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1. Inleiding 
 

 

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren heeft het Rijk het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma, dat vanaf 1 

augustus 2009 van kracht is, werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan de 

uitvoering. Doelstelling van het NSL is het in 2015 voldoen aan de Europese regelgeving 

voor luchtkwaliteit. 

 

De verbetering van de luchtkwaliteit houdt echter niet op bij het halen van de normen, 

maar is vanuit gezondheidsoogpunt een blijvende verantwoordelijkheid van de regio en 

regiogemeenten. 

 

Het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, dat in 2008 door de Drechtraad 

is geaccordeerd en bekrachtigd door de individuele gemeenten, maakt onderdeel uit van 

het NSL.  

 

In de voorliggende rapportage 2014 wordt de stand van zaken weergegeven van de 

uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, zowel inhoudelijk 

als financieel.  

 

De bestedingstermijn  van de 1e en 2e tranche-middelen is eind 2014 verstreken. Op 31 

december 2014 resteerde nog € 29.875,- aan middelen. Deze middelen worden 

teruggestort naar het Rijk. De bestedingstermijn van de 3e tranche middelen is verlengd 

tot eind 2015. Op 1 januari 2015 was nog € 938.570,- beschikbaar. 

 

Daarnaast wordt, aan de hand van de monitoringsrapportage NSL van het Rijk, inzicht 

gegeven hoe de luchtkwaliteit in de Drechtsteden zich ontwikkelt en of het programma 

voldoende robuust is om veranderingen in de luchtkwaliteit het hoofd te bieden.  

 

De resultaten voor 2014, met de monitorgegevens over 2013, en de doorkijk naar 2015  

maken deel uit van de voorliggende rapportage.  

 

Conclusie is dat de berekende concentratie fijn stof (net) onder de grenswaarden voor de 

daggemiddelde concentratie uit de Wet luchtkwaliteit liggen en zoals het er nu uit ziet 

blijven liggen. Dit is ook het geval voor NO2 met uitzondering van de tunnelmond A16 

aan de zijde van Dordrecht. De gevonden overschrijding van de grenswaarden voor NO2 

aan de Laan van Europa in Dordrecht doet zich voor op een tweetal toetspunten. Een 

nadere analyse laat zien dat  er ter plaatse van de toetsingspunten geen sprake is van 

een significante blootstelling gedurende de middelingstijd van een jaar. Op grond van het 

blootstellingscriterium hoeft op deze punten dan ook niet getoetst te worden aan de 

grenswaarden voor de jaargemiddelde  concentratie voor NO2. Er is daarom op deze 

specifieke locatie geen sprake van een knelpunt voor luchtkwaliteit. In de 

monitoringronde 2015 zullen de betreffende toetspunten worden omgezet naar 

rekenpunten.   

 

In het voorjaar van 2014 – voorafgaand aan het leveren van de input voor de monitor 

over het jaar 2013 – is in samenspraak met de gemeente Alblasserdam, de provincie 

Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de situatie ter 

plaatse van Alblasserdam nader geanalyseerd. Deze analyse heeft geleid tot een aantal 

aanpassingen in de monitoringtool. Het resultaat van deze aanpassing is dat er in 2013 

(nipt) wordt voldaan aan de toekomstige grenswaarden voor NO2. 
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Tot slot blijken er nog aanzienlijke onzekerheden bestaan in de voor 2015 

geprognosticeerde concentraties. Dit maakt het mogelijk dat er ook na 2015 op een 

beperkt aantal plaatsen nog sprake kan zijn van overschrijdingen van de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit. De monitoringrapportage van het Rijk over het jaar 2014 die medio 

december 2015 wordt verwacht zal meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het 

“zichtjaar” 2015. 

 

Het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 bestaat zowel uit lokale als 

regionale maatregelen. In de voortgangsrapportage, die als bijlage is toegevoegd, wordt 

de stand van zaken aangegeven. De uitvoering van het programma kent in zijn 

algemeenheid een positief verloop. Wel is aandacht nodig voor de 

doorstroommaatregelen in Dordrecht. 

 

 

Na 2015 is niet meteen duidelijk of overal in Nederland aan de grenswaarden wordt 

voldaan. In sommige gebieden worden de grenswaarden maar net gehaald. Dit geldt ook 

voor de regio Drechtsteden. Medio 2016 wordt pas bekend, wanneer de uitkomsten van 

het meetjaar 2015 verschijnen, of we de grenswaarden hebben gehaald. In dat kader 

heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten de looptijd van het NSL te 

verlengen tot 2017. Het Drechtstedenbestuur heeft hier in juni 2013 mee ingestemd. 
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2.   Luchtkwaliteit 2013, 2015 en verwachte knelpunten 2015 
 

 

Jaarlijks wordt het NSL, in opdracht van het Rijk, door het bureau Monitoring (een 

samenwerkingsverband van het RIVM en het kenniscentrum Infomil), gemonitord. 

Doelstelling van deze monitor is inzicht te krijgen in en sturing te geven aan de 

voortgang van het NSL. Eind 2014 is de Monitorrapportage 2013 uitgebracht, met hierin 

opgenomen de berekende situatie van luchtkwaliteit in het jaar 2013.  

 

In de aanloop naar het openstellen van de monitoringtool heeft de Omgevingsdienst  

Zuid-Holland Zuid de knelpuntsituatie rondom de Ruigenhil in Alblasserdam nader 

geanalyseerd. Deze analyse heeft geleid tot aanpassingen in de Monitoringtool 2014 die 

zouden moeten leiden tot een afname van de concentraties langs de Ruigenhil/Dam. 

