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Bijlage 1
Verslagen
bijeenkomsten RVVP

Informatiebijeenkomst Regionaal VerkeersVerkeers- en Ver
Ve rvoersplan

Samenvatting
Samenvatting ingekomen reacties

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over het Regionaal Verkeers- en
Vervoersplan Hoeksche Waard van 8 december 2011 zijn door inwoners van de Hoeksche
Waard via reacties ruim 40 aandachtspunten, knelpunten en opmerkingen aangedragen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal reacties per thema.
Thema

Aantal keer genoemd*

Langzaam verkeer

11

Recreatie

5

Openbaar vervoer

6

Goederenvervoer

6

Weginfrastructuur

15

Verkeer en milieu

6

Veiligheid

11

Landbouwverkeer

0

*per knelpunt konden meerdere thema’s worden ingevuld, de drie voornaamste thema’s
waar het knelpunt betrekking op heeft zijn in dit overzicht meegenomen.

Veelgenoemde problemen
Vrijwel alle reacties hadden betrekking op (een deel van) een van de volgende
algemenere problemen.
■ Routering (zwaar) vrachtverkeer van en naar (de firma Kleinjan in) Goudswaard.
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■ Overlast van veel of grote voertuigen en verkeersonveiligheid op smalle dijkwegen in
het westen van de Hoeksche Waard (zoals de Molendijk, Sluisjesdijk, Varkensdijk).
■ Overlast van (toenemend aantal) bezoekers van Tiengemeten; aspecten als parkeren,
veiligheid, milieu, bereikbaarheid op piekmomenten en gebrekkige bereikbaarheid
per openbaar vervoer en fiets spelen hier een rol.
■ Ontbreken fiets- en wandelpaden op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan

2

Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst Regionaal VerkeersVerkeers- en Ver
Ve rvoersplan

Samenvatting ingekomen reacties

De onderstaande organisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep
van het RVVP. Organisaties die ook een reactie hebben gegeven op de Koersnota hebben
een sterretje achter hun naam.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ondernemersvereniging HW*
Regionaal Bedrijventerrein HW
LTO Noord*
VVN (afdelingen Binnenmaas en Strijen)
Fietsersbond
Rover
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (OVOHW)
CSG Willem van Oranje*
Wellantcollege *
VVV Zuid-Holland-Zuid
Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL)
Vereniging Natuurmonumenten
Stichting Gehandicaptenplatform Hoeksche Waard*
SAR (senioren adviesraad)*
Politie Zuid-Holland Hoeksche Waard
Brandweer Zuid-Holland*
Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid
Omgevingsdienst*

In de klankbordgroep van 13 februari 2012 zijn de volgende opmerkingen geplaatst:
■ TNO staat nog in afbeeldingen; dit blijft staan; de structuurvisie is vastgesteld in 2009

met TNO erin. In 2012 is dit niet meer opportuun. Dit geldt voor meer plannen. In het
RVVP wordt de situatie 2012 uitgangspunt. Maar er zijn meer beleidsplannen waarin
plan en huidige situatie anders zijn.
■ Hoe ziet het vervolg na het RVVP eruit? In het RVVP wordt ook een uitvoeringsplan
opgenomen voor de periode 2012/2013-2020.
■ Er is al uitgebreid onderzoek naar de N217 gedaan. Dit onderzoek wordt erbij
betrokken.
■ Fietspaden ook geschikt maken voor scootmobiel en dergelijke. Bij de uitwerking
wordt daar rekening mee gehouden.
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■ Houd er rekening mee dat grote landbouwvoertuigen en fietsroutes niet altijd goed
samen gaan. Dit veiligheidsissue krijgt in het RVVP aandacht.
■ Een aantal 60 km/h-wegen hebben ook een verbindende functie (bijv.
Middelsluisedijk tussen Numansdorp en Strijen). Niet alleen voor personenauto’s,
maar ook voor landbouwverkeer en vrachtverkeer binnen de Hoeksche Waard (o.a.
melkauto’s). Zijn drempels nodig op dit soort wegen? Deze zorgen voor onder andere
trillingshinder aan woningen, schade aan voertuigen. Het belemmert ook de
bereikbaarheid. Ook ambulances hebben last van de drempels. Dit wordt als issue in

de uitwerking meegenomen.
■ Belang van een P+R bij busstation moet onderstreept worden. Bij een goede P+R
horen ook goede voorzieningen. In het RVVP wordt nader beschouwd in hoeverre P+R

