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1.1 Gemeentelijke verkeer- en vervoervisie 

Een verkeer- en vervoervisie geeft een visie over hoe het verkeer- en 

vervoersysteem in Krimpen aan den IJssel er in het komende  

decennium (tot 2030) moet gaan uitzien. Op basis van deze visie wordt 

duidelijk welke maatregelen de komende jaren gewenst zijn om  

Krimpen aan den IJssel bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Voorlig-

gende visie is een bijstelling van de in december 2013 door de gemeente-

raad vastgestelde verkeer- en vervoersvisie.  

 

De aanpassingen van deze herziening betreffen vooral de analyses en 

inzichten op het gebied van verkeersveiligheid, fietsverkeer, verbetering 

van de verkeersafwikkeling rondom ‘Grote Kruising’ en parkeernormering 

centrum. 

 

1.2 Doel van de verkeer- en vervoervisie 

In de visie wordt duidelijk welke situatie de komende jaren gewenst is. Als 

dit gecombineerd wordt met de analyse van de huidige situatie, dan wordt 

duidelijk welke maatregelen nodig zijn om Krimpen aan den IJssel duur-

zaam mobiel te houden.  

Het hoofddoel van de visie is als volgt geformuleerd: 

 

 
 

Dit hoofddoel is uitgesplitst in de volgende drie subdoelen: 

■ een verkeersveilig Krimpen aan den IJssel; 

■ een intern en extern bereikbaar Krimpen aan den IJssel; 

■ een leefbaar Krimpen aan den IJssel. 
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Om de gestelde doelen te bereiken, zijn zes thema’s benoemd die in de 

visie worden uitgewerkt. Onder de thema’s vallen diverse onderwerpen 

waarvan uit vooronderzoek bleek dat deze een rol spelen in Krimpen aan 

den IJssel. Het gaat daarbij om de volgende zes thema’s: 

1. langzaam verkeer en recreatie; 

2. weginfrastructuur; 

3. parkeren; 

4. goederenvervoer en landbouwverkeer; 

5. openbaar vervoer; 

6. leefbaarheid, verkeersveiligheid en milieu. 

 

Het beoogde resultaat is een door de gemeenteraad vastgesteld  

beleidsdocument met een heldere omschrijving van het huidige  

verkeersbeeld, een visie voor de toekomst en een opzet voor een  

uitvoeringsprogramma. Dit document kan vervolgens als basis dienen 

voor: 

■ efficiënt en effectief (her)inrichten en (groot) onderhoud wegen, fiets-

paden en openbare ruimte voor diverse modaliteiten inclusief parke-

ren; 

■ efficiënt en effectief afhandelen van verzoeken en vragen burgers over 

'verkeerszaken'; 

■ effectieve communicatie en (verkeers)educatie; 

■ het opereren in regionale verbanden. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst in hoofdlijnen de achterliggende beleidsdocu-menten 

van de regionale overheden en de gemeente Krimpen aan den IJssel. In 

hoofdstuk 3 worden de opgaven voor de uitwerking van de verkeer- en 

vervoervisie behandeld. Tot slot is in hoofdstuk 4 het  

vervolg van het proces om te komen tot de verkeer- en vervoervisie weer-

gegeven. 

Figuur 1.1: Proces om te komen tot een verkeer- en vervoervisie 
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In dit deel is een inventarisatie opgenomen van het voor de verkeer- en 

vervoervisie relevante beleid. Omwille de omvang en toegankelijkheid is 

volstaan met een puntsgewijze opsomming van relevant beleid en is het 

overnemen van integrale teksten vermeden. De maatregelen en acties die 

in dit hoofdstuk zijn benoemd, zijn afkomstig uit de betreffende beleids-

documenten. Mogelijk zijn de genoemde maatregelen in de loop der jaren 

al uitgevoerd of achterhaald. De maatregelen zijn toch in dit beleidskader 

opgenomen, omdat deze van invloed zijn op  

Krimpen aan den IJssel.  

 

 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. In 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SIR) schetst het Rijk  

ambities van het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. 

Als hoofddoelen van het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid voor de middel-

lange termijn (2020/2028) wordt onder andere ingezet op het vergroten 

van de concurrentiekracht van Nederland en het verbeteren, in stand 

houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid.  

Bij het zekerstellen van de bereikbaarheid streeft het Rijk naar een ro-

buust en samenhangend mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger centraal 

staat, en dat flexibiliteit biedt bij calamiteiten en dat voldoende capaciteit 

heeft om de groei van de mobiliteit op middellange en lange termijn op te 

vangen. Investeringen worden de komende jaren daar gedaan waar het de 

meeste economische waarde genereert.  

Om de kwaliteit van het totale mobiliteitssysteem uit te drukken, wordt 

een bereikbaarheidsindicator geïntroduceerd, waarin ook de intensiteit 

van de verkeersstromen wordt meegewogen. Specifiek voor de Zuidvleu-

gel is een aantal nationale opgaven benoemd, waaronder het  

verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio door het optimaal benut-

2  
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ten en waar nodig verbeteren van de bereikbaarheid (weg, spoor, vaar-

weg) en het oppakken van het nationale Programma Rotterdam Zuid. 

