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Inleiding
Vanaf eind 2009 is gewerkt aan een subsidieaanvraag in het kader van Fiets Filevrij! samen 
met de Stadsregio Rotterdam, de Drechtsteden, de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, 
Ridderkerk, Dordrecht, het Waterschap Hollandsche Delta en de Fietsersbond. 
De Stadsregio Rotterdam is trekker van dit project en ook degene die officieel de aanvraag 
indient, want zij zijn als enige organisatie een kaderwetgebied.
De aanvraag is door alle betrokken colleges geaccordeerd en de subsidie is door het rijk 
toegekend. Dit betekent dat in de komende jaren gewerkt moet worden aan de realisatie van 
de snelfietsroute. In Zwijndrecht moeten een aantal maatregelen worden genomen die zeer 
verschillend van aard zijn. In dit projectvoorstel wordt aangegeven welke verschillende 
stappen ondernomen moeten worden, wat de planning is, welke collega’s daarbij betrokken 
moeten worden, wat gedaan wordt aan communicatie en welke financiële middelen 
beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er een aantal risico’s, maar door deze te benoemen kan 
hiermee in het traject rekening worden gehouden. In de eerste bijlage is de 
subsidieaanvraag terug te vinden waarin de aanleiding, doelstellingen en opzet voor het 
totaalplan uitvoerig te lezen zijn. Uiteindelijk dient de gehele snelfietsroute in principe voor 
2014 te zijn gerealiseerd.

Doelstelling 
De bereikbaarheid in de regio's Rotterdam en Drechtsteden kan fors worden verbeterd 
wanneer in het woon-werkverkeer meer gebruik wordt gemaakt van de fiets. 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 verkenning 
van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport regio Rotterdam en haven: 
Duurzaam bereikbaar, komt de relatie Dordrecht – Rotterdam als belangrijk knelpunt in de 
komende tien jaar naar voren. Aan het mobiliteitsplan Drechtsteden ligt een analyse van het 
regionale verkeersmodel (RVMK) ten grondslag. Hierin wordt duidelijk dat de voornaamste 
bereikbaarheidsknelpunten op de aansluitingen tussen het hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet (HWN/OWN) liggen. Gebiedsontwikkelingen als de woningbouwlocatie 
Volgerlanden (Hendrik-Ido-Ambacht, tegen Zwijndrecht) en bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard (tussen Ridderkerk en Barendrecht) zullen knelpunten eerder groter maken dan 
kleiner. In dit kader wordt getracht om een kwalitatief hoogwaardig netwerk van woon-
werkfietsverbindingen te realiseren om de A15 en A16 te ontlasten.
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft via Fietsfilevrij middelen ter beschikking 
gesteld om bij te dragen aan het verbeteren van fietsroutes (woon – werk) tussen regio’s. 
Een snelfietsroute is een snelle en comfortabele woon-werkfietsroute die een alternatief 
vormt voor de auto. Het ministerie van V&W ziet de aanleg van deze routes als een manier 
om files op korte termijn te kunnen aanpakken en heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld 
voor regio’s.
Door in Zwijndrecht maatregelen te treffen, wordt niet alleen de snelfietsroute gerealiseerd, 
maar ook uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, waarin 
gesteld wordt dat voor 2015 de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto 
verbeterd moet worden. Dit gebeurt doordat er meer rechtstreekse routes zijn, een 
ontbrekende schakel achter het station wordt ingevuld en de kwaliteit van de bestaande 
voorzieningen wordt verbeterd. Realisatie van de snelfietsroute draagt bij aan meer gebruik 
van de fiets, wat weer zorgt voor een beter milieu en een betere volksgezondheid. Tot slot 
heeft de snelfietsroute natuurlijk een grote bijdrage aan duurzaamheid, een belangrijke pijler 
van ons college. 
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Opgave: Reeds genomen besluiten en uitgangspunten
Het Drechtstedelijke portefeuillehouderoverleg Economie en Bereikbaarheid heeft 11 februari 
2010 bestuurlijk commitment uitgesproken over het project de snelfietsroute Dordrecht – 
Rotterdam (F16). Eind oktober 2010 heeft het college van Burgemeester & Wethouders 
ingestemd met de realisatie van de snelfietsroute. In de tweede bijlage is dit besluit en de 
bijbehorende brief aan de gemeenteraad terug te vinden. Het ministerie van V&W heeft eind 
2010 een positief oordeel gegeven over de inzending om een snelfietsroute te realiseren 
tussen Rotterdam en Dordrecht en daarmee € 1.353.200,- beschikbaar gesteld voor de 
totale route van de F16.

