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Dordrecht, 27 juli 2017

Betreft: Zienswijze mobiliteitsvisie

Geacht College,

Onlangs ontvingen wij de uitnodiging om te reageren op de koersnota Dordrecht: een stad in beweging. 
Hier maken we graag gebruik van. 
Een duurzame stad, die ook duurzaam bereikbaar is, ligt ons zoals u weet na aan het hart. 
Allereerst willen we u complimenteren met de volledigheid van de nota en het aanhaken bij de tijdgeest. 

Zoals het de Fietsersbond betaamt zijn er nog een aantal punten die we aangescherpt of genoemd willen zien. 
Hieronder treft u daarom een aantal algemene punten aan. Daarna fietsen we langs de nota en geven we waar 
mogelijk aanvullingen of benoemen we omissies. 

Algemeen
Het denken over mobiliteit is (nog) veelal beperkt tot de onderwerpen:  infrastructuur, middelen en 
maatregelen tot het vergroten van bereikbaarheid. 
Echter, met aanpalende beleidsterreinen zoals sport, kwaliteit buitenruimte, gezondheid en groeiambities 
betreffende economie en wonen liggen er de nodige relaties. 
Wanneer het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad vormen zij – met 
mobiliteit – een samenhangend geheel.
In uw hoofdstuk 2 wordt de relatie met deze agenda’s  gezocht. In de verdere uitwerking vinden wij  deze tot 
onze spijt niet terug.
We dagen u dan ook uit om veel meer de samenhang van genoemde beleidsterreinen in de nota op te nemen 
opdat mobiliteit in een juister – groter – verband wordt geplaatst , waarbij zowel de positieve effecten 
(cofinanciering, werk-met-werk, bijdrage aan de andere beleidsterreinen) als negatieve (milieu, gezondheid, 
overlast, etc) van een toenemende mobiliteit worden benoemd en gewogen.
Verknopen gaat immers niet alleen om infrastructuur, maar ook om beleidsvelden onderling. 

Voor fietsen in het bijzonder geldt dit voor 
- Bewegen. In het gemeentelijk sportbeleid is, in navolging van de WHO-richtlijnen, een advies 

opgenomen om 30 minuten bewegen per dag te promoten. Fietsen – zowel utilitair als recreatief – kan
daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

- CO2-reductie / milieudoelstellingen. Het vergroten van de ‘modal split’ ten gunste van ‘active mobility’ 
(de combinatie van fietsen, lopen en openbaar vervoer) is een voorwaarde om gestelde 
milieudoelstellingen (EU, Rijk, Provincie, Drechtsteden, Gemeente) te realiseren.

- Sociaal beleid. Vervoersarmoede (het niet kunnen deelnemen vanwege de ‘gevoelde’ afstand aan het 
maatschappelijk verkeer)  kan leiden tot sociaal en economisch isolement, wat op termijn altijd duur is 
voor de maatschappij als geheel. Om dat te vermijden is het noodzakelijk om voorzieningen en werk 
op een eenvoudige manier te kunnen bereiken. Dat houdt ook in: beschikking over internetfaciliteiten.
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- Governance. Een aantal jaar geleden was fietsbeleid een lokale zaak. Dat is echter nu geenszins meer 
het geval:

• Dit jaar is de EU Cycling Strategy gepresenteerd in Brussel en is er door de Tour de Force een 
landelijk plan gepresenteerd in de Tweede Kamer. In beide wordt beschreven hoe en waarop 
de verschillende overheden, kennisinstituten en belangenorganisaties samenwerken en het 
fietsen stimuleren. 

• Er is een provinciaal Fietsplan 2016 – 2025
• Er is een lokale nota: ‘Samen verder Fietsen’. 
• Er is een regionaal plan verkeerveiligheid Drechtsteden.
• Onlangs is de Groeiagenda 2030 ‘Goed leven in de Drechtsteden’ gepresenteerd, waarin 

vooral de auto-bereikbaarheid wordt beschreven. Maar  regionaal beleid rond fietsverkeer 
wordt node gemist. 

• De gemeente rept in andere documenten van grote binnenstedelijke groei-ambities. Dit leidt 
bijna zeker tot een forse extra belasting van de verkeersnetwerken. Daarom moet In ieder 
geval bij de planvorming  verplaatsingsnoodzaak geminimaliseerd worden, en slimme 
planologie ‘active mobility’ maximaal worden ingezet. (b.v. het adaptief sterk verlagen van  
parkeernormen rond binnensteedse knooppunten, zoals elders reeds toegepast)

• Voor bedrijfsterreinen kiest de Gemeente voor nieuwe uitleg, zoals Dordtse Kil IV. Dat leidt 
voor gemotoriseerd verkeer tot een forse toename van het gebruik van het bestaande 
wegennet. Dat noopt tot extra maatregelen.