Daarnaast zet het Rijk in op het versterken en vernieuwen van de mainport 

Rotterdam door het ontwikkelen van een efficiënt Multimodaal logistiek 

netwerk.  

Het Rijk werkt onder andere aan het Programma Beter Benutten (zie ver-

derop) en een nieuwe visie voor het regionale OV. In deze visie stelt het 

Rijk de opgave om een transitie te maken van een aanbodgericht naar een 

vraaggericht OV-netwerk.  

Voor Krimpen aan den IJssel zijn de volgende punten van invloed:  

■ Het verbeteren van de stad/Mainport Rotterdam door het optimaal 

benutten en waar nodig verbeteren van de bereikbaarheid, het facilite-

ren van de woningbouwopgave en het uitvoeren van het Bereikbaar-

heidspakket Zuidvleugel. 

■ Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbescherming-

programma), het samen met decentrale overheden uitvoeren van het 

gebiedsgerichte deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden en Zuidweste-

lijke Delta van het Deltaprogramma. 

■ Het aanwijzen van leidingstroken voor (toekomstige) buisleidingen van 

nationaal belang van en naar de Mainport Rotterdam. 

■ Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk  

(380 kV). 

■ Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) Ecologische 

Hoofd Structuur (EHS), inclusief de Natura2000-gebieden.  

Het vergroten van de (economische) kracht van de Zuidvleugel door de 

steden Rotterdam en Den Haag meer als een metropoolregio te laten 

functioneren, de verschillende steden beter te verknopen, groengebieden 

rond de steden toegankelijker te maken en de economisch belangrijke 

gebieden beter te ontsluiten. 

 

 

2.2 Regionaal en provinciaal beleid 

Op regionaal niveau is het beleid van de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) het beleidskader voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Omdat de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de rand van de Metro-

poolregio Rotterdam Den Haag ligt, is het provinciale beleid echter ook van 

belang voor de aansluiting met de omgeving buiten de Metropoolregio. De 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), is een vrijwillig samenwer-

kingsverband van gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. Het is een samenvoeging van Stadsregio Rotterdam en Stads-

gewest Haaglanden welke in 2014 is gestart. 

 

2.2.1 Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid Metropoolregio Rot-

terdam Den Haag 2016-2025 

In december 2014 is de Strategische Bereikbaarheidsagenda 2016-2025 

(SBA) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld. 

De Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft nadere uitwerking aan de 

strategische bereikbaarheidsagenda van de MRDH.  

 

De agenda geeft invulling aan de gezamenlijke regionale mobiliteitsopga-

ven in de metropoolregio. Deze volgen uit de noodzaak om de gezamenlij-

ke agglomeratiekracht te versterken. Daarbij bouwt de MRDH voort op de 

karakteristieken van de afzonderlijke gemeenten en gebiedstypen in de 

metropoolregio. In de Uitvoeringsagenda wordt een samenhangend pak-

ket aan maatregelen voorgesteld voor de periode 2016-2025. Deze Uitvoe-

ringsagenda Bereikbaarheid is het vastgestelde regionaal verkeers- en 

vervoersplan. 

 

De hoofdopgave voor stedelijke woon- en werkgebieden, waaronder 

Krimpen aan den IJssel, is de basis op orde brengen en waar relevant de 

vitaliteit versterken met herstructurering van voorzieningencentra (met 

name winkelcentra) en vergroten van de aantrekkelijkheid. De verbindin-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_gemeenschappelijke_regelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_gemeenschappelijke_regelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsregio_Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsgewest_Haaglanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsgewest_Haaglanden
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gen met de bestaande, stedelijke gebieden en omliggende centra worden 

versterkt. Het aandeel OV en fiets is substantieel maar ook het auto-

aandeel is groot, zeker voor langere afstanden.   

■ Versterken OV op hoofdassen. In de andere richtingen wordt gekeken 

naar alternatieve mobiliteit, inclusief P+R naar omliggende steden. 

■ Ontsluitende lijnen herstructureren.  

■ Meer metropolitane hoofdfietsroutes voor de fiets, het ontvlechten van 

netwerken en het wegnemen van barrières.   

■ Aanbieden van (deel-) fietsvoorzieningen op knooppunten en bij ov-

haltes in samenhang met het verbeteren van de microbereikbaarheid 

van de halten. 

■ Garanderen bereikbaarheid voor de auto. Op de Algeracorridor en de 

Brienenoordcorridor wordt een pakket van Beter-benutten maatrege-

len uitgevoerd. 

■ Zorgdragen voor betrouwbare aansluitingen op het hoofdwegennet. 

