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Voor u ligt het jaarplan 2022 van de pijler bereikbaarheid en mobiliteit binnen de ‘Groeiagenda 2030’ 
van de Smart Delta Drechtsteden. Op basis van de Groeiagenda en Gebiedsagenda Bereikbaarheid 
Drechtsteden werken 7 gemeenten samen om de regio beter bereikbaar te maken. De gemeenten 
bepalen daarin zelf hun route om het gezamenlijke doel te bereiken.    
 
Door middel van samenwerking binnen regionale ambtelijke werkgroepen proberen we meer voor 
elkaar te krijgen. Iedere werkgroep bereidt zaken voor die andere gemeenten kunnen benutten. Op 
deze manier verdelen we de lasten en kunnen we allemaal profiteren van de lusten. 
 
Hieronder is per werkgroep aangegeven welke acties er dit jaar worden opgepakt. Daarbij is 
aangegeven welke opgave uit de gebiedsagenda bereikbaarheid Drechtsteden dit betreft. 
 

Werkgroep Fiets 

Leden: Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam (MLL) 

 
Opgave 1: Gebruik van fiets 

- Aanwijzen van een regionaal fietsroutenetwerk Drechtsteden 
- Zorg dragen voor kwaliteitsverbetering van fietsroutes 

 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
In 2021 zijn er projecten vanuit de regio aangedragen voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
waarvoor een rijksbijdrage vanuit het BO-MIRT gevraagd wordt. Het BO-MIRT zou in het najaar van 
2021 plaatsvinden, maar is verzet naar het voorjaar van 2022. Als er naar aanleiding van het 
opgestelde Nationaal Toekomstbeeld Fiets extra (rijks)subsidie beschikbaar komt, wordt daar gebruik 
van gemaakt om de fietsopgaven versneld te kunnen realiseren. 
 
De projecten op de lijst worden gebruikt als input voor nieuwe uitvoeringsprogramma's. Deze 
uitvoeringsprogramma's moeten in 2022 vorm krijgen. De prioriteit en status van de projecten in 
relatie tot programmeerbaarheid wordt begin 2022 bepaald afhankelijk van de beschikbare 
financiële middelen. Dit wordt in regionaal verband met elkaar afgestemd in de werkgroep fiets. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en regionale fietsopgaven. Ook fietsverbindingen 
tussen hubs en bestemmingen maken hier onderdeel van uit. Zie tekst onder werkgroep OV. 
 
Verder worden verschillende varianten van de metropolitane Fietsroute Rotterdam – Ridderkerk – 
Hendrik-Ido-Ambacht – Dordrecht verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. 
 
 
Werkgroep OV 

Leden: Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht, regio 

Opgave 2: Spoorverbindingen en stations 
- Faciliteren koppeling van spoor en andere modaliteiten middels hubs 
- Verbeteren van de verbinding tussen spoor en gebieden zonder station d.m.v. regionale 
verbindingen 
 
Opgave 3: OV-netwerk: regionaal busvervoer 
- Voorzieningen nabij busstations-/ haltes verbeteren & nieuwe busstations  
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Opgave 4: OV-netwerk: vervoer over water 
- Het koppelen van de waterbus aan andere modaliteiten 
 
Opgave 5: Netwerken: multimodale overstapplaatsen (hubs) 
- Realiseren van hubs/ transferia aan de randen van kernen  
- Realiseren/ faciliteren van mini-hubs 
 
Opgave 12: Bereikbaarheid van toeristische hotspots 
- Versterken ketenmobiliteit door kwaliteit van knooppunten te verbeteren met de toeristische 
hotspots 
 
In 2021 is er begonnen aan de analyse voor mogelijke hublocaties. Een eerste lijst met locaties is 
opgesteld en wordt begin 2022 aangevuld en vastgesteld. Na vaststelling zal elke locatie verder 
uitgewerkt worden en zal er een voorstel tot aanpassingen/investeringen komen. 
Eind 2022 moet er dan een overzicht zijn van locaties, benodigde voorzieningen (deelvervoer, 
fietsenstalling, vraaggestuurd OV) en budgetten. Ook wordt een koppeling gemaakt met de 
fietsopgaven; verscheidene fietsverbindingen tussen hubs en bestemmingen dienen aangepakt te 
worden. 
 
Verder wordt er nog bekeken of de ontwikkelvisie MLL het beste aan deze werkgroep gekoppeld kan 
worden of dat we dit op een andere manier coördineren.  
 
 
Werkgroep Auto 
 
Leden: Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, regio 

 
Opgave 7 tot en met 9: Wegverkeer: bereikbaarheid A15-corridor, A16 en N3.  
Opgave 10: Bereikbaarheid en geleiding vrachtverkeer 
- Realiseren van voldoende capaciteit op wegvakken en aansluitingen  
- Borging van doorstroming en veiligheid ten tijde van groot onderhoud 
- Aanwijzen van geschikte locaties voor truck parking, inclusief communicatie naar betrokkenen en 
restrictief beleid en handhaving elders 
 
De onderwerpen van de werkgroep auto zijn een doorlopend project. Ook in 2022 blijft de MIRT-
verkenning A15 bepalend voor de werkzaamheden voor deze werkgroep.  
In februari 2022 is er een volgend ambtelijk atelier geagendeerd. Aansluitend aan de MIRT-
verkenning is er een vervolgonderzoek naar sluipverkeer uitgevoerd. De werkgroep gaat deze 
uitkomsten verbinden met de analyses die in februari gedeeld worden met de regio. Op basis hiervan 
wordt er inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van bepaalde varianten en welke variant 
vanuit Drechtsteden oogpunt het beste is, maar ook in hoeverre dit haalbaar is. Vervolgens kijken we 
terug op het eerste onderzoek om te bepalen hoe we de verkeersstromen die op het OWN blijven zo 
goed mogelijk begeleiden. Hieruit dient een voorstel tot aanpassingen (grootschalig dan wel 
kleinschalig) voor het onderliggend wegennet.  
 