Vanuit Fiets filevrij is een aantal kwaliteitseisen voor snelfietsroutes benoemd. Deze eisen 
zijn terug te lezen in de eerste bijlage van het projectplan (zie bijlage 1). De vijf hoofdeisen 
voor een snelfietsroute zijn: directheid, aantrekkelijkheid, comfort, (sociale) veiligheid en 
samenhang. Het voorstel is afgestemd op diverse beleidsstukken waaronder het regionale 
Drechtstedelijke mobiliteitsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat er voldoende verlichting moet zijn, het wegdek uit rood asfalt 
bestaat, bewegwijzering de snelfietsroute duidelijk aangeeft en de fietser op de snelfietsroute 
voorrang heeft. 
Voor het project in het algemeen geldt ook een aantal uitgangspunten. Aangezien de 
snelfietsroute bedoeld is om files ten gevolge van woon-werkverkeer te verminderen, dient 
de snelfietsroute zoveel mogelijk bedrijven en andere werkgelegenheden aan te doen. Dit 
kan door de hoofdroute van de snelfietsroute, maar ook door aantakkingen. Uiteraard is 
ketenmobiliteit ook van belang, dus is aansluiting op stations een belangrijke wens. 
Aangezien het om een SNELfietsroute gaat, is de directheid ook van belang: geen 
verkeerslichten en de fietser heeft voorrang. Belangrijk uitgangspunt is ook (mede gezien op 
het beschikbare budget) dat het tracé zoveel mogelijk uit reeds bestaande routes en 
geplande projecten bestaat. De routes worden dan opgewaardeerd tot snelfietsroute. 
Hierdoor vallen de kosten relatief laag uit en wordt ook de lokale situatie verbeterd. 
In 2010 heeft de projectgroep gewerkt aan de meest optimale route voor de F16. Gekozen is 
voor de meeste snelle en direct route tussen Rotterdam en Dordrecht. In Zwijndrecht maken 
we voor een groot deel gebruik van bestaande routes. Door middel van rood asfalt en 
verlichting, waarderen we deze tracés op tot snelfietsroute. Er is één schakel die nog 
ontbreekt, namelijk een directe verbinding tussen de Brugweg (Dordrecht) en het overige 
gebied in Zwijndrecht. Hiervoor zal een geheel nieuw gedeelte worden aangelegd aan de 
achterkant van het station. Dit zorgt voor een directe verbinding naar Dordrecht, zonder 
verkeerslichten en past binnen ons lokale beleid.

Stappenplan / Planning
Voor het Zwijndrechtse deel van de F16 snelfietsroute is gekozen voor een route via de 
Langeweg, langs de A16 via de Bakesteinsezoom (net nieuw fietspad aangelegd), de Jeroen 
Boschlaan, achter het station langs, naar de Brugweg. Deze route is de meeste snelle 
verbinding, zonder verkeerslichten en past prima binnen de wens om de achterkant van het 
station te herinrichten. 
Aangezien het om verschillende te nemen maatregelen gaat op diverse locaties, is een 
aantal stappen te onderscheiden. Gezien de verschillende werkzaamheden, is er een aparte 
planning voor iedere maatregel.

1.            Langeweg / Bakesteinsezoom               
Voor het aanbrengen van rood asfalt is € 32.500,- beschikbaar. Echter is dit gedeelte twee 
jaar geleden geasfalteerd waardoor het niet efficient is deze asfalt nu alweer op te breken. 
Andere mogelijkheden zijn rode steenslag of een rode laag van thermoplast. Echter, biedt dit 
niet  de kwaliteit  van asfalt.  Aangezien het aansluitende fietspad van het  waterschap ook 
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zwart asfalt  blijft  én het beschikbare bedrag beter kan worden ingezet bij  maatregel 4, is 
ervoor gekozen dit deel zwart asfalt te laten. 
De aangrenzende rotonde is in eigendom van de Provincie, wat betekent dat wij niet in de 
gelegenheid zijn de fietser hier in de voorrang te plaatsen. Daarnaast is de vraag of het uit 
veiligheidsoogpunt gewenst  is de fietser in de voorrang te plaatsen op een rotonde waar 
automobilisten 60 km/uur mogen rijden.