 

Verkeersveiligheid 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat vraagt opnieuw aandacht 

voor verkeersveiligheid. Alle overheden erkennen dat een trendbreuk 

noodzakelijk is. Om deze trendbreuk te bewerkstelligen, is een nieuwe 

impuls nodig in de wijze waarop alle overheden en maatschappelijke orga-

nisaties aan verkeersveiligheid werken. Hiertoe heeft de Minister het 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) opgesteld. Dit plan bevat 

een gezamenlijke visie op de aanpak van verkeersveiligheidsbeleid voor 

alle overheden: rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Zonder impuls 

vanuit het SPV stagneert het aantal verkeersdoden en neemt het aantal 

verkeersslachtoffers fors toe. 
 
De kern van het SPV luidt: naar nul verkeersslachtoffers via een risico-
gestuurde aanpak. Om dit te bereiken, voeren alle provincies en regio’s in 
2019 een risicoanalyse uit om de grootste risico’s in beeld te brengen. Dit 
vormt de basis voor de op te stellen regionale uitvoeringsagenda waarbij 

iedere gemeente, provincie of regio aangeeft hoe zij de verkeersveiligheid 
gaan verbeteren in de periode 2020 – 2025. 
 

De 23 gemeenten 

binnen de me-

tropoolregio 

Rotterdam Den 

Haag streven al 

jaren naar nul 

verkeersslachtof-

fers met de cam-

pagne “Maak een 

punt van nul 

verkeersslachtof-

fers”. Dit streven komt overeen met de ambitie uit het SPV. Deze doelstel-

ling is des te urgenter nu het aantal verkeersslachtoffers ook binnen de 

MRDH de afgelopen jaren weer is toegenomen. 

 

Het verkeersveiligheidsbeleid binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag richt zich op de principes van Duurzaam Veilig bij de inrichting van de 

infrastructuur.  

 

De vervolgstap is dat het gedrag van de weggebruiker passend is bij de 

infrastructuur en het overige verkeer. En dat met behulp van een risicobe-

nadering wordt bepaald waar een verkeerde beslissing van de weggebrui-

ker kan zorgen voor onveiligheid. Dit leidt ertoe dat er meer accent komt 

te liggen op de gedragsbeïnvloeding. Er is een fundamentele wijziging in de 

beleidsmatige benadering nodig: “Van curatief naar preventief”. Ofwel 

door op basis van risico-indicatoren de verkeersveiligheid in beeld bren-

gen. 

 

Maak van de nul een punt: 

De mindset dat ‘ieder slachtoffer er één te veel is’ 

krijgt steeds meer bijval. Het streven dient nul 

doden en gewonden te zijn, in plaats van minder. 

Het is niet acceptabel dat er in het verkeer doden 

en gewonden vallen. ‘Maak van de nul een punt’ 

is de paraplu waaronder het hele verkeersveilig-

heidsbeleid hangt. 
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Subsidies voor veilige infrastructuur 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag verstrekt subsidies aan infrastruc-

turele projecten, zoals de inrichting van 30 en 60 kilometerzones en de 

aanpak van zogenaamde black spots: gevaarlijke locaties waar veel onge-

lukken gebeuren. Omdat steeds meer infrastructuur inmiddels duurzaam 

veilig is ingericht, komt het accent daarnaast steeds meer te liggen op 

projecten die zich richten op het gedrag, zoals educatie, voorlichting en 

handhaving.  

 

Fietsroutenetwerk 

Een aanzienlijk deel van de verplaatsingen in de metropoolregio is met de 

fiets. Gemiddeld gaat het om een kwart van alle verplaatsingen. Ten op-

zichte van de andere grote steden als Amsterdam en Utrecht blijven Den 

Haag en Rotterdam achter in de modal split. Oorzaken zijn onder meer de 

hoge kwaliteit van het metro/tram netwerk, aanwezige barrières (rivier 

Rotterdam), de goede autobereikbaarheid en de bevolkingssamenstelling. 

Het fietsgebruik groeit, met name in de steden.  

 

De opkomst van de e-fiets creëert nieuwe mogelijkheden; het gebruik 

hiervan leidt tot (langere) fietsafstanden tot 15 kilometer. Andere opko-

mende fietsen als de bakfiets en de speed pedelec stellen specifieke eisen 

aan het netwerk. Het fietsnetwerk moet hiermee in de pas lopen.  

 

De fiets heeft zowel een utilitaire als een recreatieve functie. Beide func-

ties zijn voor de MRDH relevant. De functies stellen echter verschillende 

eisen aan het netwerk en de kwaliteit daarvan. Onderdeel hiervan zijn 

uitwerkingsopgaven ten aanzien van comfortabele, verkeersveilige snelle 

routes en (brede) recreatieve routes (slowlanes) tussen stedelijk en lande-

lijk gebied. Maar ook gaat het om oplaadpunten voor e-bikes, de (daad-

werkelijke behoefte aan) oeververbindingen. 

Dit alles betekent dat op metropolitaan niveau het fietsnetwerk moet 

worden versterkt. Ook fietsparkeren en de aansluiting van de fietsinfra-

structuur op OV vragen om meer aandacht. 