Tevens zijn analyses uitgevoerd op een aantal toetspunten met een dreigende 

overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.  

 

Tot slot zijn naar aanleiding van opmerkingen van de DCMR Milieudienst Rijnmond over 

de invoer in de Monitoringtool 2013 (over het jaar 2012) een aantal aanpassingen in de 

invoer voor de Monitoringtool 2014 doorgevoerd.  

 

De betreffende analyses zijn als bijlage bij deze rapportage gevoegd (memo OZHZ). 

 

Luchtkwaliteit 2013 

 

NO2 

 

Figuur 1 en de concentratiekaarten in bijlage 1 laten zien dat in grote delen van de 

Drechtsteden wordt voldaan aan de toekomstige norm voor de luchtkwaliteit (40 µ/m3 in 

2015). Dit in tegenstelling tot het jaar 2012, waar met name in Alblasserdam (Ruigenhil 

en omstreken) sprake was van een overschrijding van de toekomstige norm voor 

luchtkwaliteit.  

 

Wel is, net als in de voorgaande jaren, sprake van overschrijding van de toekomstige 

norm voor NO2 nabij de aansluitingen van het onderliggend wegennet op de 

rijksinfrastructuur in Hendrik Ido Ambacht en bij de tunnelmond van de A16 in 

Dordrecht.  
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Figuur 1: Luchtkwaliteit 2013 NO2 (bron Monitoringstool, RVMK) 
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Ten opzichte van de monitoring rapportage uit 2012 is op deze locaties sprake van een 

kleine verbetering van de luchtkwaliteit. De figuren 2 tot en met 5 geven een overzicht 

van die  rekenpunten in de Drechtsteden waar in 2013 sprake was van een NO2 immissie 

hoger dan 35 µ/m3  

 

 

 
 Fig 2 Alblasserdam 

 

 
Fig 3 Sliedrecht 

 

 



 

 

8 

 
 
Figuur 4 Hendrik Ido Ambacht 
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Figuur 5 Zwijndrecht 
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 Figuur 6 Dordrecht 

 

Fijn stof 

 

Figuur 2 en de concentratiekaarten in bijlage 1 geven de luchtkwaliteitssituatie weer voor 

fijn stof. De fijn stof concentraties geven een gunstiger beeld dan die van NO2, Overal 

wordt voldaan aan de norm voor de jaargemiddelde fijn stof concentratie van 40 µ/m3 en 

de etmaalnorm voor fijn stof. Waar in 2011 sprake was van een overschrijding van de 

etmaalnorm voor fijn stof op de Ruigenhil in Alblasserdam is deze, net als in 2012, ook 

nu niet meer aanwezig.  
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Figuur 7: Fijn stof 2013 (bron Monitoringtool, RVMK) 
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Luchtkwaliteit 2015 

 

Prognose berekening voor NO2 (figuur 3) laat zien dat in 2015 niet overal in de 

Drechtsteden wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

 

Daar waar in de monitor over het jaar 2013 sprake was van een voorspelde 

overschrijding in Alblasserdam op de wegen Dam, Ruigenhil en de Helling is dit in de 

monitor over het jaar 2014 niet meer het geval.  

 

In de monitoringsronde 2014 is echter sprake van een nieuwe overschrijding ter hoogte 

van de aansluiting van het kantorenpark Amstelwijck met de N3 aan de Laan van Europa. 

Deze geprognosticeerde overschrijding is in augustus 2014 nader onderzocht door de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Uit deze analyse bleek dat er ter plaatse van de 

toetsingspunten geen sprake is van geen significante blootstelling gedurende de 

middelingstijd van een jaar. Op grond van het blootstellingscriterium hoeft op deze 

punten dan ook niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor de jaargemiddelde  

concentratie voor NO2. Er is daarom op deze specifieke locatie geen sprake van een 

knelpunt voor luchtkwaliteit. In de monitoringronde 2015 zullen de betreffende 

toetspunten worden omgezet naar rekenpunten. De gemeente Dordrecht heeft in 

september 2014 de voorgenomen wijziging middels een brief bij het Bureau monitoring 

aangekondigd.  

 

Daarnaast is er nog sprake van een voorspelde overschrijding bij de tunnelmond van de 

A16 in Dordrecht.  

 

In tegenstelling tot de prognose voor NO2 voor het jaar 2015 laat die voor fijn stof zien 

dat in 2015 aan de grenswaarde wordt voldaan.  

 

 

Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium 

In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. 

Het gaat daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit 

hoeft niet beoordeeld te worden op locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden 

van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is, de rijbaan van 

wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 

middenberm hebben. De rijbaan met de daarop aanwezige weggebruikers valt buiten 

het toetsingskader. Dat heeft tot gevolg dat ook een fietspad dat onderdeel van de 

rijbaan is, niet getoetst hoeft te worden. Fietspaden buiten de rijbaan en stoepen 

kunnen dus op grond van dit artikel niet worden uitgesloten van toetsing. Of er in de 

praktijk ook daadwerkelijk toetsing relevant is op deze plaatsen zal afhangen van de 

blootstellingsduur. De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten of berekend) worden 

op plaatsen waar de blootstelling significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een 

project aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang dat de plaatsen waar significante 

blootstelling plaatsvindt, worden bepaald. Het staat ter beoordeling van het bevoegd 
gezag of een locatie een verblijfstijd heeft die significant is 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=5.19
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Figuur 8: NO2 2015 (bron Monitoringtool, RVMK) 
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De figuren 9 tot en met geven een overzicht van die  rekenpunten in de Drechtsteden 

waar in 2013 sprake was van een NO2 immissie hoger dan 35 µ/m3. 