nodig is.
■ De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gehandicapten en voorzieningen
op haltes en busstation (o.a. toiletten) moet beter. In het RVVP worden de

verbeteringen hiertoe bekeken.
■ In de klankbordgroep wordt het reizigersoverleg Hoeksche Waard – GoereeOverflakkee gemist. Via de provincie wordt deze aangehaakt voor het RVVP.
■ Missen van het bedrijfsnummersysteem. Is opgenomen in hoofdstuk 5.
■ De huidige verbindingen OV blijven wel ook gewoon lopen over de Rijksstraatweg in
Klaaswaal? In het RVVP zullen vooral belangrijke relaties worden aangegeven. In het

kader van aanbestedingen in het openbaar vervoer worden hier tussen
concessieverlener (provincie Zuid-Holland) en concessienemer (vervoerder) afspraken
gemaakt.
■ De versmallingen en andere verkeersremmende maatregelen volgen wellicht als
uitvloeisel van deze nota, wel graag aandacht hiervoor. Als gebruiker van de

Rijksstraatweg en belanghebbende namens een school kan dit beter in mijn optiek.
Visie op snelheidsremmers en weginrichting komt terug in het RVVP.
In de klankbordgroep van 2 juli 2012 zijn de volgende opmerkingen geplaatst:
■ Bij realiseren van parallelle routes niet meer asfalt aanleggen, maar bestaande wegen
upgraden.
■ Er is onvoldoende gekeken naar de realiteit. Het plan sluit juist aan op de huidige

structuren in de Hoeksche Waard en geeft een toekomstvisie.
■ Voorkeur voor een rondweg in plaats van de voorgestelde vorkstructuur. Geen 80

km/h op de zuidrand gekozen omdat verkeersdruk aan de zuidkant van de Hoeksche
Waard lager is dan aan de noordkant. Gevraagd wordt hoe de bewoners tegen 80
km/h op deze wegen aankijken. Om dit te peilen wordt dit vraagstuk tijdens de inspraakprocedure aan de bewoners voorgelegd.
■ Sterk dat de fietsroutes worden gestimuleerd omdat deze als onveilig en donker
worden ervaren.
■ Er is al een busverbinding tussen Numansdorp en Tiengemeten. Deze bus rijdt sinds

dit jaar, maar is nog niet echt een alternatief voor de auto.
■ P+R Numansdorp moet als stevig concept moet worden neergezet vanwege de sociale veiligheid.
■ Zonder bedrijvennummeringsysteem blijven de vrachtwagens op dijken een probleem.
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■ Is er een route voor gevaarlijke stoffen in de Hoeksche Waard. Hier wordt momenteel

regionaal een studie naar verricht.
■ Wanneer er verkeersremmende of –sturende maatregelen worden getroffen bij voorkeur geen drempels aanleggen. Bij het uitvoeren van maatregelen rekening houden
met de routes van landbouwverkeer en hulpdiensten, bijvoorbeeld op de Blaaksedijk.
■ In het onderdeel Openbaar Vervoer ontbreekt het aspect Vervoer op maat voor ouderen. In het RVVP is dit aangevuld.
■ Door de aanleg van de verhoogde middenberm is de N217 tussen Oud-Beijerland en
de A29 niet meer te berijden door de hulpdiensten.
■ Wordt in het RVVP ook een advies opgenomen over het gebruik van subsidies? Finan-

ciering van de maatregelen is een belangrijk aandachtspunt, maar blijft een zaak van
de gemeenteraden.
■ Hoe wordt omgegaan met het tolvrij maken van de Kiltunnel? Hier wordt in RVVP niet
op ingegaan, maar het is wel de verwachting dat het drukker wordt op de wegen in
de Hoeksche Waard richting Dordrecht
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Bijlage 2
Reistijden
schoollocaties

www.goudappel.nl

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan

6

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan

7

Bijlage 3
Uitstoot wegverkeer
per ge
gemeente

Deze bijlage geeft per gemeente een beeld van de uitstoot stikstofdioxide (NO2), en
daarmee van de milieukwaliteit op en bij de wegen. Daarbij zijn alleen de gemeenten
weergegeven waarvan gegevens bekend zijn. Het betreft gegevens over de uitstoot in
2011 (bron: NSL, Nationale Monitoringstool Luchtkwaliteit).
Binnenmaas e.o.
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Cromstrijen e.o.