 

De rol van de MRDH daarbij is het stimuleren en (mede)financieren van de 

aanleg van nieuwe regionale fietsinfrastructuur. De ambitie van de 23 

gemeenten in de metropoolregio is om 250 km aan verbeterde, vernieuw-

de hoogwaardige fietsroutes aan te leggen. Het doel is het verbinden van 

woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en 

bedrijven gevestigd zijn.  

 

Een uitnodigende comfortabele fietsroute zorgt voor een extra stimulans 

aan de inwoner om op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de 

auto. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2 

uitstoot en het is ook nog eens gezond. Het fietsgebruik in de grote steden 

zit in de lift. Ook op de verbindingen naar de grote steden kent het fiets-

gebruik een constante groei. Dit blijkt onder meer uit de regionale fietstel-

lingen. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de MRDH voor het 

verbeteren van Metropolitane Fietsroutes.  

 

 
Bron: Fietsfilevrij.nl 
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Duurzame mobiliteit 

Duurzaamheid is een ambitie, die alle beleidsterreinen raakt. Hiermee 

raakt het ook de verschillende onderdelen van het beleidsterrein verkeer 

en vervoer. De MRDH heeft een opgave als het gaat om duurzaamheid. ‘De 

duurzame regio’ is als doel benoemd in de SBA van de Vervoersautoriteit. 

De Vervoersautoriteit werkt aan “een toekomstvast, schoner, stiller en 

zuiniger vervoerssysteem”. Het klimaatakkoord van Parijs onderstreept 

nogmaals het belang van duurzaamheid bij de uitwerking en uitvoering van 

mobiliteitsbeleid. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is het evenwicht tussen groeidoelstel-lingen 

en de kwaliteit van leven. Bij groei past immers een verdere toename van 

de interne en externe mobiliteit.  

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in goed openbaar vervoer, het  

regionale fietsroutenetwerk en zaken als parkeervoorzieningen voor fiets 

en auto bij OV-haltes en stations.  

 

Duurzaamheidsdoelstellingen MRDH voor OV zijn gebaseerd op de lande-

lijke en provinciale ambities voor transitie naar duurzaam, regionaal OV:  

■ In 2016 rijden alle voertuigen in de railconcessies van de MRDH op 

groene stroom.  

■ Uiterlijk in 2025 of zoveel eerder als mogelijk zijn alle nieuwe bussen 

emissievrij aan de uitlaat.  

■ Uiterlijk in 2025 of zoveel eerder als mogelijk maken alle nieuwe bussen 

gebruik van 100% hernieuwbare energie. Met het oog op economische 

ontwikkeling (groene groei) worden de brandstoffen zoveel mogelijk 

regionaal opgewekt.  

■ Voor het gehele (regionale) OV wordt gestreefd naar een zo gunstig 

mogelijke score op well-to-wheel CO2–emissie per reizigerskilometer.  

■ Voor het gehele (regionale) OV wordt gestreefd naar een lager geluids-

niveau.  

■ Via PvE en gunningscriteria worden vervoerders uitgedaagd om een zo 

duurzaam mogelijk bod te doen en om mee te werken aan duurzaam-

heidsinnovaties in het OV. 

 

2.2.2 MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit 

In 2008 zijn het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam 

en de gemeente Rotterdam gezamenlijk gestart met de MIRT-verkenning 

Rotterdam Vooruit. Uit de analyse is naar voren gekomen dat ook na het 

realiseren van de geplande investeringen in het rijkswegennet (A4 Delft-

Schiedam, verbreding A15 en A13/16) er in 2020 op meerdere plaatsen op 

de Rotterdamse Ruit doorstromingsproblemen zijn en ontstaan. Daarnaast 

is vast komen te staan dat het uitbreiden van de bestaande wegen onvol-

doende soelaas biedt om deze knelpunten op te lossen. Door te investeren 

in nieuwe verbindingen ontstaat een robuuster en betrouwbaarder we-

gennet, waarbij zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet 

een rol spelen. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in het stedelij-

ke OV-systeem en te zorgen voor hoge kwaliteit van overstappunten.  

 

In het vervolg op de MIRT-verkenning is een aantal prioritaire opgaven 

verder onderzocht. Als resultaat hiervan heeft Minister Van Nieuwenhui-

zen heeft groen licht gegeven om de knelpunten van de Algeracorridor op 

te lossen. Eerder was besloten dat aanvullende financiering voor de Al-

geracorridor een vereiste was om te starten met de MIRT Verkenning van 

de oeververbinding regio Rotterdam. Het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag en de gemeenten Rotterdam, Krimpenerwaard, Capelle en Krimpen 

aan den IJssel hebben hiervoor nu 46 miljoen euro extra gereserveerd, 

waarmee het benodigde budget van 90 miljoen euro is geregeld. 