2.            Bakesteinsezoom / Heer Oudelandslaan                                
Aangezien de bestrating hier kortgeleden vervangen is, is het té duur en ongewenst om hier 
rood asfalt aan te leggen. Om toch het fietsen comfortabeler te maken en de snelfietsroute 
herkenbaar te laten zijn, zullen rode zeskanttegels gelegd worden. Hiervoor is € 85.000,- 
beschikbaar. De vervanging van bestrating kan plaatsvinden in 2012 en wordt opgenomen in 
de uitvoeringsplanning van de afdeling beheer. 
    
3.            Jeroen Boschlaan                                
Onder de fietstunnel ter plaatse van de W. Snelliusweg liggen veel kabels en leidingen. Het 
is niet mogelijk (eis nutsbedrijven) hier een geasfalteerde fietsstrook aan te leggen. 

Het  grootste  gedeelte  van  de  Jeroen  Boschlaan  is  al  voorzien  van   rode 
fietssuggestiestroken. De route is hier grotendeels duidelijk. Tussen de Heer Oudelandslaan 
en de Saturnusstrtaat ligt maar aan één zijde een rode fietssuggestiestrook. Dit zorgt voor 
een onduidelijke en gevaarlijke situatie.  Samen met de verkeerskundige zal hiervoor een 
oplossing bedacht moeten worden: Aan twee zijden een fietsstrook betekent een zeer smalle 
rijbaan voor auto’s. Anderzijds wordt hierdoor de aandacht op de fietser zeker versterkt. 

In het Investeringsprogramma is opgenomen dat in 2014 het riool in de Jeroen Boschlaan 
(Officiersvliet Zuid) vervangen gaat worden. Het is logisch om bij deze werkzaamheden aan 
te sluiten en in 2014 een rode fietsstrook aan te leggen in de Jeroen Boschlaan. Immers, 
moet het wegdek toch vervangen worden in verband met de rioolwerkzaamheden. Voor de 
aanleg van de fietsstrook is € 31.500,- beschikbaar. Dick Schipper, afdeling planrealisatie, 
zal dit meenemen in het gehele project. 

4.            W. Snelliusweg/ Hans Lipperheystraat  
Bij  deze  aansluiting  van  de  Jeroen  Boschlaan  naar  de  rotonde  aan  de  Burgemeester 
Doumaweg / Koninginneweg, dienen de straten opnieuw te worden ingericht. Om het rode 
asfalt te kunnen aanleggen, is € 25.000,- beschikbaar. Echter, is dit bedrag alleen vor het 
aanleggen  van  het  fietspad,  maar  moet  de  hele  straat  opnieuw  worden  ingericht  en 
geasfalteerd  worden.  De  €  32.500,-  die  vrijkomt  door  het  niet  rood  asfalteren  van  de 
Langeweg / Bakesteinsezoom, zal worden benut om de hele straat te asfalteren. 
Deze aparte maatregel zal in 2014 worden uitgevoerd. Omdat hier sprake is van een fysieke 
wijziging van de inrichting van de straten lijkt  het gerechtvaardigd de werkzaamheden te 
laten  uitvoeren  door  de  afdeling  planrealisatie.  De  verkeerskundige  zal  hierbij  moeten 
meedenken over de herinrichting van de straat waar ook een basisschool gevestigd is.
    
5.            Achterzijde station                               
De achterzijde van het station wordt totaal nieuw ingericht. Onder andere worden er parkeer 
+ reis (P+R) plaatsen aangelegd in samenwerking met de NS. Subsidies van het Rijk en de 
Provincie worden ingezet om het gebied aantrekkelijker te maken en een belangrijk deel van 
de stationsring aan te leggen. Ook de snelfietsroute krijgt een plaats in het gebied aan de 
achterzijde van het station. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding naar de brug naar 
Dordrecht. De herinrichting van de achterzijde van het station is een apart project waarbij  € 
200.000,- beschikbaar is voor dit nieuwe deel van de snelfietsroute. Realisatie zal in 2014 
plaatsvinden en is onderdeel van het gehele project dat door de afdeling planrealisatie, team 
projecten, geleid zal worden.
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6.            Brugweg                                              
De aansluiting van het aan te leggen fietspad aan de achterzijde van het station, richting 
Dordrecht over de Brugweg, zal worden meegenomen in het project herinrichting achterzijde 
station, zie de vorige maatregel. Voor het vervangen van de tegels op de Brugweg in rood 
asfalt is € 120.000,- beschikbaar. Realisatie zal tevens in 2014 plaatsvinden. 

