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Uitvoering snelfietsroute

13 december 2011

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de 
gemeentewet te besluiten tot uitvoering van de realisatie van het Zwijndrechtse deel van de 
snelfietsroute F16 en de ontvangen gelden hiervoor in te zetten.

De secretaris, De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van                                                .

De griffier, De voorzitter,

portefeuillehouder: Mirck, H.L.J. 
informatie: Melanie Morlog
telefoon: 078 770 35 89
e-mail: mmorlog@zwijndrecht.nl
bijlagen: 1. Overdrachtsdocument F16; 2. Projectplan F16;

3.Beschikking vrijval Kerkweg.
ter inzage:

Raadsvoorstel en –besluit
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Toelichting

Inleiding

In oktober 2010 bent u geïnformeerd over het project snelfietsroute. Samen met de 
Stadsregio Rotterdam, de gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, het 
Waterschap en met subsidie van onder andere het Ministerie en de Provincie, wordt gewerkt 
aan de totstandkoming van een snelfietsroute tussen Rotterdam en Dordrecht, de 
zogenaamde F16. Vorig jaar is commitment door ons College uitgesproken over de 
subsidieaanvraag aan het Ministerie, zie de tweede bijlage. De subsidies zijn ontvangen en 
het afgelopen jaar is gewerkt aan een verdere uitwerking van het project. Voor het 
Zwijndrechtse deel is bijgaand projectvoorstel het resultaat. Hiermee kan het project 
snelfietsroute worden overgedragen aan de afdeling Planrealisatie, zodat met 
daadwerkelijke uitvoering gestart kan worden.

Beoogd resultaat

De realisatie van de snelfietsroute F16 om uiteindelijk het woon-werkverkeer op de fiets te 
stimuleren en de filedruk te verminderen.

Argumenten

1. De rijkswegen A16 en A15 die de verbindingen zijn tussen Dordrecht, Ridderkerk, 
Barendrecht en Rotterdam, staan in de file top 50 van de VerkeersInformatiedienst. 
Ook uit de MIRT verkenning regio Rotterdam en haven: Duurzaam bereikbaar, komt 
de relatie Dordrecht – Rotterdam als belangrijk knelpunt in de komende tien jaar naar 
voren; 

2. Aan het mobiliteitsplan Drechtsteden ligt een analyse van het regionale 
verkeersmodel (RVMK) ten grondslag. Hieruit komt naar voren dat de voornaamste 
bereikbaarheidsknelpunten op de aansluitingen tussen het hoofdwegennet en 
onderliggend wegennet (HWN/OWN) liggen. Gebiedsontwikkelingen als de 
woningbouwlocatie Volgerlanden en bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zullen 
knelpunten eerder groter maken dan kleiner;

3. Los van de inwoners van Rotterdam en Dordrecht, wonen er zo’n 350.000 mensen in 
het gebied, waardoor het potentieel aantal gebruikers zeer groot is. De verwachting 
is dan ook dat een snelle fietsverbinding tussen de beide regio’s met name de zwaar 
belaste aansluitingen met de A16 zal ontlasten;

4. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft subsidie beschikbaar gesteld voor 
het realiseren van een snelfietsroute;

5. Om het gehele project, een snelfietsroute van Dordrecht naar Rotterdam, te 
realiseren, zullen er in Zwijndrecht maatregelen getroffen moeten worden;
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6. We kunnen lokale doelstellingen bereiken (werk met werk maken) en uitvoering 
geven aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, terwijl de kosten voor een 
groot gedeelte gedekt worden door subsidies;

7. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande routes en 
geplande projecten en deze geschikt te maken als snelfietsroute, waarbij gedacht 
moet worden aan asfaltering, verlichting en voorrangverlening. Hierdoor vallen de 
kosten relatief laag uit en wordt de lokale situatie verbeterd;

8. In Zwijndrecht kiezen we ervoor een gedeelte van de fietssnelweg geheel nieuw aan 
te leggen, namelijk aan de achterkant van het station. Dit zorgt voor een directe 
verbinding naar Dordrecht (Brugweg), zonder stoplichten en past binnen ons lokale 
beleid;

9. Door de snelfietsroute achter het station te laten lopen, kunnen projecten 
(stationsring, P&R, herinrichting) gezamenlijk worden opgepakt wat zorgt voor 
efficiëntie;

10. Naast de subsidie van V&W, zullen vanuit de Provincie, de Drechtsteden (BDU) en 
vanuit de Stadsregio de kosten betaald worden;

11. Gezien het eerdere besluit van uw college, om geen financiële dekking beschikbaar 
te stellen, zal de snelfietsroute gerealiseerd worden door subsidies en andere 
bijdragen door andere organisaties;

12. Gelet op de tijdsdruk, is het noodzakelijk snel een besluit te nemen over de uitgifte 
van de beschikbare financiële middelen