 

Op lange termijn kunnen we het knelpunt op de Algeracorridor op meer-

dere manieren aanpakken. Gedacht wordt aan een maatregelenpakket 

met een focus op opwaarderen van de corridor en aan een pakket met een 
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focus op verandering van vervoerswijze. Bij focus op opwaarderen wordt 

gedacht aan aanpassingen aan de Algeracorridor (de wegen naar de Al-

gerabrug), de brug gereed maken voor vier rijstroken voor de auto en een 

aparte fietsbrug over de Hollandsche IJssel. Bij verandering van vervoers-

wijze wordt onder andere gedacht aan het inzetten op openbaar vervoer 

en fiets en aanpassingen aan de  

Ketensedijk, Algeraweg en het Capelseplein. De bouwstenen worden in de 

MIRT-verkenning verder uitgewerkt en onderzocht op effectiviteit en 

effecten op de knelpunten op zowel auto, OV als fiets. Een mix van maat-

regelen uit deze twee pakketten is daarbij waarschijnlijk het eindresultaat. 

 

Op de korte termijn neemt Krimpen aan den IJssel zelf zijn verantwoorde-

lijkheid door in het groot onderhoudsproject grote kruising diverse door-

stroom- en andere verbetermaatregelen voor de Algeracorridor te treffen. 

 

2.2.3 Provinciaal Fietsplan (2016) 

In het Fietsplan 2016 van de provincie Zuid-Holland zijn de kaders vastge-

legd voor uitbreiding van de fietsinfrastructuur.  

Het Fietsplan ‘Samen verder fietsen’ 2016-2025 en de Uitvoeringsagenda 

Fiets geven duidelijk aan: Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie 

zijn, ook per fiets. Het Fietsplan en de Uitvoeringsagenda zijn in februari 

2016 door de Gedeputeerde Staten en in april 2016 door de Provinciale 

Staten unaniem vastgesteld. 

De Uitvoeringsagenda is een concrete uitwerking van het Fietsplan ‘Samen 

Verder Fietsen’ en beschrijft een aantal opgaven waar de provincie met 

diverse partners de komende jaren aan werkt. Dit doen we aan de hand 

van 3 thema’s: 

■ We zorgen ervoor dat fietsers sneller, veiliger en makkelijker van A naar 

B kunnen.  

■ We maken het makkelijker om over te stappen op de fiets vanuit het 

OV of de auto.  

■ We leggen innovatie, energieneutrale fietspaden aan.  

 

De enige fietsroute in het fietsplan die in de nabijheid van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel ligt is de fietsroute Krimpen aan den IJssel – Gouda 

via Ouderkerk aan den IJssel. 

 

2.2.4 Provinciale Structuurvisie 

Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid 

voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instru-

menten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Daarnaast zijn 

in het Omgevingsbeleid operationele doelstellingen opgenomen, zodat 

zichtbaar is hoe de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar 

beleid. Deze operationele doelstellingen maken onderdeel uit van verschil-

lende uitvoeringsprogramma’s en –plannen, zoals het programma Ruimte 

en het programma Mobiliteit. Rond Krimpen aan den IJssel en Capelle aan 

den IJssel verdient de Brienenoord- en Algeracorridor de aandacht. 

 

Zuid-Holland moet optimaal verbonden zijn en blijven met regionale, 

landelijke en internationale centra: de best bereikbare provincie van Ne-

derland. Dat vraagt om een moderne, duurzame en gebiedsgerichte aan-

pak. Er liggen grote kansen in verbinding van de mobiliteitsopgaven met de 

verstedelijkingsaanpak, economische transitie en energie-vernieuwing. De 

inzet van de provincie is om de gehele mobiliteitssector schoner te maken 

en te verduurzamen, om de nationale doelstellingen voor klimaat en lucht-

kwaliteit te halen.  

Daarom wordt ingezet op versterking van openbaar vervoer en gebruik van 

de fiets in de mobiliteitsketens van reizigers. Daarnaast moet vervoer over 

water een volwaardig alternatief zijn voor vervoer over de weg. Waar 

vraag naar en aanbod van klassiek openbaar vervoer tekortschieten, zoals 

in krimpregio’s, moeten we zoeken naar oplossingen zodat er flexibel, 

vraaggericht vervoer beschikbaar komt. De provincie wil innovatie in het 

openbaar vervoer stimuleren door in de concessieverlening de creativiteit 
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van aanbieders de ruimte te geven. Verder ziet de provincie het grote 

belang van de ontwikkeling van digitale infrastructuur.  

