Mobiliteitsvisie
Nissewaard Lokaal
Voorne-Putten en Nissewaard
beter bereikbaar

Colofon
De mobiliteitsvisie Nissewaard Lokaal: Voorne-Putten en Nissewaard beter
bereikbaar is een onderdeel van het verkiezingsprogramma 2015-2018 van
Nissewaard Lokaal ten behoeve van de gemeente Nissewaard.
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Voorwoord
Al jaren roept de politiek op Voorne-Putten om de aanleg van de A4-zuid. En al
jaren blijft dit bij roepen alleen. In de afgelopen jaren heeft onze fractie
meerdere voorstellen gedaan om de aanleg van de A4-zuid of een andere, derde
ontsluitingsweg te bespoedigen. Onze fractie kreeg hierbij geen steun van de
andere partijen in de Spijkenisser raad. Elke voorstel daartoe ingediend door ons
werd afgewezen door de collegepartijen ONS, VVD en CDA en de
oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, SP en LPF. Deze
partijen vinden de aanleg van een derde ontsluitingsweg vooral de taak van de
provinciale en landelijke overheid. Veel van deze partijen kiezen er wel voor om
Spijkenisse in de komende jaren verder vol te bouwen. Zonder zich echt in te
zetten voor een betere bereikbaarheid.
Aan de andere kant neemt het aantal ongevallen en files rond de Botlektunnel
toe. De huidige verbreding van de A15 is slechts een lapmiddel. De verbreding is
vooral goed voor het verkeer naar de Tweede Maasvlakte, maar is een
verslechtering voor de inwoners van Voorne-Putten. Die worden straks vooral
over de nieuwe Botlekbrug geleid. Het terugbrengen van het aantal rijstroken op
de Harmsenbrug van twee naar één rijstrook in elke richting komt ook de
bereikbaarheid niet ten goede. De A4-zuid zal er niet voor 2030 komen te liggen.
Er móet iets gebeuren.
Met deze visie wil Nissewaard Lokaal een voorstel op tafel leggen om de
bereikbaarheid op korte termijn echt te verbeteren. Geen lapmiddelen, maar een
derde ontsluitingsweg die veel verkeer van de Hartelbrug en de Spijkenisserbrug
zal leiden. Dit verbetert de doorstroming op alle routes van en naar Spijkenisse
aanzienlijk.
Nissewaard Lokaal
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Aanleiding
De bereikbaarheid van Voorne-Putten heeft het de laatste jaren flink te verduren
gehad. Niet in de laatste plaats door onderhoud of in sommige gevallen het
gebrek er aan. In het najaar van 2013 stond heel Voorne-Putten dagelijks vast in
lange files vanwege plotselinge noodzakelijke werkzaamheden aan de
Hartelbrug. Tegelijkertijd was er ook werk aan het metrospoor, waardoor de
bereikbaarheid onder nog grotere druk kwam te staan. In augustus 2008 stond
de Botlektunnel blank door hevige regenval en door uitgevallen pompen. Het
gevolg? Mensen stonden tot zes(!) uur lang in de file om op Voorne-Putten te
komen.
Het aantal files door
ongevallen in de
Botlektunnel neemt toe
door de toename van het
verkeer als gevolg van de
komst van de Tweede
Maasvlakte. Het AD van
11 september 2014
schreef zelfs over het
record van 100
ongevallen en
bijbehorende files in de
Botlektunnel in 2014. De
Spijkenisserbrug kan de
toename van voertuigen
als gevolg van deze
ongevallen en
werkzaamheden aan de
A15, de Hartelbrug, de
N57 bij Brielle en de
Harmsenbrug niet aan.
Fig. 1 AD/Rotterdams Dagblad, 11-09-2014