 

  
 
Figuur 9 Alblasserdam 
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Figuur 10 Hendrik Ido Ambacht 
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Figuur 11 Zwijndrecht 
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Figuur 12 Dordrecht 



 

 

18 

 
 
 
Figuur 13: Fijn stof 2015 (Bron: Monitoringstool/RVMK) 
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Risico inschatting 

 

Op 16 maart 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe 

achtergrondconcentraties en emissiefactoren beschikbaar gesteld. Deze nieuwe waarden 

zijn van invloed op de berekende jaargemiddelde concentraties NO2 en fijn stof in de 

komende monitorronden en prognose berekeningen . 

 

Uit een vergelijking van de nieuwe achtergrondconcentraties met de concentraties zoals 

die zijn gebruikt in de monitoringronde 2014 blijkt dat voor het rekenjaar 2015 de 

achtergrondconcentraties NO2 en fijn stof nabij De Heling/Ruigenhil/Dam (als een van de 

meest kritische punten voor luchtkwaliteit in de regio) niet wijzigen. De 

achtergrondconcentratie NO2 is en blijft 30,8 µg/m3 en voor fijn stof is dit 27,1 µg/m3. De 

set met achtergrondconcentraties is dus niet direct van invloed op de jaargemiddelde 

concentraties die zullen volgen uit de komende monitoringsronde 2015. 

 

Een vergelijking van de emissiefactoren voor het rekenjaar 2015 leert dat de 

emissiefactoren NOx en direct geëmitteerde NO2 zijn toegenomen ten opzichte van de 

emissiefactoren die in maart 2014 zijn vastgesteld. Dit geldt zowel voor de 

binnenstedelijke wegen (SRM1) als voor de snelwegen (SRM2). Bij gelijkblijvende 

verkeersgegevens leiden hogere emissiefactoren automatisch tot een toename van de 

bijdrage van het wegverkeer aan de jaargemiddelde concentraties NO2, zowel van het 

verkeer op de A15 als op de lokale wegen in Alblasserdam en elders. De emissiefactoren 

fijn stof zijn niet gewijzigd en zullen daarmee niet direct tot andere verkeersbijdragen 

leiden. 

 

In de monitoringrapportage van het Rijk is aangegeven dat de resultaten van de 

uitgevoerde berekeningen een aanzienlijke onzekerheid kennen. Dit is inherent aan het 

gebruik van luchtkwaliteitmodellen en de in de monitoring gebruikte aannames omtrent 

de effectiviteit van maatregelen, de economische ontwikkeling en/of de trendmatige 

ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarom is er ook getoetst aan een waarde lager dan 

de norm voor NO2, zijnde 36-40 µ/m3. Figuur 3 laat zien dat, ondanks de getroffen 

maatregelen, in de regio een aantal plaatsen kwetsbaar blijft voor (negatieve)wijzigingen 

in de ontwikkeling in de luchtkwaliteit. Dit betreft de onderstaande plaatsen: 

 

Dordrecht  Laan der VN en Diepenbrockweg 

stadsbrug)  

Hendrik Ido Ambacht/Zwijndrecht 

Alblasserdam 

  

 Langeweg 

 Ruigenhil / Helling 

 

 

De prognose voor fijnstof over het jaar 2015 geeft geen reden om aan te nemen dat er 

sprake zal zijn van overschrijdingen.  

De monitoringrapportage over het jaar 2014, die medio december 2015 wordt verwacht, 

zal meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 

 

Gevolgen mogelijke overschrijdingen 

Luchtkwaliteitsnormen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Nederland heeft met 

succes een beroep gedaan op de mogelijkheid om uitstel te krijgen om later te voldoen 

aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Voor fijn stof betekent dit dat in 2011 voor het 

eerst moest worden voldaan aan de zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie als die van de etmaalnorm. Voor NO2 moet per 2015 voldaan worden aan 

de norm. Het niet voldoen aan de etmaalnorm voor fijn stof kan gevolgen hebben voor 

ruimtelijke projecten, voor zover deze zijn te kwalificeren als IBM projecten (IBM= In 

Betekenende mate).  Dit zijn projecten die met meer dan 3% van de grenswaarde 

bijdragen aan de luchtkwaliteit. Uit de rapportage blijkt dat in 2013 overal wordt voldaan 
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aan de grenswaarden. De prognose voor het jaar 2015 laat echter zien dat er voor zowel 

fijn stof als NOx risico's op overschrijdingen blijven bestaan.   

 

 

PM 2.5 

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn in de landelijke 

monitoringrapportage prognose berekeningen uitgevoerd voor de fijnere fractie van fijn 

stof (PM2,5). Het RIVM constateert dat in er 2015 alleen in Noord-Holland sprake is van 

een overschrijding van de jaarnorm voor PM2,5  
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3.  Voortgang Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015  
 

 

In bijlage 1 is een voortgangsrapportage van de uitvoering van het programma  

opgenomen. De rapportage geeft een goed beeld van de resultaten die   

bereikt zijn al dan niet met inzet van financiële middelen uit het FEZ-budget. 

 

De maatregelen gekoppeld aan de 1e en 2e tranche-middelen zijn door de eindspurt  

de 2e helft van 2014 nagenoeg allemaal uitgevoerd of verplicht. Deze middelen  

dienden eind 2014 uitgegeven dan wel verplicht te zijn.  