Oud-Beijerland e.o.

Strijen e.o.
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Bijlage 4
Situatie
verkeersveiligheid
verkeersveilighei d

De figuren in deze bijlage geven een beeld van de betrokkenheid van bepaalde
voertuigcategorieën bij ongevallen in de Hoeksche Waard (bron: ViaStat).
Vierkante aanduidingen wijzen op wegvakken ‘[W]’, cirkelvormige aanduidingen geven
ongevallen op kruispunten aan ‘[K]’.
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Alle ongevallen in de periode 2001-2010.

Alle ongevallen in de periode 2006-2010.
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Ongevallen met voetgangers 2001-2010.

Ongevallen met voetgangers 2006-2010.
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Ongevallen met (brom)fiets 2001-2010.

Ongevallen met (brom)fiets 2006-2010.
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Ongevallen met landbouwvoertuigen 2001-2010.

Ongevallen met landbouwvoertuigen 2006-2010.
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Ongevallen met vrachtverkeer (vrachtauto & trekker/oplegger) 2001-2010.

Ongevallen met vrachtverkeer (vrachtauto & trekker/oplegger) 2006-2010.
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Ernstige ongevallen 2001-2010.

Ernstige ongevallen 2006-2010.
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Bijlage 5
Afweging
Bedrijvennummering
Bedrijvennummeringsysteem

Bedrijvennummeringsysteem

Afweging
27 juni 2012
Al voor het opstellen van het RVVP heeft onderzoek plaatsgevonden naar een bedrijvennummeringsysteem in de Hoeksche Waard om de bereikbaarheid van bedrijven te
verbeteren. De grondslag hiervoor wordt gevormd door diverse ervaringen met overlast
van vrachtverkeer, die zorgen voor leefbaarheidproblemen voor omwonenden en
verkeersonveiligheid voor andere verkeersdeelnemers. Vooral aan de westzijde van de
Hoeksche Waard conflicteert de aanwezigheid van vrachtverkeer vaak met de situatie op
de (dijk)weg, die hierop niet is ingericht.
De doelstellingen van het bedrijvennummeringsysteem zijn:
■ bevorderen van de verkeersveiligheid;
■ verbeteren bereikbaarheid van de bedrijventerreinen;
■ voorkomen en beperken van sluip- en zoekverkeer;
■ terugbrengen van de kosten voor het repareren van weg- en bermschade.
Het onderzoek levert twee scenario’s. Het verschil is vooral dat in scenario 2 ook
bedrijvennummering is opgenomen op wegen westelijk van de A29, vooral in de
gemeente Korendijk.
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Figuur B5.1: Bedrijvennummeringsysteem scenario 1

Figuur B5.2: Bedrijvennummeringsysteem scenario 2
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Bestaande bebording vrachtwagenroutering
Het Waterschap Hollandse Delta heeft langs haar wegen bebording geplaatst op geschikte routes voor vrachtverkeer. Deze zijn met statische bebording al voorzien langs de
wegen. De routes komen overeen met de geplande routes voor het bedrijvennummeringsysteem. Het bedrijvennummeringsysteem is wel gedetailleerder.

Figuur B5.3: Bestaande bebording vrachtwagenroutering

Routering gevaarlijke stoffen
Op dit moment heeft een regionale projectgroep een conceptroutekaart opgesteld voor
gevaarlijke stoffen. De belangrijkste routes voor gevaarlijke stoffen wikkelen zich in
principe af via de bestaande provinciale wegen in de Hoeksche Waard zelf. Voor verbindingen met andere landsdelen is in hoofdzaak alleen Rijksweg A29 beschikbaar.
Een tweede, maar minder toegankelijke route is de veerpont tussen Nieuw-Beijerland en
Hekelingen richting Spijkenisse (is nog ter discussie).
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Kaart is nog onder voorbehoud

Afweging
Afwegin g bedrijven
bedrijvennummeringsysteem
De doelstellingen van het bedrijvennummeringsysteem zijn:
■ bevorderen van de verkeersveiligheid;
■ verbeteren bereikbaarheid van de bedrijventerreinen;
■ voorkomen en beperken van sluip- en zoekverkeer;
■ terugbrengen van de kosten voor het repareren van weg- en bermschade.

