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Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

t.a.v. de bestuurscommissie Vervoersautoriteit 

Postbus 66 

2501 CB ‘s-Gravenhage 

 
 

 

Geachte bestuurscommissie, 

 

U heeft ons verzocht onze zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Uitvoeringsagenda 

Bereikbaarheid 2016-2025 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Graag maken wij, 

de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gezamenlijk gebruik van deze 

mogelijkheid. 

 

Wij dienen een zienswijze in onder voorbehoud van nog te nemen raadsbesluiten. In de gemeenteraad 

van Maassluis wordt, naar verwacht, over deze zienswijze besloten op 5 april a.s., in de gemeenteraad 

van Schiedam, naar verwacht, op 12 april a.s. en in de gemeenteraad van Vlaardingen, naar verwacht, 

op 21 april a.s. Een eerdere planning bleek agendatechnisch helaas niet mogelijk. 

 

Allereerst willen wij de MRDH bedanken en complimenteren met het gevolgde proces dat heeft geleid 

tot deze Ontwerp Uitvoeringsagenda. De gemeentelijke organisaties, portefeuillehouders en de 

raadsleden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit zijn door de MRDH rechtstreeks bij dit proces 

betrokken. De Uitvoeringsagenda maakt op de uitgewerkte onderdelen een gedegen indruk, hetgeen 

ons zal helpen bij de verdere uitwerking en realisering. 

 

Niettemin willen we enige voor ons belangrijke zaken naar voren brengen in deze zienswijze. Het 

betreft enerzijds een aantal algemene zaken aangaande het mobiliteitsbeleid van de MRDH en 

anderzijds een aantal zaken dat in het bijzonder betrekking heeft op onze gemeenten.  

In het algemeen willen wij hierbij nog opmerken dat door de concrete uitwerking in topeisen, 

netwerkeisen, projecten en onderzoeken, het zicht op de samenhang en de relatie met de doelstellingen 

zoals helder verwoord in de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA),voor ons ietwat verloren is 

gegaan.  

 

Gebieden 

Wij ondersteunen de verdeling van het gebied van de MRDH, onderscheiden naar gebiedskenmerken 

met verschillende kansen en uitdagingen wat betreft bereikbaarheid. Tegelijkertijd hopen wij dat dit 

niet leidt tot een veronachtzaming van de kansen die er ook in gebieden met minder stedelijke 
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dichtheid zijn voor verduurzaming van mobiliteit. Hierbij hebben wij nog een aandachtspunt: 

Schiedam ten zuiden van de A20 behoort tot het hoogstedelijk gebied. 

 

Duurzaamheid 

Ons inziens wordt de hoofddoelstelling “duurzame regio” te weinig concreet en beleidsmatig 

ingevuld. Er liggen concrete taakstellingen op het gebied van onder andere de klimaatagenda die een 

regionale vertaling vragen. De MRDH kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze 

doelstelling, meer dan onderkend wordt in de Ontwerp Uitvoeringsagenda.  

Het mobiliteitssysteem is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de koolstofdioxide (CO2) uitstoot. 

Wij kunnen ons zeer vinden in de ambitie van de MRDH gericht op 30% reductie van CO2 uitstoot. 

Specifiek:  De MRDH heeft op het gebied van duurzame mobiliteit een rol die verder gaat dan het 

verduurzamen van het (eigen) openbaar vervoer en de gedragsprojecten. Met het uitvoeren van 

mobiliteitsprojecten kan veel invloed worden uitgeoefend op het halen van de doelstelling. Deze 

mogelijkheden dienen ons inziens te worden gebruikt en de tekst in de Uitvoeringsagenda dient daarop 

te worden aangepast. 

 

Prioritering van projecten 

Wij stellen voor de prioritering van projecten integraal plaats te laten vinden aan de hand van de in de 

SBA geformuleerde doelen. Het ene project draagt meer bij aan doelstellingen op het gebied van 

bereikbaarheid (economische ontwikkeling en mobiliteit), duurzaamheid en leefmilieu dan het andere.  

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor snel hoogwaardig openbaar vervoer, de fiets en 

mobiliteitsmanagement als (kosten) effectieve maatregelen.  

Specifiek: Wij verzoeken op korte termijn een SMART afwegingskader te ontwikkelen, als opmaat 

naar de nieuwe subsidieverordening van de Vervoersautoriteit.  