 

Uitzondering betreft de maatregel ‘Brug open motor af’. Deze maatregel is in april 2015  

uitgevoerd. Financiering zal plaatsvinden vanuit 3e tranche middelen (zie hoofdstuk 5) 

 

De 3e tranche-middelen dienen aan het eind van de 2015 ingezet te zijn dan wel verplicht  

te zijn. De maatregelen gelabeld aan de 3e tranche middelen zijn allemaal uitgevoerd. 

 

Uitzondering betreft de verduurzaming van de vloot met waterbussen. Het betreft een 

maatregel die samen met de provincie wordt genomen (DSB besluit van 4 september  

2014 ). In april jl. heeft Aquabus hiertoe een project subsidieaanvraag ‘Waterbus kleurt  

groen’ ingediend bij de provincie ten bedrage van € 1,4 miljoen. Voorafgaand aan de  

verstrekking van de subsidie zal het project gezamenlijk gemeld worden bij het  

ministerie Infrastructuur en Milieu, omdat het een nieuw  project betreft in het kader van  

het NSL. 
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4. Financiële voortgang 

 
 

 

Inkomsten 

Beschikkingen Beschikt bedrag  Ontvangen 

Provinciale bijdrage 2005 5.000 5.000 

1e tranche    430.712    430.712 

2e tranche 1.581.105 1.581.105 

3e tranche* 2.028.570 1.925.428 

Subtotaal 4.045.387 3.942.245 

* 3e tranche: nog 5% te ontvangen bij afrekening 

      

Rentebaten     

2009 36.000   

2010 53.500   

2011 79.000   

2012 49.000   

2013 36.000   

2014 31.000   

Subtotaal 284.500   

Totaal 4.329.887   

Uitgaven 

2006 34.968   

2007 26.788   

2008 298.868   

2009 302.181   

2010 443.685   

2011 1.107.310   

2012 113.776   

2013 348.577   

2014 629.035   

Totaal 3.305.187   

      

Saldo 

Saldo per 31/12/2014 1.024.700   
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In het kader van de uitvoering van het NSL keert de provincie in drie tranches een 

totaalbedrag van € 4,05 miljoen euro uit aan de Drechtsteden. Inmiddels is hier € 3,95 

miljoen van ontvangen. De laatste 5% van de derde tranche wordt bij de eindafrekening 

uitgekeerd.  

 

Het budget is niet vrij inzetbaar. In het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-

2015 is het zogenaamde FES-budget (Fonds Economische Structuurverbetering) voor een 

groot deel gelabeld aan maatregelen. Het gaat hierbij om zowel regionale als lokale 

maatregelen. 

 

Het NSL-budget diende aanvankelijk eind 2014 te worden ingezet. Voor de 3e en 4e 

tranche is de bestedingstermijn verlengd tot eind 2015. Aanvankelijk gold dit ook voor de 

1e en 2e tranche maar hier is het Rijk op teruggekomen. Hierover bent u op 4 december 

2014 geïnformeerd.  

 
Op 31-12-2014 resteren nog € 86.130, aan 1e en 2e tranche middelen. Hiervan  

is € 56.255,- verplicht en zal nog in 2015 worden besteed. Het restant, € 29.875,- zal  

worden teruggestort aan het Rijk. 

 

Per 31-12-2014 resteren nog  € 938.570  aan derde tranchemiddelen, waarvan een deel 

gelabeld is en een deel nog inzetbaar met in acht name van de NSL regels. 

 

In tegenstelling tot de eerste en tweede tranche kent de derde tranche een 

cofinancieringsregeling, dat wil zeggen dat de kosten slechts voor maximaal 50% gedekt 

mogen worden uit FES-middelen. De overige kosten dienen gemeenten c.q. de regio zelf 

bij te dragen. De co-financiering geldt op programmaniveau. Inmiddels (SiSA 2013) 

bedraagt de co-financiering €11.647.191. Voor aanvullende cq nieuwe maatregelen is 

geen cofinanciering meer vereist. 

 

Verder is, tot en met 2014, een bedrag van € 284.500 aan rente ontvangen. Deze 

rentebaten worden aangewend voor maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. De 

verwachte rente voor 2015 bedraagt € 15.000. De rente wordt aangewend voor 

monitoring en coördinatie van het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. 

 
 

 
Voortgang  3e tranche middelen 

 
 
 

Beschikbaar  Uitgegeven  Resteert 

 

€ 2.028.570 

 

€ 1.090.000 

 

 

€ 938.570 

 

Gelabeld:   

Verduurzamen waterbus vloot €  275.000 

Doorstroommaatregelen Dordrecht €   46.000 

  

Niet gelabeld: € 617.570 
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 € 46.000 wordt nog uitgekeerd aan Dordrecht in verband met 

doorstroommaatregelen. In het programma was voor de doorstroommaatregelen 

een bedrag van € 500.000 opgenomen. Voor de uitvoering is door Dordrecht een 

totaal bedrag gedeclareerd van € 196.000.- . De overige middelen € 304.000 

kunnen volgens opgave Dordrecht vrijvallen.  

 Bij het verduurzamen van de waterbus vloot worden van acht waterbussen de 

motoren vervangen en voorzien van een systeem van uitlaatgasnabehandeling in 

de vorm van een SCR katalysator met roetfilter. Hiermee wordt een 

emissiereductie van 90% voor PM10 en 80% voor NOx gerealiseerd.  De 

vermeden NOx emissie bedraagt naar verwachting 46.000 kg. De provincie heeft 

besloten dit project uit te voeren. 