• Een binding met het calamiteitenplan (treinramp, overstroming) is geboden.  Auto-evacuatie 
is op ons eiland schier onmogelijk. (fietsen wel…)

- Stedelijke ambities. Er worden nogal wat vage termen gebruikt als  “waar mogelijk”, “een balans 
vinden tussen bereikbaarheid, uitstraling, verkeersveiligheid en leefbaarheid”, etc., die in een 
koersnota vermeden zouden moeten worden.

- Bereikbaarheid. Een aantal aspecten die In deze koersnota over bereikbaarheid nog onderbelicht zijn: 
• Voertuigen. In de nota worden nog verschillende modaliteiten beschreven; dat kan nu nog. 

Dat onderscheid wordt met de komst van elektrische ondersteuning steeds diffuser: E-bikes, 
speed pedelecs, cargo bikes, automotive driving vehicles. Een infrastructuur die al deze 
verschillende modaliteiten kan faciliteren is daarbij van belang. Een inrichting van het 
wegennet dat meer op snelheid, dan op type voertuig is ingericht ligt daarom voor de hand en
zal  bij opname in uw nota deze toekomstgerichter maken.

• Vervoersarmoede. Er is een wet van behoud van reistijd. Deze is al meer dan 100 jaar van 
toepassing. Deze komt er op neer dat men niet meer dan 1 uur enkele reis kan/ wil reizen, 
ongeacht het vervoermiddel. Vervoersarmoede treedt vaak op wanneer deze uurgrens wordt 
overschreden. Zorgdragen dat voorzieningen binnen een uur zijn  te bereiken is van belang. 
(Geen verschraling van dienstroosters, goede afstelling van verkeerslichten, openingstijden 
van stallingen, bereikbaarheid van het buitengebied) 

• Doorstroming. In verschillende situaties worden in uw nota modaliteiten met elkaar 
vergeleken. Voor fietsen is het daarbij van belang dat hun energiestroom niet wordt 
onderbroken. Met andere woorden, goede doorstroming en comfortabele routes zijn voor 
hen van belang. Het verkorten van de reistijd van fietsers levert hen een beter gevoel op, 
waardering van hun tocht, en een extra stimulans om dat nogmaals te doen. 
Het gaat voor velen niet om de reisafstand maar om de perceptie van de reistijd.
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De nota
Fietsend langs de verschillende paragrafen hebben we de volgende aanbevelingen:

Ad 3.1. Wegennet gemotoriseerd verkeer
Het stimuleren van het gebruik van andere modaliteiten dan de auto kan leiden tot een betere doorstroming en
verkeersveiligheid voor álle gebruikers.

Onze mening over de N3 is verwoord in de u bekende rapportage van het Platform Duurzaam Dordrecht.  
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de N3 nog steeds een te grote rol heeft in het stedelijke verkeer.  
Ontvlechting van deze rol is wenselijk. Dat kan o.a. door ongelijkvloers kruisen van fietsverkeer bij de knoop 
N3/Provinciale Weg, die zeer voordelig zou zijn voor een soepel fietsverkeer op deze hoofdfietsroute. Daar deze
maatregel tegelijk ook voordelig is voor het autoverkeer, hebben wij met name dit idee ingebracht als verbeter-
optie tijdens de reconstructie van de N3. 

Bij het bestrijden van de overlast van het rijkswegennet wordt de verwachting uitgesproken, dat deze met 
toekomstige innovaties zal worden verminderd. Dit klinkt alsof het vanzelf wel goed komt. De groeiambities 
daarentegen zullen leiden tot meer milieubelasting en overlast. Op z’n beloop laten is onwenselijk: concreet 
beleid en uitvoering daarvan is ons inziens nodig.  
(Het voornemen om de maximum snelheid op de N3 tot 80 km. te laten beperken is een goede eerste stap.)