 

Netwerk openbaar vervoer (OV) 

De ontwikkeling binnen het OV naar zwaardere stamlijnen die veel reizigers trekken heeft de voorbije 

jaren vruchten afgeworpen met positieve gevolgen voor de bijdrage van het OV aan de totale 

mobiliteit in onze regio én de financiële houdbaarheid. Genoemde ontwikkeling heeft echter ook 

geleid tot extra autoverkeer en meer druk op P+R (Parkeer en Reis) locaties. Het is daarom van belang 

te blijven investeren in P+R locaties.  

De volledige spoorverdubbeling tussen Rotterdam en Den Haag is de terechte nummer 1 prioriteit van 

de MRDH, die veel zal betekenen voor de agglomeratiekracht van onze regio. Voorwaarde is daarbij 

dat deze backbone goed aansluit op de regionale netwerken (Hoekse Lijn, Nissewaardlijn).    

Het benoemen van Schiedam Centrum als metropolitaan knooppunt is van belang, maar hieraan dient  

de Intercity (IC)- status van het station blijvend te zijn gekoppeld. De verbinding naar Rotterdam The 

Hague Airport en (upgrading van) de verbinding naar de EXPO 2025 vanuit Schiedam Centrum moet 

worden toegevoegd op de kaart. 

Specifiek: Het opnemen van Schiedam Centrum als IC-station in de Uitvoeringsagenda en het op de 

OV-projectenkaart opnemen van de verbinding naar Rotterdam The Hague Airport en de (te 

verbeteren) verbinding naar de EXPO 2025. 

Gezien de doelstellingen zou een verdere uitbreiding van railvervoer aan de orde moeten zijn. Voor 

Schiedam gaat dat om de verlenging van tramlijn 21 naar station Kethel gekoppeld aan het realiseren 

van dat station. In Vlaardingen gaat het om de beoogde doortrekking van tramlijn 24 van Vlaardingen- 

Holy via het Centrum tot station Vlaardingen-West.   

Specifiek: Wij verzoeken om het doortrekken van tramlijn 21 naar station Kethel en het doortrekken 

van tramlijn 24 vanuit Vlaardingen- Holy via het Centrum tot station Vlaardingen-West 

(verkenningsfase) op te nemen in de OV-projectenkaart van de Uitvoeringsagenda. 

 

Tegelijkertijd is de financiële houdbaarheid van de beheerkosten van railinfrastructuur een punt van 

zorg. Gezien het belang van railvervoer in onze regio, vinden wij een maximale inspanning op het 

beperken van deze kosten noodzakelijk.   
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Specifiek: Wij verzoeken zo snel mogelijk nader beleid op te stellen met betrekking tot beheersing 

van de kosten voor beheer en onderhoud van railinfrastructuur en dit in de Uitvoeringsagenda op te 

nemen. 

 

De MRDH signaleert bij het OV het probleem dat het vervoer teveel gericht is op de centra. Het  

voorstel van de MRDH tot ruimtelijke ontwikkeling aan de randen kan ook contraproductief werken 

met meer autoverkeer en slechtere bereikbaarheid tot gevolg. Snelle busverbindingen over snelwegen, 

aan de “buitenkant” van het stedelijk gebied kunnen leiden tot een meer evenwichtige belasting van 

het OV-lijnennet, ontlasting van de centrale knopen en vermindering van files. De financiële 

houdbaarheid hiervan blijkt uit het feit dat commerciële partijen zich – zonder overheidssubsidie- op 

deze markt begeven.  

Specifiek: Wij verzoeken u het concept van een regionaal hoogwaardig snelbusnet nader uit te werken 

in de kadernota OV en op te nemen in de Uitvoeringsagenda als verkenningsproject.  

 

Lokaal openbaar vervoer, first and last mile 

De eerder geschetste ontwikkeling naar zwaardere stamlijnen heeft ook een keerzijde. Lokaal vervoer 

komt onder druk en blijft onder bezuinigingsdruk. Ook vraagt deze ontwikkeling (meer) aandacht voor 

de first and last mile,  het vervoer van en naar stations van deze stamlijnen, alsmede de sociale rol van 

openbaar vervoer, zoals naar de begraafplaatsen in Maassluis en Schiedam. Tegelijkertijd ligt er voor 

de gemeenten een opgave voor het (kosten) effectief vormgeven van doelgroepenvervoer. Wat betreft 

het vormgeven van lokaal openbaar toegankelijk vervoer
1
, dat beide doelen dient, ligt er een 

gezamenlijke gelijkwaardige opgave voor de MRDH en gemeenten. Het is zonder meer positief dat dit 

in de Uitvoeringsagenda wordt onderkend. De MRDH heeft daarbij niet alleen een inhoudelijke en 

financiële verantwoordelijkheid, maar ook een rol als regelgever. Alleen als aan deze rollen invulling 

wordt gegeven zijn kosteneffectieve oplossingen mogelijk en kan een win-win situatie optreden. We 

wijzen hierbij op het -aan de basis - zeer effectieve lokaal vervoersysteem dat in Vlaardingen en 

Schiedam is opgezet,  dat meer “ruimte en steun” nodig heeft vanuit de MRDH om zich volwaardig te 

kunnen ontwikkelen.   