Hiervoor is € 275.000 gereserveerd en met brief bevestigd aan de provincie. 

 Niet gelabeld: € 617.570 (inclusief vrij gevallen middelen). Dit is overigens 

inclusief de 5% 3e tranche, die nog niet is uitgekeerd (€ 101.429).  

 Project Brug Open Motor Af: 1e kwartaal zijn bij de stadsbruggen in de 

Drechtsteden borden geplaatst die automobilisten er op wijzen hun motor af te 

zetten als de brug open gaat. Kosten: € 7.100,-. Kosten worden gedekt uit de 3e 

tranche.  
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Bijlage 1:        Concentratiekaarten 
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Bijlage 2  Rapportage  Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-

2015
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Rapportage 2014 Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015  
 

Maatregel Stand van zaken 

K 1a Aansluitingen N3 met A16 

(korte termijn) 

Om de ergste congestievorming op de knoop N3-A16 tijdelijk het hoofd te bieden heeft 

Rijkswaterstaat kleinschalige verbeteringen uitgevoerd;  toevoegen van extra rijstroken 

voor een aantal kruispuntarmen binnen het huidige profiel en realisatie nieuwe 

verkeersregelinstallatie.  

K 1b  A16/N3 Realisatie nieuwe aansluiting A16/N3 door middel van fly-over is komen te vervallen; te 

dure oplossing. Er ligt een nieuw plan; een kwart-klaverblad. Bestuursakkoord WDO is 

getekend. Verwachte realisatie 2017-2018. 

 A15/N3 Nieuwe aansluiting A15/N3 

Ontvlechting van verkeersstromen door infrastructurele maatregelen. Financiering via MIRT 

geregeld. Rijkswaterstaat bereidt voor. Start voorzien 2017/2018 

 

Quick wins A15 

De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam hebben 

Royal HaskoningDHV een studie naar Quick-wins A15 laten uitvoeren. Het doel van de 

studie is om tot maatregelen te komen die de doorstroming op de A15 verbeteren tegen 

relatief lage kosten. Een betere doorstroming van de A15 is van belang, omdat de stagnatie 

op de A15 de bereikbaarheid van en daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeenten 

schaadt en de congestie voor de nodige overlast zorgt. De A15 doorkruist en/ligt dicht langs 

de bebouwde kom van de betrokken gemeenten. Stagnatie is slecht voor de luchtkwaliteit. 

Een bijkomend probleem is dat het verkeer gebruik gaat maken van alternatieve routes 

door de bebouwde kommen (sluipverkeer), waardoor de luchtkwaliteit ook hier 

verslechterd.   

 

In 2014 heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden; uitvoering van de quick wins staan op de 

agenda BOMIRT. Rijk zoekt naar financiering.  
 

 A16/Mijlweg De Mijlweg is verbreed naar vier rijstroken.  

S1 

S5c 

G2c 

Duurzame Mobiliteit: 

samenvoeging van 

 

 

S 1: Mobiliteitsmanagement 

 

Algemeen 

Tijdens de programmaperiode zijn rondom duurzame mobiliteit accenten verschoven. Er 

wordt veel meer samengewerkt met de partners (bedrijfsleven, andere overheden; 

koepelorganisaties etc.; integrale aanpak staat voorop. Qua schone brandstoffen wordt, 

aangezet door het Rijk, meer ingezet op e-mobiliteit dan op groen gas en met succes. 

Groen gas is daardoor helaas (totnutoe) niet van de grond gekomen; de markt is er niet op 
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S 5b/c: projectkilometer-

reductie en brandstofbesparing 

ZHZ bij bedrijven. 

 

G2c: schone brandstoffen 

 

ingesprongen. In Sliedrecht is een openbaar aardasvulpunt gerealiseerd; HVC heeft op 

eigen terrein een vulpunt voor de afval ophaalwagens. 

 

Ter info: in de Drechtsteden zijn 82 personenauto’s op aardgas geregistreerd. 

 

Beter Benutten/ Slim Werken Slim Reizen 
Onder de naam Slim Werken Slim Reizen (SWSR) Drechtsteden hebben de partners in de 

periode 2013-2014 samen aan een bereikbare, schone en economisch sterke regio. De rode 

draad in de gezamenlijke aanpak is vraaggericht en volgend in plaats van aanbodgericht en 

sturend. Vaartmakers (mobiliteitsregisseur) hebben werkgevers geholpen die zelf initiatieven 

ontplooien rond slim werken, slim reizen en duurzame mobiliteit. Vanuit het programma 

luchtkwaliteit is SWSR ondersteund met: 

 

 Subsidieregeling laadpalen voor bedrijven  

 

Mei 2014 is de subsidieregeling laadpalen voor bedrijven in werking getreden. 

Subsidieregeling is een  ‘duwtje in de rug’ om projecten bij werkgevers nog succesvoller te 

maken.  Dit heeft geleid tot meer dan 100 (bekende) laadpalen bij bedrijven in de 

Drechtsteden. Inmiddels is de subsidieregeling tijdelijk stopgezet, omdat het 

subsidieplafond is bereikt.  

 

Ter info: de Drechtsteden beschikken momenteel over circa 68 (dordrecht: 25; 

papendrecht: 15; Zwijndrecht 14; Sliedrecht: 2; Hendrik Ido Ambacht: 12 )  openbare 

laadpalen. In februari 2015 waren in de Drechtsteden 100 (2014: 61) elektrische (bedrijfs) 

auto’s; 668 (2014: 384) plug-in hybride personenauto’s en 1875 (2014: 1658)  hybride 

personenauto’s geregistreerd.  