Voortgang
Ondertussen zet de regionale projectgroep F16 haar werkzaamheden voort en bewaakt de 
voortgang, zorgt voor afstemming onder andere qua onderhoud en werkt aan een 
communicatieplan. Gezien de verschillende werkzaamheden, zullen de deelnemende 
personen elkaar afwisselen. Onze communicatie adviseur wordt betrokken bij het 
communicatieplan, de beleidsmedewerker bij de grote lijnen en de infrabeheerder zal 
deelnemen aan de projectgroep als het gaat om de uitvoerende werkzaamheden. 

Officieel dient het gehele project snelfietsroute voor 2014 klaar te zijn. Wij hebben als 
gemeente al in een vroeg stadium aangegeven niet alle maatregelen voor het genoemde 
jaar uitgevoerd te kunnen hebben. Het is belangrijk regelmatig contact te hebben over de 
planning en realisatie en hierover te rapporteren aan de Stadsregio Rotterdam.

Financiële consequenties 
Bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag Fiets filevrij! zijn de kosten voor de 
verschillende maatregelen, zowel uitvoerend als ondersteunend, berekend door SOAB. 
Zoals in het projectplan te lezen is, zal de fietssnelweg in totaal € 4.000.247,- kosten.  
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft voor de F16  € 1.353.200,- beschikbaar 
gesteld. Overige bijdragen komen van de Stadsregio Rotterdam, de Drechtsteden (via BDU 
Provincie) en de individuele gemeenten.
Voor de gemeente Zwijndrecht zijn de totale kosten voor de realisatie van de snelfietsroute 
€ 494.000,-. Hiervan wordt € 229.700,- betaald middels de subsidie van V&W aangevuld met 
een bijdrage van Stadsregio Rotterdam. Aangezien Zwijndrecht niet over de middelen 
beschikt om aan de gemeentelijke individuele bijdrage van € 132.300,- te voldoen, heeft de 
Provincie Zuid-Holland besloten dit bedrag, via de Stadsregio Rotterdam, te beschikken voor 
het Zwijndrechtse deel van de Snelfietsroute. In bijlage 3 is de bevestiging hiervan terug te 
lezen. De Drechtsteden ten slotte leveren een bijdrage van € 132.300,-, vanuit de Provinciale 
BDU middelen. Zie ook risico’s.
De onderhoudskosten van de snelfietsroute zijn niet in dit bedrag meegenomen. Deze 
worden in de structurele onderhoudskosten van onze fietspaden ondergebracht. 

De genoemde bedragen zijn inclusief 16% VAT (voorbereiding, advies en toezicht) kosten en 
zijn exclusief BTW. De BTW kan middels het BTW compensatiefonds worden 
teruggevorderd. Netto betekent het dat de maatregelen voor € 425.862,- fysiek gerealiseerd 
moeten worden. Overigens kan er met de bedragen, toebedeeld aan de verschillende 
maatregelen, worden geschoven. Het totaalbedrag blijft echter hetzelfde, daarvoor moeten 
we het doen!

Binnen onze gemeente zal een apart projectnummer moeten worden aangemaakt waar de 
bedragen op gestort kunnen worden. Het grootste bedrag is afkomstig van de Stadsregio 
Rotterdam, zowel de rijkssubsidie als de bijdrage van de Provincie. Om dit te kunnen 
ontvangen, moet dit projectplan worden ingediend. Dit zal in twee fases gebeuren in verband 
met de realisatie van diverse maatregelen in 2012 en 2014. Hier zal de projectcoördinator 
samen met een financiële collega zorg voor dragen.

4



Organisatie
Verschillende medewerkers zijn vanuit verschillende disciplines bij de realisatie van de 
fietssnelweg betrokken. Onderstaand een overzicht met een inschatting ven de benodigde 
uren. 