De Botlektunnel is, naast de Spijkenisserbrug, de enige verbinding met een van
de belangrijkste economische pijlers van ons land; de Rotterdamse Haven. In de
nabije toekomst komt daar de Blankenburgtunnel bij, maar dit zal een toltunnel
zijn, waardoor veel verkeer toch voor de Botlektunnel zal kiezen. Bij calamiteiten
zal het verkeer mogelijk wel kiezen voor deze tunnel, maar het is de vraag of de
A20, met twee keer tweebaanswegen, deze toename van verkeer wel aan kan.
Ook nu staan er rond Rotterdam al regelmatig files op de A20.
Het wegennet op Voorne-Putten is sinds de jaren ‘70 niet meer aangepast aan
het groeiende aantal automobilisten. Dit aantal is in de afgelopen dertig jaar
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verdubbeld. Sterker, de aansluiting van de A15 naar het Hartelkruis bleek bij de
aanleg al ontoereikend.
Sinds het groeikernenbeleid op Voorne-Putten in de jaren ‘70 is er specifiek
gesproken over de aanleg van de A4-zuid, van het Beneluxplein bij Hoogvliet tot
de A29 op de Hoeksche Waard. Helaas is de A4-zuid, door het gebrek aan
daadkracht van de regionale politiek, weer in de ijskast beland. Het duurt tot
2030 of zelfs later voordat de A4-zuid er daadwerkelijk ligt.
Door het groeiende aantal
automobilisten is een
verkeersinfarct tegenwoordig
eerder regel dan uitzondering.
Met slechts 2 uitvalswegen,
waarvan er één door de
(beperkt toereikende)
deelgemeente Hoogvliet loopt,
komt deze regio er bekaaid
vanaf.
Ter vergelijking. Een grote
discotheek met slechts 2
(nood)uitgangen zou direct
gesloten moeten worden
vanwege gevaar voor de bezoekers. Op Voorne-Putten worden er alleen maar
meer woningen gebouwd. De verbreding van de A15 is slechts een druppel op de
gloeiende plaat en het is de vraag of de nieuwe verbinding over de nieuwe
Botlekbrug echt een verbetering is voor de inwoners van Nissewaard. Ook al is
deze brug iets hoger dan de Spijkenisserbrug, toch zal de brug, op
Rijnvaarthoogte, bijna net zo vaak open gaan als de huidige Spijkenisserbrug.
Door de Tweede Maasvlakte zal het vrachtverkeer op de A15 toenemen wat de
druk op de bereikbaarheid niet ten goede komt. Het is niet ondenkbaar dat de
nieuwe Botlekbrug en de Spijkenisserbrug in de toekomst vaker open moeten.
Door de toekomstige uitbreiding van Moerdijk1 zullen er meer vaarbewegingen
gaan plaatsvinden over de Oude Maas, waardoor ook deze bruggen vaker open
zullen moeten gaan voor de scheepvaart.
De bereikbaarheid van Voorne-Putten komt de komende jaren nog verder onder
druk te staan. In maart 2014 hebben de gemeenten op Voorne-Putten samen
met Rozenburg woningbouwafspraken2 gemaakt. Netto komen er tot 2020 3312
woningen bij op het eiland. Voor Spijkenisse en Bernisse, als de nieuwe
gemeente Nissewaard, betekent dit een toename van 1316 woningen in
1

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3685500/2014/07/07/Uitbreiding-haven-enindustrieterrein-Moerdijk-gaat-definitief-door.dhtml
2
http://spijkenisse.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=864682/type=pdf/Bijlage__WMAconceptstukken_tbv_college_behandeling.pdf
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Spijkenisse en 361 woningen in Bernisse. Een totaal van 1677 woningen in de
nieuwe gemeente Nissewaard. Met een huidige parkeernorm van circa 1,8 auto’s
per woning in de wijk de Elementen, betekent dit een toename van ruim 3000
auto’s in de nieuwe gemeente.
De wens naar de spoedige aanleg van een derde ontsluitingsweg is nog nooit zo
urgent geweest als nu. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam waarschuwde
dat het gemis van de A4-zuid de regio later lelijk kan opbreken. Tussen de twee
grootste havens van Europa, Rotterdam en Antwerpen, moeten er volgens de
Rotterdamse burgemeester snel extra snelwegen en ondergrondse pijpleidingen
komen. Anders blijft de Rotterdamse haven straks achter bij haar grootste
concurrenten. Voor Spijkenisse zijn er ook voordelen. De steun van Rotterdam is
er en een betere bereikbaarheid vergroot de kans op meer werkgelegenheid en
dus de kans om woningen te verkopen aan de nieuwe werknemers in het gebied.
Desondanks zien de collegepartijen ONS, VVD en CDA, gesteund door de
oppositiepartijen PvdA, D66, ChristenUnie/SGP, LPF, SP en GroenLinks weinig in
de aanleg van een derde ontsluitingsweg op eigen initiatief.
Met uitzondering van GroenLinks beperken deze partijen zich meer tot de lobby
voor de A4-zuid. Een weg die zeker tot 2030 op zich laat wachten.