 

 Event Route 169: Samen naar duurzaam bereikbare Drechtsteden 

 

Op 9 oktober 2014 organiseerde Vaartmakers samen met Drechtsteden en ondersteund 

door de Werkgevers Drechtsteden het Event Route 169, gericht op duurzame 

bereikbaarheid. Ruim 150 aanwezigen uit bedrijfsleven en overheid werden door 

gedeputeerde De Bondt en portefeuillehouder Tanis opgeroepen om zich in te zetten voor 

duurzaam bereikbare Drechtsteden.  
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Op de aansluitende beursvloer konden de aanwezigen in contact komen met relevante 

aanbieders van diensten en producten en zo duurzame bereikbaarheid direct in de praktijk 

brengen. 

 

 Campagne rij2op5 

 

In het kader van Practice what you preach zijn de Drechtstedengemeenten, Drechtwerk en 

de regio-organisaties aan de Noordendijk gestart met de campagne  Rij2op5. Rij2op5 is 

een fietsstimuleringscampagne, die werknemers  verleidt de fiets naar het werk te nemen 

in plaats van de auto. Rij2op5 presenteert de fiets als alternatief náást de auto en stelt een 

concreet, haalbaar doel voor: 'Ga 2 van de 5 werkdagen op de fiets naar je werk, rij2op5'. 

De campagne gebruikt de voordelen van de fiets. Niet om te overtuigen, maar om te 

verleiden: zekere reistijd, vrij gevoel en fun, goede gezondheid, beter voor milieu, minder 

rij- en parkeerkosten. Tijdens de campagne Rij2op5 kan eventueel gebruik worden 

gemaakt van een elektrische fiets (e-bike).  

 

Slim Werken Slim Reizen heeft uiteindelijk geleid tot ongeveer 400 spitsmijdingen. Beter 

Benutten wordt in 2015 voortgezet in samenwerking met de Verkeersonderneming 

Rotterdam. 

 

Agenda Duurzame Mobiliteit Drechtsteden 2013-2016 
De regio Drechtsteden heeft op 8 november 2013 de Lean en Green-award ontvangen voor 
agenda Duurzame Mobiliteit Drechtsteden 2013-2016. De agenda zet in op; minder 
kilometers; schonere kilometers en de verbetering van het verblijfsklimaat door bedrijven. 
Gezien de overlap vindt de integrale aanpak vindt plaats met Beter Benutten en het 
Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. 
 

Binnenstadservice Dordrecht 
Op 1-1-2013 is Binnenstadservice Dordrecht gericht. BD richt zich op de laatste kilometer. 
Biedt leveranciers en verladers de mogelijkheid op een door hun gekozen tijdstip hun 
goederen af te geven bij het magazijn; efficiencyslag en leidt tot verbetering van de 
luchtkwaliteit langs de aanvoerwegen in Dordrecht,oa Dokweg. BS functioneert niet goed. 
Met EVO, TLN, Binnenstadservice Nederland en marktpartijen wordt momenteel verkend 
hoe duurzame stedelijke distributie 2.0 vormgegeven kan worden.  
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S 2a Uitbreiding OV over water: 

Waterbus en Fastferry 

 in 2009 is de dienstverlening opnieuw aanbesteed; 

 de waterbus vaart in de zomermaanden ’s avonds langer door; 

 halte in HIA is verplaatst; extra halte gekomen op Stadswerven (Dordrecht) 

 de introductie van een spitsdienst  Rotterdam-Dordrecht en een daluren bediening 

Rotterdam- Kinderdijk- Dordrecht betreft een tijdelijk project voor de duur van 2 

jaren met het oogmerk om, bij succes, na twee jaar beide diensten te continueren. 

Voorzien mei/juni 2015. 

 

Het beoogd resultaat is het aantrekken van 120.000 extra reizen over water. Er van 

uitgaande dat deze 120.000 extra reizen voor 100% bestaan uit vermeden 

autoreizen resulteert dit naar schatting in een vermeden NOx emissie 1 tot 1,5 ton  

(bij een gemiddelde ritlengte van 25 km en een gemiddelde uitstoot van 0,35 g/km. 

 

 

S 2b Invoering zuinig (en schoon) 

schip 

 Rond de zomer 2012 zijn 2 zuinige schepen gaan varen (met ook  minder uitstoot) 

voor de korte verbindingen in de Drechtsteden.  

 

 Bij het verduurzamen van de waterbus vloot worden van acht waterbussen de 

motoren vervangen en voorzien van een systeem van uitlaatgasnabehandeling in de 

vorm van een SCR katalysator met roetfilter. Hiermee wordt een emissiereductie 

van 90% voor PM10 en 80% voor NOx gerealiseerd.  De vermeden NOx emissie 

bedraagt naar verwachting 46.000 kg. De provincie heeft besloten dit project uit te 

voeren. 

 

 Het huidige veer ‘De Biesbosch ’is gebouwd in 1979. Het veer voldoet niet meer aan 

huidige technische eisen en aan de aangescherpte milieu, arbo- en veiligheideisen. 

          Van het veer maken circa 350.000 reizigers gebruik. 

          Naast de kwaliteit maakt de voorgenomen bezuiniging op de exploitatiebijdrage en 

          de afloop van de concessie per 1 oktober 2015 dat nagedacht wordt over de 

          toekomstige inzet. Ambitie is om de verbinding in stad te houden en door te     

          ontwikkelen tot het duurzaamste veer van Nederland. De kosten voor de realisatie,  

          circa € 3 miljoen, zijn gedekt. Met een duurzaam veer dalen de exploitatielasten  

          naar verwachting met €50.000.  De aanbesteding wordt momenteel voorbereid. 