(Extern) draagvlak

Het project snelfietsroute F16, van Fiets Filevrij! Is een gezamenlijk project van de 
Stadsregio Rotterdam, de Drechtsteden, gemeente Rotterdam, gemeente Barendrecht, 
gemeente Dordrecht, gemeente Ridderkerk, Waterschap Hollandsche Delta, de 
Fietsersbond en de gemeente Zwijndrecht. Afvaardiging van al deze partijen zijn aanwezig 
bij de werkgroepsessies, zijn per e-mail op de hoogte gehouden en hebben binnen hun 
organisatie de subsidieaanvraag afgestemd en werken aan de verdere uitvoering. Zo is 
binnen de Drechtsteden, het eerste subsidievoorstel dat bij het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat is ingediend, tijdens het PFO bereikbaarheid van 11 februari 2010 besproken en 
is er bestuurlijk commitment uitgesproken over de snelfietsroute F16.
De subsidieverlener, het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft subsidie toegekend en 
de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio hebben zich ingezet om het Zwijndrechtse deel 
van de snelfietsroute te financieren, zodat het hele project door kan gaan. Ook hieruit blijkt 
het draagvlak van externe partners.
Intern is bij de totstandkoming van het subsidievoorstel en het nu voorliggen projectvoorstel 
nauw samengewerkt met de afdeling planrealisatie, maar ook communicatie. 
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Kanttekeningen

De financiële bijdrage door de Drechtsteden is onzeker, omdat deze zou bestaan uit 
middelen uit de Brede Doel Uitkering. De Provincie moet ook flink bezuinigen en doet dit 
onder andere door de financiën uit de BDU te schrappen of te minimaliseren. Om dit 
eventuele te kort te dekken zijn oplossingen gevonden. Zo is een bedrag dat ‘’over’’ was uit 
een ander project toegekend aan dit project, is de F16 opgenomen in het Provinciale 
fietsplan waarin snelfietsroutes prioriteit hebben en is er inmiddels voor komend jaar BDU 
vanuit de Provincie beschikbaar. Als de subsidies om welke reden dan ook niet beschikbaar 
komen, zal de F16 niet in deze vorm gerealiseerd worden.

Aanpak/uitvoering

In de eerste bijlage, het projectplan voor het Zwijndrechtse deel van de F16, staat uitgebreid 
beschreven hoe het project uitgevoerd gaat worden. Het Zwijndrechtse deel bestaat eigenlijk 
uit vijf delen die afzonderlijk worden uitgevoerd. Vaak kunnen zij mee worden genomen in 
andere, al lopende, projecten. Er hangen daarom verschillende planningen aan de diverse 
maatregelen. Ook zullen verschillende projectleiders aan de slag gaan met de uitvoering van 
de snelfietsroute. De collega die over fietspaden gaat zal het geheel bewaken.
De uiteindelijke snelfietsroute zal in 2014 gereed moeten zijn. 

Communicatie

Voor de gehele snelfietsroute is een projectgroep specifiek voor de communicatie in het 
leven geroepen. Vanuit Zwijndrecht neemt ook een communicatiemedewerker deel. In het 
projectvoorstel, maar ook in de projectaanvraag (eerste en tweede bijlagen) is hier meer 
over te lezen. Ieder geval is de communicatie heel belangrijk om uiteindelijk de mensen op 
de fiets te krijgen.

Evaluatie en verantwoording 

Aangezien de financiële dekking geheel bestaat uit subsidies, is het van belang 
verantwoording af te leggen aan de subsidieverleners: Het Ministerie, de Provincie, de 
Stadsregio Rotterdam en wellicht de Drechtsteden. De werkgroep F16 met daarin alle 
betrokken partijen heeft regelmatig overleg waarin de laatste stand van zaken wordt 
besproken. Ook dit is al een manier van verantwoording afleggen.
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Financiën

In het projectvoorstel staat uitgebreid beschreven uit welke subsidies de dekking bestaat. 
Het kost onze gemeente niets, wat wel betekent dat we het moeten doen met de middelen 
die beschikbaar gesteld zijn. Daarbij zijn alle samenwerkingspartners zich ervan bewust van 
onze en de algemene crisissituatie. Daarentegen is er flexibiliteit als het gaat om de inzet 
van de middelen op de plaats waar het logisch is. Het inzetten van het geld van maatregel 1 
voor maatregel 4 is hier een voorbeeld van.
De financiële bijdrage door de Drechtsteden is onzeker, omdat deze zou bestaan uit 
middelen uit de Brede Doel Uitkering. De Provincie moet ook flink bezuinigen en doet dit 
onder andere door de financiën uit de BDU te schrappen of te minimaliseren. Van de 
€ 132.300,- die dan tekort gekomen wordt, is reeds € 57.337,- gedekt via de vrijval van een 
andere subsidie, zie de derde bijlage. Een tekort van € 75.000,- blijft over als de BDU 
subsidie van de Provincie niet beschikbaar komt. Hier zijn oplossingen voor te vinden: De 
Stadsregio Rotterdam en de Provincie hebben eerder aangegeven dit een heel belangrijk 
project te vinden. Er zijn nauwe contacten tussen beide partijen. Zij hebben ambtelijk al 
overeenstemming gevonden over de om € 200.000,- op de groslijst voor het nieuwe 
Provinciaal Fietsplan op te nemen; dat is nog geen zekerheid want pas in het 1e kwartaal 
2012 wordt het Plan door de Staten goedgekeurd. Inmiddels is echter de BDU uitvraag voor 
2012 binnengekomen en kan vanuit de Drechtsteden alsnog subsidie naar de F16 worden 
toegekend.
Mochten de subsidies er onverhoopt niet komen, kan ervoor gekozen worden de 
snelfietsroute versoberd uit te voeren. Dit moet echter niet het uitgangspunt zijn en met 
ieders positieve insteek, moet er over vier jaar snel gefietst kunnen worden van en naar 
Rotterdam!
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