Verkeersveiligheid
Uit de verkeersveiligheidsanalyse van het RVVP komt niet naar voren dat veel ongevallen
met vrachtverkeer gebeuren op wegen die buiten de hoofdwegenstructuur van het RVVP
vallen. Het aantal ongevallen met vrachtverkeer beperkt zich vooral tot de provinciale
wegen.
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Figuur B5.4: Aantal ongevallen met vrachtverkeer

Bereikbaarheid
In het RVVP wordt de volgende hoofdwegenstructuur voorgesteld, 80 km/h op de
ononderbroken lijnen en 60 km/h op de gestippelde lijnen. De meeste bedrijventerreinen zijn voor een groot deel direct op het hoofdwegennet aangesloten. Vooral in
Binnenmaas liggen de bedrijventerreinen wat verder van de N217. Daarvoor worden ook
nieuwe aansluitingen voorgesteld.
Daarnaast bestaan individuele (landbouw)bedrijven die soms veel verkeersbewegingen
veroorzaken. In overleg tussen gemeenten, waterschap en onderlinge bedrijven dienen
afspraken te worden gemaakt tussen de hoofdwegenstructuur en deze bedrijven. Dit is
maatwerk.
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Figuur B5.5: Bereikbaarheid bedrijventerreinen

Sluip- en zoekverkeer
Op dit moment ligt de afslag Numansdorp centraal in de Hoeksche Waard. Voor verbindingen met Piershil, Goudswaard, Strijen en Oud-Beijerland vanuit het zuiden (Hellegatsplein) is de kortste route dus via deze aansluiting op de A29.
Deze routes worden als sluipverkeer ervaren, omdat algemeen gedacht wordt dat de
route via de N217 de hoofdroute is. De afslag Numansdorp ligt voor deze relaties echter
heel centraal, zodat ook in de toekomst deze relaties zullen blijven bestaan. Voorstel van
het RVVP is dus om deze routes te faciliteren (past ook in het beeld van de rondweg uit
de structuurvisie). Hiermee worden dus al natuurlijke routes gecreëerd.
Om de overlast te beperken, worden wel aanvullende maatregelen voorgesteld om de
overlast en veiligheid van het (vracht)autoverkeer te beperken:
■ Zwartsluisje/Sluisjesdijk - parallelle 60 km/h-autoroute (à la omleiding ZuidBeijerland);
■ fietspad Kortweg (Zuid-Beijerland);
■ fietspad Molendijk (Goudswaard - Piershil);
■ oostelijk regionale randweg Klaaswaal;
■ Varkensdijk (Middelsluis - Strijen), parallelle fietsroute wordt nu aangelegd.

Schade wegdek en bermen
Door natuurlijke routes van het hoofdwegennet en afspraken met individuele bedrijven
over de te volgen routes zullen sluiproutes worden gekozen, waardoor minder schade zal
ontstaan. Wel is het belangrijk de aangewezen routes ook voor vrachtverkeer goed
berijdbaar te maken.

Regionaal Verkeers- en Vervoerplan

22

Speciaal goederenvervoer
Lange zware voertuigen (LZV’s) zijn speciale vrachtwagencombinaties die meer lading
kunnen vervoeren dan vrachtwagens die aan de standaardafmetingen voldoen. Hoewel
de omvang van deze voertuigen negatieve effecten kan opleveren (verkeersonveiligheid,
belasting wegennet), kunnen deze negatieve effecten worden opgeheven doordat
vrachtwagenritten worden uitgespaard en de overlast voor de omgeving (milieu, onveiligheid, verkeersdruk) per saldo afneemt. In de Hoeksche Waard zijn op bepaalde routes
LZV’s toegelaten (zie kaart). Hierdoor zijn de grootste bedrijventerreinen met LZV’s te
bereiken. LZV’s zijn vooral nuttig op verbindingen naar dergelijke terreinen en bij
frequente goederenstromen, waarbij geldt: ‘LZV’s volgen de infrastructuur en niet
andersom’ (bron: CROW, 2009).
De benodigde infrastructuur voor het regionale bedrijventerrein dient te worden ontworpen voor LZV’s. Dit geldt ook voor de ontsluiting van nieuwe bedrijventerreinen op de
hoofdwegenstructuur. Bij onderhoudswerkzaamheden van wegen op de hoofdwegenstructuur (ononderbroken oranje lijnen, 80 km/h) zullen deze wegen ook geschikt
gemaakt worden voor LZV’s. Dus niet op de 60 km/h-wegen.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg van en naar de Hoeksche Waard is beperkt
mogelijk via de Kiltunnel en de Heinenoordtunnel (bron: Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2011). Via deze routes mogen geen stoffen worden vervoerd die kunnen
leiden tot een (zeer) grote explosie of het vrijkomen van giftige stoffen (Kiltunnel, categorie C), of die ook kunnen leiden tot een grote brand (Heinenoordtunnel, categorie D).
Stoffen in deze categorieën kunnen via de weg de regio wel in of uit over de Haringvlietbrug. Bij de eventuele komst van de A4-Zuid kan afhankelijk van de gewenste
bereikbaarheid voor gevaarlijke stoffen worden gekozen voor een uitvoering als tunnel
met categorie A (geen beperkingen) of een brug - als alternatief voor de (beperkte)
doorgang door de Heinenoordtunnel.