Daarnaast houdt de werkgroep auto de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar potentiele 
truckparking locatie(s) in de Drechtsteden bij. Er wordt contact gelegd met de betreffende 
projectleiders (Dordrecht en Alblasserdam). 
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Werkgroep RAL 
 
Leden: Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht 

In 2021 heeft de werkgroep RAL gewerkt aan een regionaal format voor de integrale visie op 
laadinfrastructuur. Iedere gemeente is op dit moment individueel bezig met het vaststellen van deze 
visie door hun gemeenteraad.  
 
De werkgroep gaat in 2022 aan de slag met het opstellen van een format voor het plaatsingsbeleid. 
Dit beleid dient ook door de individuele gemeenten te worden vastgesteld.  
Verder zal deze werkgroep alle ontwikkelingen rondom laadinfrastructuur volgen en de gemeenten 
tijdig informeren en betrekken.  
 
 
Vervoer over water  
Op dit moment speelt er veel rondom vervoer over water. Denk aan implementatie nieuw contract 
Waterbus, innovatief personenvervoer over water, onderhoud en verbeteren pontons.   
 
Opgaven die hierbij spelen zijn: 
Opgave 4: OV-netwerk: vervoer over water 
- Het intensiveren van de dienstregeling van de Waterbus  
- Het faciliteren van nieuwe vaarroutes en verbindingen, en toevoegen van nieuwe waterbushaltes  
- Het koppelen van de waterbus aan andere modaliteiten  
- Het communiceren/ promoten van de waterbus 
- Vergroten zichtbaarheid en vindbaarheid waterbushaltes 
- de Regio Deal; pilot kleinschalig vraaggericht vervoer over water 
 
Opgave 12: Bereikbaarheid van toeristische hotspots 
- Het faciliteren van nieuwe vaarroutes en verbindingen toevoegen van nieuwe waterbushaltes met 
toeristische hotspots 
 
Afstemming over het realiseren van deze opgaven zal in eerste instantie plaatsvinden met Blue 
Amigo. Vervolgens worden zowel de bestuurders als medewerkers van de gemeenten via de 
bestaande structuren betrokken (AO en BW en Waterbusoverleg met de provincie Zuid-Holland). Er 
wordt geen aparte werkgroep opgericht. 
 
 
Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 
In de bestuurlijke werkgroep van 2 november 2021 is er besloten om het Regionaal 
mobiliteitsprogramma toe te voegen aan de regionale gebiedsagenda. De uitwerking van dit 
hoofdstuk naar acties in de werkgroepen moet in 2022 vorm krijgen. Vanaf 2023 kan er dan binnen 
de werkgroepen aan de slag gegaan worden.  
 
Achtergrond: In het Klimaatakkoord van juni 2019 is opgenomen dat duurzame mobiliteit wordt 
uitgewerkt in zogenaamde Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). In november 2019 is in het 
PVVB besloten per Zuid-Hollandse regio een RMP te maken. Dit is één van de afspraken onder het  
thema verduurzaming personenmobiliteit in het mobiliteitsdeel van het Klimaatakkoord. De  
totstandkoming van het RMP is een bottom-up proces waar vanuit het Klimaatakkoord geen vorm of 
deadline voor is opgenomen. 
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Ambtelijk is besproken hoe we een RMP het beste kunnen vormgeven voor de Drechtsteden. 
Enerzijds doen we al heel veel of zijn  we van plan in de regio Drechtsteden wat betreft duurzame 
mobiliteit. Anderzijds hebben de gemeenten tot op heden geen aparte ambitie uitgesproken over 
duurzame mobiliteit  en daarmee ook geen extra financiële middelen en personele capaciteit 
hiervoor ter beschikking hebben.  
 
Daarom wordt het opstellen van het RMP praktisch aangevlogen: op basis van een overzicht van 
bestaande en geplande acties en naar voorbeeld van een andere regio stellen we een RMP op.  
 

Overig  
Naast het werk dat door de werkgroepen wordt gedaan, wordt door het regionale team of 
individuele gemeenten ook gewerkt aan: 

 Ontwikkelvisie spoorzone Zwijndrecht – Dordrecht 

 Opwaardering MLL: 
o Lobby treinstellen 
o Ontwikkelvisie 
o dienstregeling 

 lobby Oude Lijn  

 lobby 2e viaduct bij Sandelingen (afrit 23 van A16) en geluidswallen A16 

 verbeteren dienstregeling buslijnen 

 hub Weeskinderendijk 

 hub station Baanhoek 

 busstation Alblasserdam en transferium 

 onderzoek naar stadslogistiek hub in Dordrecht 

 onderzoek naar verleggen spoor gevaarlijke stoffen (noord-zuid as) 

 begeleiden subsidietraject provincie voor infrastructurele maatregelen 
 