Een uniforme inrichting van 30-km-wegen is essentieel  voor de acceptatie door Dordtenaren. Versmallen van 
straten en tegelijkertijd vergroten van voetgangersgebied dient zowel  verkeersveiligheid als leefbaarheid. 
(Het terugbrengen van de Ferdinand Bolsingel in de oude staat is een mooi voorbeeld ) 

Ad 3.2 Hoofdnet Langzaam verkeer
Het hoofdnet langzaam verkeer kent een aantal invalshoeken.
Het vervolmaken van de snelfietsroutes is zonder meer van belang. Daarbij benadrukken we dat de kwaliteit 
van de snelfietsroutes meer moet zijn dan die van de F16, zoals elders in de Drechtsteden is terug te zien.
Voor de recreatieve fietsroutes kan goed worden aangesloten bij het ‘slow lanes’ concept zoals opgenomen in 
het provinciale fietsbeleid. Dit zorgt voor een goede menging van alle actieve vormen van vervoer. Mogelijke 
conflicten tussen verschillende gebruikers worden bij een uniforme uitwerking voorkomen, omdat de 
voorspelbaarheid, leesbaarheid van de infrastructuur dan beter wordt. 
Het toegankelijk maken van alle parken, zoals in de nota beschreven juichen we toe voor mensen op de fiets, 
scootmobiels e.d. Dit kan het gebruik van de parken stimuleren en de sociale veiligheid vergroten. 

3.2.2 Voetgangers
Voor de voetgangers is het vormgeven van de ‘slow lanes’ eveneens van belang. Het 30 minuten bewegen per 
dag uit uw sportbeleid betekent een loopafstand van ongeveer 2 km. 
 Wandelaars moeten daarom belangrijke centra makkelijk en op aantrekkelijke wijze kunnen bereiken;  dat mag 
zich niet beperken tot centrum-stad. Aandachtspunten zijn o.a. de looproutes   Kunstmin <> Energiehuis, 
Centrum <> Energiehuis,  Weizigtpark <> Centrum en station <> rotonde Toulonselaan. Buiten het centrum : de 
routes naar Leerpark, Gezondheidspark en Sportboulevard en de wijkwinkelcentra. 
Deze nota dient o.i. daar de nodige aandacht aan te geven.  

Doordat het gemengd fietsen en lopen steeds vaker voorkomt is het wenselijk om dat in (bijna) het gehele 
Centrum mogelijk te maken. 
Anders dan in de nota staat, wordt in de binnenstad de openbare ruimte met succes gecombineerd. Alleen in 
het kernwinkelgebied, op drukke tijden, is daar door de Raad recent van afgezien.
[Nu kan ‘mengen’ alleen voor de venstertijden en na de (onduidelijke) winkelsluitingstijden, waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen drukke straten en rustige straten] 
Omdat de inrichting van de buitenruimte bepaalt hoe men deze gebruikt, niet de verkeersregels,  is voor velen 
de huidige situatie nu nog steeds onduidelijk.
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3.3.  Openbaar vervoer
Het hoofdnet openbaar vervoer beperkt zich tot gemotoriseerd vervoer. Nu bij het ov-aanbestedingsbeleid er 
sprake is van ‘van-deur-tot-deur-vervoer’ (ook voor het DAV-gebied) is het wenselijk om dat integraal mee te 
nemen in de verschillende overzichten.  Aan het overzicht schaalniveaus vervoerssystemen kan daarom de OV-
fiets worden toegevoegd. 

Taxi’s komen niet voor in de mobiliteitsnota. Het ligt voor de hand om ze wel een plaats te geven. Temeer, 
omdat ze een verbinding kunnen vormen voor de ‘eerste- en laatste kilometers’ aansluitend op het OV.
Verder menen wij dat stadstaxi’s vooral elektrisch moeten gaan rijden. 
(Ze rijden in de dichtbevolkte gebieden en bij stilstand wordt regelmatig met een draaiende motor  gewacht.)
Ter aanvulling:  het is prettig als wordt gestimuleerd dat taxi’s fietsen kunnen meenemen. Soms nu al mogelijk. 
Wordt sinds kort door Uber in Amsterdam aangeboden, terwijl het in het buitenland meer voorkomt. 

4.3. Parkeren in het centrumgebied
Bij parkeren worden vooral bezoekers gestimuleerd aan de rand van de binnenstad een auto te parkeren. Door 
bewoners van de binnenstad, die praktisch gezien weinig gebruik maken van hun auto, te stimuleren om een 
auto in een van de transferia te parkeren, kan de parkeerdruk of het aantal parkeerplaatsen in het centrum ook 
worden verminderd. Daar heeft men in andere steden goede ervaringen mee. 