Fig. 2 AD/Rotterdams Dagblad, 24 mei 2014
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Onderzoek naar A4-zuid (Stadsregio Rotterdam, 2007)
In 2007 heeft de Stadsregio Rotterdam onderzoek3 gedaan naar de effecten van
een A4-zuid. Hierbij is gekeken naar 2 varianten. Variant A is de aanleg van het
noordelijk deel van de A4-zuid, al dan niet uitgevoerd als N-weg. Uitgegaan is
van een weg van 2x2 rijstroken, die makkelijk is uit te breiden tot autosnelweg.
Variant B is de aanleg van de gehele A4-zuid. Voor de huidige mobiliteitsvisie is
uitgegaan van Variant A. Indien Hoeksche Waard aanstalten geeft mee te willen
werken blijft ook variant 2 een optie om mee te nemen.
In het noorden takt de A4 aan op het knooppunt Benelux. In de Hoeksche Waard
sluit de A4 ter hoogte van de Klaaswaal aan op de bestaande A29. Naar een
exacte locatie voor de op- en afritten op de A4-zuid moet nader gekeken worden.
Het ligt voor de hand de aansluiting bij Spijkenisse oostelijk van de Maaswijkweg
te zoeken.
“Het verkeersmodel laat zien dat een noordelijke A4 zuid een geprognosticeerde
intensiteit van 16.400 motorvoertuigen van 7:00 tot 19:00 kent. Het noordelijk
deel van de A4 zuid zorgt voor een daling van 18% (7000 mvt) van het aandeel
motorvoertuigen op de
Hartelbrug. Het grootste
effect heeft het
noordelijk deel van de A4
zuid op de
Spijkenisserbrug, 34%
(9000 mvt) minder
motorvoertuigen
passeert de brug. Naar
verwachting zorgt dit
voor een significante
verbetering van de
doorstroming van het
verkeer op de bestaand
oeververbindingen.”
Het onderzoek toont dus aan dat een derde ontsluitingsweg, A4-zuid of andere
oplossing, een aanzienlijke daling van verkeer op de Spijkenisserbrug als gevolg
heeft. Voor de toekomstige gemeente Nissewaard heeft een derde
ontsluitingsroute een positief effect op de bereikbaarheid.
“Naast een ontlasting van de bestaande oeverbindingen heeft de A4 zuid
gevolgen voor het verkeer op de ring van Spijkenisse. Op de Heemraadlaan in
oostelijke richting stijgt het aantal motorvoertuigen. Op de Baljuwlaan en
Schenkelweg gebeurt het tegenovergestelde. Op ieder wegvak is een daling van
3

http://stadsregio.nl/sites/stadsregio.nl/files/files/Agendastukken/VER%202007-1024%2007%20bijlage%201%20rapport%20Voorne%20Putten%202308V2%20pdf.PDF
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het aantal motorvoertuigen waar te nemen. De A4 zuid heeft vooral een functie
voor de gemeente Spijkenisse.”
De kosten voor een halve A4-of N4-zuid lijken met een brugverbinding
acceptabel. Ze liggen binnen bereik van de gemeente Spijkenisse om hier in
samenwerking met andere overheden en bedrijven zelf het initiatief op te
nemen.
“Bij de kostenraming zijn twee varianten onderzocht. De eerste gaat uit van een
brug over de Oude Maas en maaiveldligging. De tweede gaat uit van een tunnel
onder de Oude Maas in combinatie met een “open bak” constructie. Beide
varianten zijn inclusief aansluiting op de A15 en de Maaswijkweg. De weg is
geraamd met een 2*2 profiel. De raming gaat van een N-weg met gelijkvloerse
aansluitingen. De totale lengte van het tracé is 6,4 km.
De halve A4 zuid, inclusief de brug over de Oude Maas kost €326 miljoen. De
halve A4 zuid inclusief tunnel en open bak constructie kost €486.”
De kostenraming kan 30% naar boven of beneden worden bijgesteld. Zoals is te
zien in figuur 3 en 4.