De daarmee samenhangede beleidskeuzes zijn: 

■ Efficiënte en duurzame afhandeling van goederenvervoer  

■ Adequaat aanbod openbaar vervoer  

■ Energietransitie in mobiliteit  

■ Compleet mobiliteitsnetwerk  

■ Verbeterd en optimaal benut netwerk infrastructuur  

■ Provinciale infrastructuur op orde  

■ Luchthaven Rotterdam The Hague Airport  

■ Ontwikkelingen en hinder Luchthaven Schiphol  

■ Recreatieve, commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart  

■ Knooppunten en stedelijke centra  

■ Concentratie (boven)regionale (centrum)voorzieningen  

 

2.2.5 Nota wegen Hoogheemraadschap van  

Schieland en de Krimpenerwaard (2018) 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) 

heeft in het deelgebied Krimpenerwaard circa 170 kilometer weg buiten 

de bebouwde kom in beheer. In 2018 heeft HHSK de categorisering geüp-

datet. De categorisering dient als basis voor een Duurzaam Veilige in-

richting van het wegennet en als uitgangspunt voor prioriteitsstelling in 

het dagelijks beheer. Op grond van de principes van Duurzaam Veilig en de 

functie van de weg is de categorisering voor de wegen van HHSK opge-

steld. Op basis van de categorisering en de daarbij behorende Essentiële 

Herkenbaarheidskenmerken zijn voor iedere wegcategorie één of meerde-

re varianten bepaald met basiseisen voor de weginrichting. Eén van deze 

varianten is vervolgens aan ieder wegvak toegekend.  

In de nabije omgeving van Krimpen aan den IJssel is HHSK beheerder van 

de volgende wegen: 

■ IJsseldijk vanaf de bebouwde komgrens van Krimpen aan den IJssel tot 

aan de bebouwde komgrens van Ouderkerk aan den IJssel; 

■ Tiendweg West tussen de bebouwde komgrenzen van Krimpen aan den 

IJssel en Krimpen aan de Lek; 

■ Diverse fietsroutes in de omgeving van Krimpen aan den IJssel. 

 

Het HHSK werkt aan een langdurend en ingrijpend dijkversterkingsproject: 

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, oftewel KIJK. 

Zorgvuldige voorbereiding vraagt tijd (naar verwachting tot 2022) en de 

werkzaamheden duren vervolgens ongeveer vijf jaar. Woningen en bedrij-

ven staan pal op of aan de dijk. En op de weg op de dijk is druk verkeer van 

auto's, fietsers en vrachtverkeer. Een smalle dijk die verschillende dorps-

kernen met elkaar verbindt. 

De IJsseldijk is door HHSK gecategoriseerd als erftoegangsweg ETW-1. De 

huidige inrichting van de weg voldoet nog niet aan deze categorie.  

Hiervoor moet de weginrichting worden aangepast en moeten maatrege-

len worden genomen om de verkeersstromen te beïnvloeden. In het pro-

ject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard worden voorstellen voor een 

optimale weginrichting opgenomen. 
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De Tiendweg West is door HHSK als ETW-2 aangeduid. Doordat de weg 

parallel ligt aan de N210 is er een goede alternatieve verbinding en heeft 

de weg geen verkeersfunctie voor doorgaand autoverkeer. Om de ver-

keersfunctie van de weg niet langer te faciliteren wordt aanbevolen de 

weg waar nodig te versmallen. 
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2.3 Gemeente Krimpen aan den IJssel 

In december 2013 is de gemeentelijke verkeer- en vervoervisie voor de 

gemeente Krimpen aan den IJssel vastgesteld door de raad. De visie bevat 

doelen en maatregelen op het gebied van mobiliteit in de gemeente. Pri-

maire doel van de visie is het in goede banen leiden van de mobiliteit met 

als uiteindelijke doel een bereikbaar, veilig en leefbaar Krimpen aan den 

IJssel te bereiken. 

 

Het uitgangspunt van de visie is om vooral ruimte aan duurzame mobiliteit 

te bieden: 

■ Binnen de bebouwde kom moet lopen vanzelfsprekend zijn. 

■ Op korte afstanden (tot 7,5km) is de fiets een serieus alternatief voor 

de auto. 

■ Op regionaal niveau is het OV concurrerend met de auto 

■ Schone voertuigen 

 

Daarnaast bevat het document diverse toetsingskaders welke worden 

gebruikt om verzoeken te beoordelen. Sinds de vaststelling van het docu-

ment wordt het gebruikt als leidraad voor: 

■ Efficiënt en effectief (her)inrichten en (groot) onderhoud wegen, fiets-

paden en openbare 

■ Ruimte voor diverse modaliteiten inclusief parkeren; 

■ Efficiënt en effectief afhandelen van verzoeken en vragen burgers over 

'verkeerszaken'; 

■ Effectieve communicatie en (verkeers)educatie; 

■ Het opereren in regionale verbanden. 

 

 

Wegencategorisering 

Belangrijk onderdeel van dit plan is het categoriseringsplan dat aansluit op 

het programma Duurzaam Veilig. Binnen de bebouwde kom zijn in het 

categoriseringsplan vier typen wegen onderscheiden: 

■ gebiedsontsluitingswegen type 2 (50 km/h); 

■ gebiedsontsluitingswegen type 3 (50 km/h); 

■ wijkontsluitingswegen (30 km/h); 

■ erftoegangswegen (30 km/h). 

 

Gebiedsontsluitingswegen type 2 hebben een belangrijke ontsluitingsfunc-

tie voor woonwijken en bedrijventerreinen; de verkeersintensiteit be-

draagt maximaal 15.000 mvt/etmaal. Voor fietsers zijn langs deze wegen 

vrijliggende fietspaden aanwezig.  