 

Personenvervoer over water 

Wij willen als Waterweggemeenten een krachtig pleidooi houden voor het verder ontwikkelen van 

personenvervoer over water, dat barrières en ontbrekende schakels in ons OV netwerk kan opheffen.  

In concreto gaat het om het verlengen van de waterbusverbinding van Rotterdam via de RDM-campus, 

Schiedam het Hoofd naar Pernis, Vlaardingen en Maassluis. Ook kunnen watertaxiverbindingen een 

belangrijke rol spelen.  

De “framing” van vervoer over water als fietsvoorziening en daarmee de verantwoordelijkheid van 

gemeenten is ons inziens onterecht. Het betreft ook economische schakels in de OV-keten. Vervoer 

over water zou dan ook als zodanig moeten worden opgepakt door de MRDH.  

De rendabiliteit van OV over water is voor verbetering vatbaar. Daarvoor zijn goede perspectieven 

door de ontwikkeling van snellere energiezuinige boten en batterij-elektrische voorstuwing. 

Specifiek: Wij verzoeken tot verlenging van de waterbusverbinding (Dordrecht-) Rotterdam via de 

RDM-campus naar Schiedam het Hoofd als realisatieproject op te nemen en verder naar Pernis, 

Vlaardingen en Maassluis als verkenningsproject. Tevens verzoeken wij het veer Maassluis-

Rozenburg op te nemen op de kaart van het OV netwerk. 

 

Fiets 

Het MRDH-netwerk voor de fiets wordt positief beoordeeld waarbij het van belang is ook aandacht te 

hebben voor de aansluiting van regionale fietsroutes op elkaar. Wij zien graag meer nadruk op de 

aanleg van slow lanes (verbrede fietspaden), fietssnelwegen en innovaties ter bevordering van het 

fietsgebruik. Eén aanvulling blijft daarnaast wat ons betreft wenselijk: het volledig maken van de 

                                                      
1
 Naast de financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid van de MRDH vragen we de MRDH ook een inzet op 

het opheffen van belemmeringen in de OV-concessies die een kosteneffectieve uitvoering van lokaal (openbaar) 

vervoer in de weg staan 
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Havenroute, via de Westfrankelandsedijk en de Havendijk in Schiedam met wellicht een nieuwe 

fietsbrug over de Merwehaven. 

De rol van de fiets in de first en last mile naar en vanaf belangrijke haltes en stations en daarmee het 

belang van goede stallingsvoorzieningen wordt door de MRDH onderkend.  

Daarnaast zou ons inziens het opzetten van deelfietsprojecten ook onderdeel moeten zijn van het 

regionale fietsbeleid.  

Specifiek: Het volledig maken in Schiedam van de Havenroute via de Westfrankelandsedijk en de 

Havendijk met wellicht een fietsbrug over de Merwehaven en dit opnemen in de kaart van het 

fietsnetwerk. 

Beleid voor het opzetten van deelfietsprojecten opnemen in de Uitvoeringsagenda. 

Meer nadruk op de aanleg van slow lanes (verbrede fietspaden), fietssnelwegen en innovaties ter 

bevordering van het fietsgebruik in de Uitvoeringsagenda. 

 

Wegennetwerk 

Wij zijn blij met het feit dat de MRDH zich sterk maakt voor de kwaliteitsgarandering van de 

aansluitingen op de A20, waaronder de aansluitingen 6 en 7, het onderliggende wegennet en met name 

de route via de Oude Veiling, als een van de opgaven binnen het onderzoek Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

In de verkenningen van het MIRT zullen naast de problemen bij de aansluitingen op de A20, ook de 

verwachte problemen op de A20 (Blankenburgtunnel – Kleinpolderplein) meegenomen moeten 

worden. Naast deze verkeerskundige analyse wordt door Schiedam en Maassluis verzocht in beeld te 

brengen welke effecten een verlaging van de maximumsnelheid op de A20 heeft op de luchtkwaliteit 

en de geluidsbelasting. Verzocht wordt dit punt aan het projectenoverzicht toe te voegen.  