Fig. 3: Kostenraming brugverbinding Voorne Putten, bron Verkennende studie oostelijke
ontsluiting Voorne Putten
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Fig. 4: Kostenraming tunnelverbinding Voorne Putten, bron Verkennende studie oostelijke
ontsluiting Voorne Putten

Samengevat is een halve N4- of A4-zuid met brug voor € 340 miljoen aan te
leggen (prijspeil 2007). Daarnaast zorgt de A4-zuid zorgt voor een verbetering
van de bereikbaarheid van Voorne Putten. De “halve” A4-zuid zorgt ervoor dat
18% minder verkeer op de Hartelbrug en 34% minder verkeer op de
Spijkenisserbrug rijdt. De weg trekt vooral verkeer uit Spijkenisse. De “halve” A4
kan vooruitlopend op de gehele A4-zuid aangelegd worden. Een mogelijkheid is
om dit als N-weg weg te doen. Vanuit kostenefficiëntie oogpunt strekt het tot
aanbeveling om bij de aanleg rekening te houden met ombouw tot rijks snelweg.
Het huidig gemeentebestuur van Spijkenisse lijkt echter oneerlijk over de kosten
te communiceren4. Zo blijkt wethouder Mourik (VVD) in meerdere reacties te
communiceren dat een dergelijke weg tussen de € 0,5 en € 1,0 miljard zou gaan
kosten. Daarnaast verschuilt de gemeente zich er achter dat A- en N-wegen de
verantwoordelijkheid zijn van Provincie en Rijk.
De onderzoekers adviseerden echter om de faseerbaarheid van de A4 nader te
onderzoeken. Zij bleken van mening dat een vervroegde aanleg van het
noordelijk deel van de A4- (of N4-)zuid een sterke verbetering van de
bereikbaarheid op Voorne Putten betekent. Omdat de gemeente weigert de
eerste stap te zetten, doet Nissewaard Lokaal het nu.

4

http://lefnissewaard.nl/2014/06/22/gemeentebestuur-oneerlijk-over-kosten-a4-zuid/
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Visie Nissewaard Lokaal
Op 20 juli 1964 is de Haringvlietbrug feestelijk geopend. De zeer gewenste
oeververbinding haalde Goeree-Overflakkee en Zeeland uit hun isolement en
zorgde voor een snelle verbinding van Rotterdam naar Brabant. In 1952 was het
plan goedgekeurd om de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee met elkaar te
verbinden. Tien jaar later waren deze plannen, mede vanwege de
watersnoodramp, volledig veranderd. Vanwege de veiligheid heeft de afdamming
van de zeegaten voorrang gekregen en werd de brug op de lange baan
geschoven. Maar Goeree-Overflakkee kon niet langer wachten. Daarom werd de
NV Brugverbinding Haringvliet opgericht, waarin grote ondernemingen van
Goeree-Overflakkee zitting hadden. Met geleend geld werd de bouw van de brug
betaald.
Via tolgelden waren de leningen redelijk snel in te lossen. De tol bedroeg in
1964 3,50 gulden voor personenauto's, 6 gulden voor een kleine vrachtwagen en
10 gulden voor een grote vrachtwagen. Al na een jaar werd er gesproken over
het verlagen van de toltarieven omdat de hoeveelheid verkeer groter was dan
voorzien. Per 1 januari 1968 was de tol voor personenauto's verlaagd naar 2,50
gulden en per 1 januari 1970 naar 2 gulden. Sinds 1 juli 1975 is de brug tolvrij
en overgenomen door Rijkswaterstaat.

Fig. 5 AD/
Rotterdams
Dagblad,
17-07-2014
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Een initiatief van de lokale overheden en bedrijven zorgde voor de aanpak van
een lang gekoesterde wens, een snelle verbinding tussen Rotterdam en GoereeOverflakkee. Op zijn Rotterdams gezegd; niet lullen, maar poetsen.
Nissewaard Lokaal wil een samenwerking tussen lokale en regionale overheden
en ondernemers om te bezien in hoeverre een soortgelijk initiatief (de aanleg
van een, zo gewenste, derde oeververbinding) mogelijk is te maken. Om dit te
bereiken heeft Nissewaard Lokaal een stappenplan opgesteld.

