil bereiken (het
uitvoeringsprogramma). Een van de kernwaarden is ‘sterke wijken, goed verbonden’, waarbij de 
fiets centraal wordt gesteld. Daarnaast wordt in de Omgevingsvisie ingezet op een sterke 
netwerkstructuur voor fiets, hoogwaardig OV en auto met herkenbare inrichtingsvoorwaarden. In 
de Omgevingsvisie ligt een nadrukkelijke koppeling tussen mobiliteit en de 
versterking/transformatie van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum en omliggend 
gebied.  

 Koppeling met bestaande economische, ruimtelijke en sociale beleidskaders
Doordat de ontwikkeling van het ontwikkelperspectief voor het centrum vrijwel gelijk loopt is het 
mogelijk om directe verbanden te leggen op het gebied van mobiliteit (op basis van de ruimtelijke, 
economische en sociale kaders die hier gesteld worden). 
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 Koppeling met HOV-visie Zuidoostelijk gebied metropoolregio (Rotterdam-Ridderkerk-Dordrecht)
Momenteel wordt een HOV-visie uitgewerkt in nauwe samenwerking met de provincie en de  
MRDH. Deze HOV-visie zal opgenomen worden, danwel een direct koppeling hebben met het 
Mobiliteitsplan Ridderkerk.

Argumenten

1.1. Het bestaand mobiliteitsbeleid is toe aan actualisatie.
Momenteel zijn binnen ruimtelijke ordening en mobiliteit veel veranderingen gaande. Het vigerend 
beleid dateert voornamelijk uit de periode 2003 – 2011. Het Mobiliteitsplan Ridderkerk vervangt:
 Mobiliteitsagenda Ridderkerk 2016-2018 (21 januari 2016).
 Module Parkeren Ridderkerk (20 april 2011).
 Module Langzaam verkeer Ridderkerk (23 april 2009). 
 Module Verkeersveiligheid (2004). 
 Module Openbaar vervoer (2003).

1.2. Koppeling met ruimtelijk-economische ontwikkelingen is mogelijk.
Er is nu de mogelijkheid om direct aan te haken op:
 Regionale ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer.
 De doorvertaling van de omgevingsvisie Ridderkerk.
 De ontwikkelingen rond het centrumgebied en P.C. Hooftgebied.

1.3. De raad stelt de kaders vast over het nieuw op te stellen Mobiliteitsplan Ridderkerk 2019-2023.
2.1. Voor het opstellen van het Mobiliteitsplan inclusief het uitvoeren van onderzoeken en analyses is 

een budget van € 90.000,- nodig.
3.1. De financiële consequenties voor de begroting 2019 en verder worden geborgd.

Overleg gevoerd met 
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen 

Fase Project Planning
Opstartfase November 2018
Inventarisatiefase November – januari 2019
Mobiliteitsvisie Februari – April 2019
Mobiliteitsbeleid April – Juni 2019
Uitvoeringsprogramma Juni – Juli 2019
Bestuurlijke besluitvorming September – oktober 2019
Evaluatie & afronding November 2019

Evaluatie/monitoring 
In het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt een paragraaf opgenomen die uiteenzet hoe het 
Mobiliteitsbeleid de komende jaren wordt gemonitord en op welke gronden het Mobiliteitsbeleid waar 
nodig wordt bijgesteld. 
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Financiën 
De kosten voor onderzoek, analyses voor en opstellen van het Mobiliteitsplan worden 
geraamd op 
€ 90.000,-. Dit bedrag wordt opgenomen als 1e wijziging op de Programmabegroting 2019-2022. 

Juridische zaken 
Niet van toepassing. 

Duurzaamheid 
In het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van 
Duurzame Mobiliteit (elektrisch vervoer, stimuleren fiets en OV etc.).

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het college is verantwoordelijk voor de participatie. Er wordt een externe klankbordgroep 
vormgegeven. Het doel van deze klankbordgroep is om de strategische mobiliteitsvisie op 
constructieve wijze te toetsen op draagvlak. Vervolgens denkt de klankbordgroep mee in de uit te 
werken programmaonderdelen/mobiliteitsopgaven. Na de uitwerking van de 
programmaonderdelen/mobiliteitsopgaven wordt op wijkniveau de beleidsrichting besproken met 
belanghebbenden. Daarbij wordt ook besproken op welke wijze de problemen die men ervaart 
opgelost kunnen worden binnen de mobiliteitsopgaven. 
 
Er vindt communicatie plaats rond de bijeenkomsten die gaan plaatsvinden. Daarnaast zal het 
definitieve Mobiliteitsplan via de gebruikelijke communicatiekanalen worden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk
2. Raadsbesluit
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