In de koersnota en de onderliggende stukken wordt, afgezien van de ov-knooppunten, geen aandacht 
geschonken aan de kwantiteit, kwaliteit en locatie van de parkeervoorzieningen voor fietsen.
De aanpak van het Vrieseplein, het Nieuwe Damplein, het Energiehuis en de Kunstminplaats laten zien hoe het 
de laatste jaren steeds beter gaat. Het laat gelijk zien hoeveel er in Dordrecht nog kan worden verbeterd, 
temeer omdat de voorbeelden allemaal betrekking hebben op reconstructies.  
Deze kwaliteit is geen toeval, wij maakten immers voor u al 5 jaar geleden de nota:  Fietsparkeervoorzieningen 
Dordrecht, die naast een zwartboek-karakter ook met zinvolle verbetervoorstellen kwam.
Het verbeteren van de bestaande voorzieningen zal prioriteit moeten krijgen. De kwaliteit van de vernieuwde 
stallingen zorgt immers voor een verkleining van de kans op diefstal en beschadiging van fietsen en een betere 
uitstraling van de buitenruimte, waardoor een toename van fietsgebruik te verwachten is.

5.1 Duurzame en energie-neutrale stad 
In deze paragraaf verwijst u naar projecten die zijn gericht op deelauto’s. Vanwege allerlei ontwikkelingen ligt 
het voor de hand om deze toe te voegen aan het hoofdstuk OV. Immers: de scheidslijn tussen OV en EV (Eigen 
Vervoer) wordt steeds kleiner. Voor het EV bestaat een toenemend aantal deelmodellen:  een auto op afroep 
die voor eigen gebruik wordt ingezet, soms door een particulier beschikbaar gesteld, soms door een autodealer 
en soms door een autodatebedrijf. Niet voor niets worden veel deelauto’s aangeboden in de buurt van OV-
knooppunten waar ze zorgen voor een goede ‘laatste kilometers’ verbinding. 

En passant staat een opmerking, dat de gemeente weinig invloed heeft op brandstofgebruik door 
scheepvaartverkeer. Dat klopt, waar het gaat over verkeersmaatregelen. Maar juist in deze regio, waar ingezet 
wordt op de maritieme sector, kan bij de economische samenwerking ook vanuit de lokale overheid de sector 
uitgedaagd worden met smaakmakende innovaties op dit vlak te komen. Ons is bekend dat de vervuilende 
scheepvaart moeilijk kan worden aangepakt vanwege achtergebleven Europese regelgeving. Geen reden om in 
de wachtkamer te gaan zitten. Druk op deze branche en politiek blijft nodig.

5.4.Toegankelijkheid voor iedereen.
In deze paragraaf staat vooral dat de stad toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking. 
Spreekt voor zich. Dat is ook al vastgelegd in uw fietsbeleid ‘Dordt fietst verder’ : uitgangspunt 8 tot 80 .
Dit uitgangspunt is nuttig gebleken bij de herontwikkeling van het Nieuwe Damplein in Dubbeldam. 
In het algemeen is meer zitgelegenheid – zowel voor beperkten als ouderen aan te bevelen.
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6.  Communicatie met de burgers.
In uw koersnota gaat het vooral over de infrastructuur. De algemene verwachting is dat goede, juist ingerichte 
infrastructuur mensen zal uitnodigen om een bepaalde vervoerswijze te kiezen.  Door gewoontevorming  is dat 
echter  (onvoldoende) het geval. 
Communicatie en campagnes die erop zijn gericht andere wegen/ vervoerswijzen te gebruiken zijn zonder meer
noodzakelijk. Afgezien van een beperkte inspanning binnen het fietsbeleid en een organisatie gericht op het 
veranderen van forensische reisgewoonten: ‘Samen Bereikbaar’ , wordt dit aan de markt overgelaten.
Campagnes zoals:  @ring ring, de FietsTelweek , Mobiliteitsweek of ‘Mobility Actions’ kunnen worden gebruikt 
om niet alleen forensen, maar ook anderen te stimuleren om meer te fietsen of lopen. Ook de Fietsersbond 
doet daarvoor jaarlijks een duit in het zakje door de organisatie van de fietskeuringsacties in het voor- en najaar
(deels samen met uw gemeente, politie en het Centrum Aanpak Voertuigcriminaliteit). 

Afsluitend
De nota laat duidelijk zien dat de gemeente zich bewust is van het feit dat de omgeving zich niet aan de 
traditionele manier van werken wil overgeven.  De traditionele werkwijze vervangen door één  die ervoor zorgt 
dat adequaat kan worden gereageerd op dynamische ontwikkelingen verdient hulde.

Op het congres Velo-city 2017 bleek dat Nederland een van de gelukkigste landen ter wereld is. 
Een van de belangrijkste oorzaken is dat men veel fietst.
 Aan u de taak om Dordtenaren gelukkiger te maken….
 

You can not buy happiness but riding a bike is getting close to it.

Namens de Afdeling Drechtsteden

ir. G.A. Bohlander
voorzitter
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