Stappenplan
1) Onderzoek naar de faseerbaarheid
In het onderzoek van de Stadsregio, Verkennende studie Oostelijke
ontsluiting Voorne Putten, wordt geadviseerd de faseerbaarheid van de
aanleg van de A4-zuid nader te onderzoeken. Dat wil zeggen dat wordt
geadviseerd te kijken naar de mogelijkheden om een derde
ontsluitingsroute aan te leggen. Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente
Nissewaard het initiatief neemt om (vervolg)onderzoek te doen naar de
mogelijkheid en kosten om vooruitlopend op de A4-zuid een derde
ontsluitingsweg, met brug, aan te leggen met aansluiting op het
Beneluxplein. De aanleg van een brug is voor lokale en regionale
overheden een betaalbare optie. Het voordeel is dat de brug later door het
Rijk ‘overgenomen’ kan worden als gevaarlijke stoffenverbinding van de
toekomstige A4-zuid en de weg omgebouwd kan worden tot A4. Daarbij
stelt Nissewaard Lokaal voor om meerdere mogelijkheden te onderzoeken.
Opties zijn om 2x2 rijbanen en 2x1 rijbaan te onderzoeken en daarbij te
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kijken naar de mogelijke verkeerseffecten en kosten. Daarnaast kan
worden onderzocht of er mogelijke subsidies of bijdragen beschikbaar zijn
van Provincie of Rijk. Verder moet worden afgestemd of de resultaten
alsnog kunnen leiden tot een positief besluit van Provincie en Rijk om de
N4- of A4-zuid alsnog zelf aan te leggen.
2) Resultaten bespreken met regionaal bedrijfsleven en lokale en regionale
overheden
De gemeente Nissewaard dient de onderzoeksresultaten te delen en te
bespreken met lokale en regionale overheden, waaronder de directe
buurgemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis, maar ook o.a.
Rotterdam (Hoogvliet). Daarnaast dient ook het regionale bedrijfsleven
betrokken te worden, waaronder lokale ondernemingen en ondernemingen
in het Botlekgebied. Samen moet worden gekeken of de aanleg van een
derde ontsluitingsweg vanaf Maaswijk naar het Beneluxplein mogelijk is en
onder welke voorwaarden. Daarbij moet ook de mogelijke financiering en
dekking onderzocht worden.
3) Aanleg derde ontsluitingsweg met brug
Na succesvolle resultaten dient een derde ontsluitingsweg met brug
aangelegd te worden al dan niet in (publiek-)privaat beheer. Hierbij moet
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de toekomstige aanleg
van de A4-zuid, zodat de weg met beperkte inspanningen omgebouwd kan
worden tot doorgaande snelweg.
4) Aanleg A4-zuid
Bij de uiteindelijke aanleg van de A4-zuid kan de derde ontsluitingsweg
over worden gedaan aan het Rijk en kunnen eventuele partijen afgekocht
worden voor de eerder gemaakte kosten.
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Foto: Annette Kop Jansen

Samenvatting
Nissewaard Lokaal wil onderzoek doen naar de mogelijkheden en kosten om een
derde ontsluitingsroute aan te leggen ten oosten van Spijkenisse op het geplande
A4-zuid tracé. Het doel is om de bereikbaarheid van Spijkenisse te verbeteren en
de druk op de Hartelbrug en de Spijkenisserbrug te verminderen. De
onderzoeksresultaten dienen te worden gebruikt om met lokale en regionale
overheden en bedrijven te komen tot een oplossing om de weg te financieren en
aan te leggen. Hierbij dient expliciet rekening te worden gehouden met de aanleg
van de A4-zuid, zodat kosten laag gehouden kunnen worden en de weg later,
eventueel met kleine wijzigingen, eenvoudig omgebouwd kan worden tot A4zuid. Hierbij kan de Rijksoverheid eventuele nog lopende en/of gemaakte kosten
overnemen.

13 | V o o r n e - P u t t e n e n N i s s e w a a r d b e t e r b e r e i k b a a r