ONDERWERP WIE UREN [GERAAMD] 

2011 2012 2013 2014
Algemeen coördinator
Voorbereiding / financiën / 
projectgroep 

Melanie Morlog 80 20 20 20

Algemeen coördinator 
uitvoering

Chris Janse 20 20 20 20

Communicatie Martijn de Rijke 10 10 10. 10
Verkeerskundige Constantijn van Kooten N. 10 15 15 10

DEELPROJECT
1 Langeweg / 

Bakesteinsezoom           
- - - - -

2 Bakesteinsezoom  / 
Heer Oudelandslaan         

Ad van Meer 5 15. - -

3 Jeroen Boschlaan pro Dick Schipper 10 5. 5 5
4 W. Snelliusweg / 

Hans Lipperheystraat
Chris Janse - - 15 -

5 Achterzijde station Hans Keller n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
6 Brugweg Hans Keller n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke doelstellingen van dit project. 
De potentiële gebruikers van de F16 dienen geïnformeerd te worden over het feit dat de 
snelfietsroute er is en wat de voordelen zijn. In hoofdstuk 5 van de subsidieaanvraag (bijlage 
1) zijn de communicatieve maatregelen terug te lezen. Vanuit de Stadsregio Rotterdam 
(trekker van het gehele project) wordt er een communicatieplan opgesteld, waar de 
Zwijndrechtse communicatiemedewerker bij betrokken is. Uiteraard zullen er regelmatig 
updates komen in de lokale pers en zal ook onze gemeenteraad geïnformeerd worden. 
‘’Viermomenten’’ zijn in dit traject erg belangrijk, zoals de aanleg van het eerste 
(ontbrekende) stuk rood asfalt tot natuurlijk de oplevering van de gehele snelfietsroute. De 
lokale uitingen worden via de projectgroep steeds gedeeld.
Voor de mogelijke inrichting van een fietsstraat in de Jeroen Boschlaan dient een extra 
lokaal communicatietraject gevoerd te worden, omdat het fenomeen ‘’fietsstraat’’ nog 
onbekend is in Zwijndrecht.

Risico’s
Inhoudelijk is er geen risico: De realisatie draagt bij aan algemene beleidsuitgangspunten en 
levert een belangrijke bijdrage als het gaat om milieu, duurzaamheid en gezondheid. Niet 
alleen heeft het project steun van onze gemeente, maar ook van de regio, Provincie en het 
Rijk. Het enige risico is, vooral in deze tijd niet vreemd, van financiële aard. Als gemeente 
hebben wij geen middelen om in dit project te steken, dus moeten we het doen met het geld 
dat ons wordt aangereikt. In principe moet dit kunnen: De kosten voor de te nemen 
maatregelen zijn door SOAB (adviseurs onder andere op het gebied van mobiliteit en 
openbare ruimte) berekend en op basis hiervan is de subsidieaanvraag opgemaakt. 
Het grootste risico dat er momenteel is, is de financiële bijdrage vanuit de Drechtsteden. 
Deze middelen zouden via BDU gelden uit de Provincie moeten komen en daar is 
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momenteel onzekerheid over. Voor het Zwijndrechtse deel gaat het dan om een tekort van € 
132.300,-. Van een eerdere BDU subsidie die wij voor het project Kerkweg hebben 
ontvangen, is een vrijval ontstaan van € 57.337,-. Aan de Provincie is nu door de 
Drechtsteden en ons gevraagd of wij dit bedrag mogen inzetten voor de snelfietsroute, wat 
positief beantwoord is. Een tekort van € 75.000,- blijft over als de BDU subsidie van de 
Provincie niet beschikbaar komt. Inmiddels is er een BDU uitvraag voor 2012 waarin de 
Drechtsteden financiële middelen voor de F16 kunnen aanwenden. 
Gezien de lange onzekerheid over BDU zijn inmiddels vangnetten gevonden voor het 
eventuele tekort van € 75.000,-: 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 1e kwartaal 2012 moet het Plan door de Staten worden 
goedgekeurd.

Mochten subsidies om welke reden dan ook niet beschikbaar komen, kan ervoor gekozen 
worden de snelfietsroute versoberd uit te voeren. Gezien de vele oplossingen voor mogelijke 
tekortkomingen is deze kans bijzonder klein. Ieder geval heeft de gemeente Zwijndrecht 
zoals eerder besloten geen financiële middelen beschikbaar voor de realisatie van F16. 
Geen, of een versoberde uitvoering moet echter niet het uitgangspunt zijn en met ieders 
positieve insteek, moet er over vier jaar snel gefietst kunnen worden van en naar Rotterdam!

Bijlagen
1. Subsidieaanvraag Fiets filevrij!, F16 route Rotterdam – Dordrecht, augustus 2010;
2. Collegebesluit + brief aan de raad betreffende snelfietsroute, oktober 2010;
3. Brief van de Stadsregio Rotterdam betreffende de Zwijndrechtse bijdrage, oktober  

2010;
4. Brief van de Provincie: Vrijval subsidie Kerkweg mag worden ingezet voor 

snelfietsroute, augustus 2010
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