Navigatie
De Hoeksche Waard kent vanwege het polderlandschap veel alternatieve routes binnendoor, die geadviseerd kunnen worden door navigatiesystemen. Door het realiseren van
de hoofdwegenstructuur ontstaan heldere doorgaande routes (80 km/h) en aanvullende
60 km/h-routes, die bijdragen aan het oplossen van verwijzingen binnendoor door
navigatiesystemen.
Wel ligt hier nog een taak richting routeplanners en in-car navigatie (bijvoorbeeld
TomTom), waarbij regelmatig de kortste route wordt getoond, in plaats van het (snellere
en) veiliger alternatief.
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Conclusies en aanbeve
aanbevelingen
De voorgestelde hoofdwegenstructuur in het RVVP bedient alle belangrijke relaties in de
regio. De structuur wordt ook gebruikt door bestaande bewegwijzering van het waterschap, conceptvoorstel van de ‘gevaarlijke stoffen’-routes en de routering van het
bedrijvennummeringsysteem. Het ter hand nemen van de maatregelen om de hoofdwegenstructuur op orde te krijgen, is dus belangrijk. In dat geval zal er veel minder
behoefte zijn om sluiproutes te nemen. Voor het goed maken van de hoofdstructuur zijn
de hiernavolgende maatregelen nodig:
■ Zwartsluisje/Sluisjesdijk - parallelle 60 km/h-autoroute (à la omleiding ZuidBeijerland);
■ fietspad Kortweg (Zuid-Beijerland, fietspad wordt aangelegd);
■ fietspad Molendijk (Goudswaard - Piershil);
■ oostelijk regionale randweg Klaaswaal;
■ Varkensdijk (Middelsluis - Strijen), parallelle fietsroute wordt nu aangelegd.
Op dit moment zijn er echter ook problemen met vrachtverkeer op deze routes, omdat
de vrachtwagens ook gebruik (moeten) maken van routes over smalle dijken (Sluisjesdijk) of door de kern (Klaaswaal). Daarom wordt er snel overlast ervaren en zijn andere
rustige 60 km/h-wegen door de akkers ook voor vrachtverkeer aantrekkelijk, die daar
eigenlijk niet geschikt voor zijn.
Daarnaast bestaan individuele (landbouw)bedrijven die soms veel verkeersbewegingen
veroorzaken. In overleg tussen gemeenten, waterschap en onderlinge bedrijven dienen
afspraken te worden gemaakt tussen de hoofdwegenstructuur en deze bedrijven. Dit is
maatwerk.
Voor een duurzaam systeem is onze aanbeveling om in te zetten op het zo snel mogelijk
realiseren van de hoofdwegenstructuur. Alle grotere bedrijventerreinen liggen grotendeels direct langs deze hoofdstructuur en zijn dan dus goed bereikbaar. Een bedrijvennummeringsysteem kan daarbij als aanvulling worden gezien. Een bedrijvennummeringsysteem kan er nooit voor zorgen dat lacunes in het wegennet opgelost worden.
De hoogste prioriteit ligt bij het maken van een parallelle route (60 km/h) langs de
Zwartsluisje/Sluisjesdijk.
Daarnaast zal bij een complete hoofdstructuur de navigatie deze hoofdroutes ook vanzelf
gaan volgen. In de praktijk zullen vrachtwagenchauffeurs ook zo veel mogelijk gebruik
maken van goede doorgaande routes.
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