 

Gebiedsontsluitingswegen type 3 hebben een ontsluitingsfunctie voor de 

wijken; de verkeersintensiteit is maximaal 10.000 mvt/etmaal maar in de 

praktijk circa 5.000 mvt/etmaal. Deze wegen zijn voorzien van fietsstroken.  

 

Op wijkontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van  

30 km/h. Voor de fietsers zijn geen voorzieningen getroffen, maar ze heb-

ben een relatief hoge verkeersintensiteit en een ontsluitende functie voor 

grote woonwijken.  

 

Op erftoegangswegen staat de verblijfsfunctie centraal en is de verkeersin-

tensiteit laag. Menging van verkeerssoorten is hier het  

uitgangspunt; er hoeven dan ook geen specifieke fietsvoorzieningen aan-

wezig te zijn. Nevenstaand figuur 2.4 toont de wegencategorisering van 

Krimpen aan den IJssel uit 2013.  
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Figuur 2.4: Categorisering wegen, Verkeer- en vervoervisie 2013  

 

 

Fietsnetwerk 

In 2009 is een apart fietsstructuurplan gemaakt. Hierin zijn de inzichten 

van het Verkeersveiligheidsplan 1999 met betrekking tot fietsen geactuali-

seerd. Op basis van de ligging van allerlei fietsaantrekkende voor-zieningen 

in de gemeente en het fietsbeleid van de provincie en de omliggende 

gemeenten is een uitwerking gemaakt voor het fietsbeleid van de gemeen-

te Krimpen aan den IJssel.  

 

In het plan worden maatregelen voorgesteld voor het realiseren van nieu-

we fietsverbindingen in de gemeente. Daarbij is onder andere voorgesteld 

om een nieuwe fietsbrug te realiseren over de Hollandsche IJssel tussen 

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Daarnaast zijn in het plan 

wegen benoemd waarlangs fietsstroken gerealiseerd moeten worden. De 

maatregelen in het plan leiden niet tot een verandering in het beleid, maar 

wel tot een duidelijkere herkenbaarheid van de positie van de fiets in het 

verkeer. Figuur 2.5 toont het fietsnetwerk van Krimpen aan den IJssel uit 

2013. 

 

 
 
Figuur 2.5: Fietsnetwerk, Verkeer- en vervoervisie 2013 
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2.3.2 Duurzaamheidsagenda Gemeente Krimpen aan den IJssel 

2015-2017 

In april 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidagenda 2015-2017 

vastgesteld. Deze agenda is in samenwerking met u als burger en onze 

(keten) partners tot stand gekomen. De gemeente streeft naar een duur-

zame ontwikkeling van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarbij willen 

we ook wijzen op de sociale en economische kansen van duurzaamheid. 

 

Uitgangspunten van de Duurzaamheidsagenda 

■ Duurzaamheid is het uitgangspunt in alle beleidsvelden. 

■ Zelf een voorbeeldfunctie vervullen. 

■ Vooral daar inzetten, waar we als gemeente de meeste invloed hebben. 

■ Samenwerken met alle partners, binnen en buiten de Gemeente. 

■ Gericht inzetten van het instrument communicatie. 

 

In de agenda wordt voor een aantal belangrijke ‘sectoren’ een aantal 

concrete actiepunten gepresenteerd. Dit is geen volledig overzicht van wat 

de gemeente op het gebied van duurzaamheid onderneemt. Duurzaam-

heid is namelijk goed verankerd in alle beleidsvelden.  

 

Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de 

gemeente doelen gesteld om te streven naar meer duurzaam verkeer en 

vervoer. De gemeente wil in de planperiode: 

■ De bereikbaarheid vergroten door het garanderen van een bepaalde 

gemiddelde doorstroomsnelheid. Dit mag niet ten koste gaan van de 

leefbaarheid langs de wegen. 

■ Bijdragen aan een betrouwbaar, aantrekkelijk en sociaal-veilig open-

baar vervoer tegen een redelijke prijs. Speciale aandacht gaat daarbij 

naar openbaar vervoer over water (waaronder de Waterbus) in combi-

natie met aansluitend busvervoer. 

■ Een vlotte doorstroming en afwikkeling van het goederenvervoer over 

de weg waarborgen en goederenvervoer via binnenvaart stimuleren 

met aandacht voor effecten op de leefomgeving. 

■ Lokaal gebruik van de fiets bevorderen en het gebruik van de fiets in 

het voor- en natransport stimuleren en waar mogelijk faciliteren (stal-

lingen, OV-fiets bij Capelsebrug). 

■ De reiziger aanmoedigen een bewuste keuze te maken voor het ver-

voermiddel waarmee hij zich wil gaan verplaatsen, rekening  

houdend met veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. 