 

S 3a/ 

S 3b 

Warmtenet Drechtsteden: 

samenvoeging van:  

 

Algemeen 

Onderzoeken zijn afgerond; conclusie uit de studies is dat er in potentie voldoende 

restwarmte in de Drechtsteden aanwezig is om een aantal grotere ontwikkelingen te 
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3a Haalbaarheidsonderzoek 

oprichting warmtebedrijf 

Drechtsteden  

 

3b Marktverkenning toepassing 

industriële restwarmte 

Drechtsteden 

voorzien van warmtelevering, maar dat oprichting van een warmtebedrijf voor de 

Drechtsteden op korte termijn niet haalbaar is.  

 

Samenwerkingsovereenkomst Warmtelevering Drechtsteden 

 

Op 6 maart 2012 hebben de Drechtstedengemeenten, de provincie Zuid-Holland, de 

corporaties en twee projectontwikkelaars de samenwerkingsovereenkomst Warmtelevering 

Drechtsteden ondertekend. Dit is het vervolg op de Intentieverklaring Restwarmte 

Drechtsteden die 24 november 2010 is.  

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hebben partijen afgesproken 

vast te houden aan het langetermijnperspectief van een regionaal warmtenet; op korte 

termijn is een regionaal warmtenet financieel namelijk niet haalbaar. De focus op de korte 

termijn wordt gelegd op de realisatie van financieel haalbare kralen (decentrale clusters 

van woningen en/ gebouwen), gericht op een collectieve duurzame energievoorziening die 

op termijn gekoppeld kan worden aan een warmtenet (no-regret scenario). Voor alle 

gemeenten zijn in 2012 kansrijke kralen benoemd. Twee kralen zijn nog actueel, het 

Warmtenet Dordrecht en Restwarmte Nedstaal. De overige kralen zijn om financiële 

redenen en de crisis in de huizenmarkt niet tot ontwikkeling gekomen. 

 

Warmtenet Dordrecht 

De aanleg van de hoofddistributieleidingen door HVC is in volle gang en loopt t/m 2017. Er 

zijn (per 1-1-2015 1770 woningen/woonequivalenten aangesloten (waaronder Kunstmin, 

Energiehuis, Johan de Witt Gymnasium en Dr. H. Bavinckschool en corporatiewoningen). 

Daarnaast is de stoomlevering van HVC aan Dupont gestart.  

 

Restwarmte Nedstaal 

Dit project verkeerd nog het onderzoekstadium. Zeker is wel dat bij Nedstaal veel 

restwarmte vrijkomt. In samenwerking met Nedstaal, de provincie en Alblasserdam worden 

de laatste puntjes op de i gezet in het kader van het businessplan. Hierna wordt duidelijk of 

restwarmte uitgeleverd kan worden. 

 

 

Deelname Programmabureau Warmte-Koude Zuid-Holland 

Circa vijfentwintig partijen, gemeenten, regio’s, banken en (energie-) bedrijven 

participeren in het bureau. De partijen hebben de  ambitie om in 2020 14% van alle 

verwarming van gebouwen en kassen duurzaam te laten zijn op basis van restwarmte. De 

overeenkomst is erop gericht kansen te creëren voor projecten 
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Het ministerie van Economische Zaken, de provincie en de partijen dragen financieel en 

inhoudelijk bij aan de ontwikkeling en nadere uitwerking van een gezamenlijke 

warmtestrategie. De financiering van warmteprojecten kan een bottleneck zijn voor de 

uitvoering . Nieuwe warmteprojecten zijn in de huidige tijd moeilijk financierbaar. Het 

programmabureau onderzoekt mogelijkheden voor publiek private financiering en voor het 

binnenhalen van (Europese) subsidies. 

 

S 4 Walstroomvoorzieningen voor 

binnenvaart 

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het blijkt dat aanleg van een 

walstroomvoorziening op de locatie Achterhakkers/Wilgenbos in Dordrecht noodzakelijk is 

om in de toekomst luchtkwaliteitsproblemen te voorkomen. Voor de overige kades is 

walstroom effectief om als generieke maatregel de achtergrond concentratie in de 

Drechtsteden te verlagen. Gaan tot aanleg over als EFRO subsidie wordt toegekend. Is 

gebeurd  

S 5 Klimaatbeleid Bedrijven 

 

Samenvoeging van: 

 

S5a: onderzoek klimaatbeleid/ 

Bedrijven 

 

S5d: Toepassen richtlijn 

energie in de milieuvergunning 

 

G4: Dordrecht klimaatbeleid 

 

OZHZ heeft in 2013 ingezet op grootverbruikers en branches: supermarkten, 

zorginstellingen en voortgezet onderwijs. Verder wordt gebruik gemaakt van de 

milieubarometer, onder meer door MVO Drechtsteden en een stageproject met VMBO 

leerlingen.  De aanpak vloeit voort uit het regionaal energieprogramma.  

S 5b Project kilometerreductie en 

brandstofbesparing ZHZ bij 

bedrijven 

Bij de onderzochte doelgroep, verladende bedrijven, is kilometerreductie en brandstof 

besparing door onderlinge logistieke samenwerking,  een zinvolle en uitvoerbare  

mogelijkheid. De bedrijven moeten dan wel initiatief nemen. Het vervolgtraject vindt plaats 

onder S1. 