De reconstructie van knooppunt Vijfsluizen is als realisatieproject in de Uitvoeringsagenda 

opgenomen. Hieraan willen wij graag de reconstructie van het kruispunt Vlaardingerdijk in Schiedam 

als project in de verkenningsfase toevoegen. 

Aandacht wordt gevraagd voor het traject tussen de Havendijk in Schiedam tot aan de Vierhavenstraat. 

Deze route kan een (ernstige) belasting betekenen van woongebieden in Schiedam door zwaar verkeer. 

Temeer als een verkeersverbinding over de Merwehaven wordt gerealiseerd, waardoor er  kortsluiting 

op deze route ontstaat. Deze verbinding en de inpasbaarheid ervan vragen een afweging op regionaal 

niveau.   

Ook voor een nieuwe verbinding tussen Schiedam Noord en de A13 (Polderdwarsweg-Sydneystraat), 

parallel aan de gerealiseerde fietsverbinding, speelt deze regionale afweging. We verzoeken deze 

verbinding op te nemen als studieproject. 

Tenslotte vragen wij aandacht voor de bereikbaarheid van De Kade en De Dijk in Maassluis.    

Specifiek: Verzocht wordt de A20 Blankenburgtunnel-Kleinpolderplein, de Havenroute en  de nieuwe 

verbinding Schiedam Noord en A13, op te nemen als verkenningsprojecten in de Uitvoeringsagenda. 

Tevens wordt door Schiedam en Maassluis verzocht in beeld te brengen welke effecten een verlaging 

van de maximumsnelheid op de A20 heeft op de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting en wordt 

verzocht dit punt toe te voegen aan het projectenoverzicht. 

 

Goederenvervoer 

Gegeven de grote betekenis van goederenvervoer en logistiek voor economische ontwikkeling, 

verwachten wij een grotere rol voor de MRDH dan thans in de Uitvoeringsagenda is weergegeven en  

die zich beperkt tot aanleg van verkeersinfrastructuur. Er zijn veel mogelijkheden voor verbetering van 

bereikbaarheid en duurzaamheid in het goederenvervoer, waarbij vervoer over water een bijzondere 

betekenis kan hebben. Wij zien dan ook graag een meer betrokken positie van de MRDH.   

Specifiek: Wij verzoeken de MRDH een visie op goederenvervoer uit te werken waarbij nadere en 

brede invulling wordt gegeven aan de wijze waarop de MRDH bij kan dragen aan een innovatieve en 

duurzame logistieke sector waaronder het (financieel) steunen van kennis- en data-uitwisseling en 

uitvoeringsmaatregelen die hieraan bijdragen.  

 

Innovatie van mobiliteit 

Op het gebied van mobiliteit is een aantal innovatieve en innoverende ontwikkelingen gaande, die de 

bereikbaarheid, duurzaamheid en financiële houdbaarheid van het mobiliteitssysteem sterk positief 
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kunnen beïnvloeden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ontwikkelingen in de batterijtechnologie 

(elektrisch rijden), “internet of things” zoals actuele data-uitwisseling bij logistieke concepten, vraag 

gestuurd vervoer en technische ontwikkelingen op het gebied van autonoom vervoer en nieuwe nog 

niet voorziene ontwikkelingen. De MRDH wil zich positioneren als sterke innovatieve regio. Voor 

veel innovatieve ontwikkelingen, zeker op het gebied van vervoer en transport (waar de marges 

beperkt zijn), draagt een initiërende en activerende opstelling van de overheid sterk bij. De MRDH 

zou zich daarbij kunnen spiegelen aan het beleid in Noord Brabant en Gelderland.  

Specifiek: Wij verzoeken een heldere koppeling te maken tussen de innovatieagenda van de MRDH 

en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Wij stellen daarom voor dat de MRDH de innovatieagenda 

ondersteunt met budgettaire ruimte, bijvoorbeeld met jaarlijks 10 miljoen euro, 2% van de BDU-

bijdrage.  

 

Wij hopen met bovenstaande zienswijze een goede bijdrage te hebben geleverd aan de 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid die ons als MRDH gemeenten de komende tijd zal helpen de kracht 

van deze regio te versterken.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Maassluis, 

 

De Secretaris,      De Burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

A.L. Duymaer van Twist    dr. T.J. Haan 

 

 

 

Burgemeester en wethouders  van Vlaardingen, 

 

De Secretaris,     De Burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

Mr. A. G. Knol-van Leeuwen    A.B. Blase 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schiedam, 

 

De Secretaris,        De Burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

Drs. M.A. van den Hende (a.i.)      C.H.J. Lamers 