S 6 Campagne luchtkwaliteit 

Afgerond. 

De regie van de campagne ligt bij de Drechtsteden. Afstemming vindt plaats met de 

gemeenten. In september 2009 is de campagne officieel gelanceerd, onder de naam 'Lucht 

leeft'. Hierna is in twee perioden de campagne gevoerd. Daarbij zijn Abri-posters, Mini-

posters en  advertenties geplaatst, is een website gelanceerd en is free publicity ingezet. 

Voor de campagne is een huisstijl ontwikkeld.  Vanaf 2010 worden de communicatie 

activiteiten gekoppeld aan maatregelen uit het programma, zoals communicatie rondom 

walstroom. 
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G1 HOV Drechtsteden Gereed.  

 

Planvorming deel Walburg – Station in het kader Masterplan Koninginneweg. De raad heeft 

een principe besluit genomen over een beperkte herstructurering van het project  

'Koninginneweg'. Hierbij is een koppeling gelegd met HOV. Besloten is om over te gaan tot 

de aanleg van een enkele busbaan. 

 

G2a Reductie roetemissie gem. 

wagenpark en contractpartners 

 

 

 

 

Netwerk: alle grote voertuigen zijn voorzien van roetfilters.  

Brandweer Zuid-Holland Zuid; nieuwe wagens voorzien van roetfilters; terughoudend met 

het plaatsen van roetfilters op bestaande voertuigen vanwege de kosten en het rendement. 

Openbaar Vervoer: op 21-3-2011 gaat Arriva met de eerste hybride bus rijden  in de 

stadsdienst van Dordrecht. In totaal gaan er 25 rijden. 

G 2b Onderzoek gemeentelijk 

wagenpark 

(wagenparkscans) 

De wagenparkscans zijn uitgevoerd voor Zwijndrecht,  Alblasserdam en Dordrecht. Met de 

resultaten is niet direct iets gedaan, maar vormen de basis voor het project schone 

brandstoffen. Zie G2c. 

G 3 Aanleg 

walstroomvoorzieningen 

Walstroomvoorzieningen zijn gerealiseerd. 

G 4 Project brug op motor af De borden zijn bij de stadsbruggen geplaatst.  

K 1 Verkeersafwikkeling 

Volgerlanden 

Om de verkeersafwikkeling (doorstroming) te optimaliseren is de Ambachtse Zoom/rotonde 

Krommeweg, Sophialaan  aangelegd.  

   

K 3 Alblasserdam Ruigenhil  Werkzaamheden Ruigenhil zijn uitgevoerd. 

S 1 Alblasserdam: lokale 

hoofdinfrastructuur/openstellen 

Oude Torenweg 

Onderzoeken zijn uitgevoerd.  

S 2 H.I.A: opstellen GVVP GVVP is op 7 december 2009 door de Raad vastgesteld. 

S 3 Dordrecht: 

Verkeersstructuurplan Dordt 

West 

Is gereed. Resultaten vormen de basis voor ‘Regionale maatregelen’: K1a/b. 

S 4 Dordrecht: 

ketenarrangementen OV 

De focus van het project is gewijzigd. Daar waar voorheen sprake was van combikaartjes 

(waterbus/fietsenstalling) zijn nu de fietsenstallingen gratis gemaakt. Wordt geformaliseerd 

bij de actualisatie van het programma 2012. 

   

G 1 Zwijndrecht: parkeren op De ontwikkeling Euryzaterrein is vertraagd. Ter compensatie heeft Zwijndrecht 31 
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afstand parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast is compensatie gevonden door het parkeerterrein 

Weeskinderendijk uit te breiden. Zie lokale maatregelen Dordrecht G2. 

G 2 Dordrecht: gratis Openbaar 

Vervoer feestmaanden 

(nov/dec) 

Was jaarlijks terugkerende maatregel. Hiermee is gestopt. 

K 1 Dordrecht: 

doorstroommaatregelen 

 Doorstroommaatregelen Laan der VN (VRI) en de tunnel zijn gereed.  

 Doorstroommaatregelen Glazenplein-Laan der VN-Dokweg (VRI); is  tegelijkertijd 

met de aanpak van de Mijlweg gedaan. 

 Doorstroommaatregelen Sumatraplein-Merwedestraat (VRI); gereed voor wat betreft 

Sumatraplein; Merwedestraat start volgend jaar. 

K 2 Luchtkwaliteit in project 

Gezondheidspark 

Doorstromingsmaatregelen Gezondheidspark: verdiepte aanleg Karel Lotsyweg/ aanpassing 

verkeerslichten is uitgevoerd.  

S1 Dordrecht: beleidsnota 

verkeerslichten. 

Gereed 

S2 Dordrecht: fietsnota Gereed 

S3 Papendrecht: GVVP Gereed 

G 1 Zwijndrecht: bewaakte 

fietsenstallingen 

Bij het station is een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. 

 Zwijndrecht: aanpak 

tunnelmond A16 

Bij de tunnelmond A16 wordt een robuuste groenstructuur aangebracht ter verbetering van 

de luchtkwaliteit. 

G 2 Dordrecht: flankparkeren In 2011 is Weeskinderendijk met circa 300 plaatsen uitgebreid. 

G 3 Dordrecht fietsenstalling Fietsenstalling Achterom is gerealiseerd. Bovendien zijn de stallingen in de binnenstad 

gratis geworden. 

G 5 Papendrecht: bewaakte 

fietsenstalling 

In het centrum is een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. 
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