 

Lopende initiatieven  

De gemeente Krimpen aan den IJssel stimuleert de overgang naar elek-

trisch rijden. Daarom zijn er oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

gerealiseerd. De MRDH lanceerde begin 2018 het initiatief laadpaalno-

dig.nl voor het aanvragen van een publiek laadpunt op straat waarbij 

samengewerkt wordt met ENGIE. Elektrisch rijders in de regio kunnen via 

dit portaal eenvoudig een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen.  

 

2.3.3 Nota hogere geluidswaarden 

In februari 2008 is de Nota hogere geluidswaarden uitgekomen. De nota is 

niet officieel vastgesteld, maar heeft wel als input gediend voor de Duur-

zaamheidsvisie. In de Duurzaamheidsvisie is deze input als volgt vertaald. 

 

In de huidige situatie staat de leefkwaliteit van verstedelijkte gebieden 

langs doorgaande wegen onder druk van verkeersgeluid. Alle nieuwe 

bouwplannen worden getoetst aan de eisen uit de Wet geluidhinder. 

Binnen de gemeente bevindt zicht één groot bedrijventerrein. De Storm-

polder is een geluidgezoneerd bedrijventerrein. Het beheer van de geluid-

zone wordt uitgevoerd door de DCMR.  

 

De gemeente heeft in de duurzaamheidsagenda 2015-2017 de volgende 

actiepunten geformuleerd met betrekking tot duurzame mobiliteit: 

https://nederlandelektrisch.nl/actueel/i869/rotterdam-en-18-omliggende-gemeenten-lanceren-laadpaalnodig-nl
https://nederlandelektrisch.nl/actueel/i869/rotterdam-en-18-omliggende-gemeenten-lanceren-laadpaalnodig-nl
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■ De gemeente gaat door met het faciliteren van de aanleg van openbare 

oplaadpunten voor elektrische auto, 

■ De gemeente werkt nauw samen met de vervoersautoriteit van de 

Metropoolregio om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. 

 

2.3.4 Luchtkwaliteitsplan 2007 

De Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit (1996) is vertaald in het Neder-

landse Besluit luchtkwaliteit (2005). Het Besluit verplicht gemeenten om 

knelpunten in luchtkwaliteit aan te pakken. Vooral in grotere stedelijke 

gebieden (waaronder Krimpen aan den IJssel valt) kan deze luchtkwa-liteit 

een knelpunt zijn, met name fijn stof en stikstofdioxide.  

Rijksoverheid en lokale overheden werken in het Nationaal Samenwer-

kingsprogramma Luchtkwaliteit samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Jaarlijks vindt er een monitoring plaats die voor iedereen te raadplegen is 

welke voor de regio Rijnmond wordt uitgevoerd en raadpleegbaar is bij de 

DCMR. 

Activiteiten 

De gemeente voert de volgende maatregelen uit: 

■ uitvoeren luchtkwaliteitsplan; 

■ het stimuleren van fietsgebruik; 

■ communiceren over verstandig stoken en het gebruik van het OV deel-

auto en/of de fiets; 

■ het promoten van een schoner wagenpark; 

■ het promoten van schoon openbaar vervoer; 

■ het stimuleren van vervoer over water; 

 

2.3.5 Integraal veiligheidsplan 2018-2020 

Het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB) voor Krimpen aan den IJssel besteedt 

ook aandacht aan enkele punten die een relatie hebben met het verkeers-

beleid. Sinds 2005 is verkeersveiligheid een onderdeel van het integraal 

veiligheidsbeleid. De infrastructuur van Krimpen aan den IJssel is reeds 

sinds 2004 in het kader van het verkeersveiligheidprogramma  

Duurzaam Veilig, sober en doelmatig ingericht. Het streven van de ge-

meente is om haar infrastructuur conform de richtlijnen van Duurzaam 

Veilig in te richten. De volwaardige inrichting conform de normen van 

Duurzaam Veilig worden per herbestratingproject gerealiseerd. 

Aandachtspunten IVB 2018-2020 

In het voorgaande Integraal veiligheidsplan waren nog enkele aanvullende 

maatregelen opgenomen om de verkeersveiligheid in Krimpen aan den 

IJssel verder te vergroten, te weten:  

■ Verkeersveiligheid in relatie tot jeugdige verkeersdeelnemers. De kind-

vriendelijkheid van drukke verkeersknooppunten blijft een aandachts-

punt.  

■ De gemeente acteert op onduidelijke verkeerssituaties. De verkeersvei-

ligheid vraagt continue aandacht. Inwoners geven aan dat zij snelheids-

normen binnen de bebouwde kom soms als onduidelijk ervaren.  

■ Het onderwijs voorziet in theoretische en praktische verkeerslessen. 

 

 

 

 

http://www.nsl-monitoring.nl/
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3.1 Algemene visie 

Het uitgangspunt van het Krimpense mobiliteitsbeleid is dat mobiliteit mag 

en dat weggebruikers en bewoners vrij zijn om te kiezen hoe en wanneer 

zij zich verplaatsen. De keuze wordt beïnvloed op basis van duurzaamheid 

en de kwaliteiten van de geboden faciliteiten. Daarbij moeten gebruikers 

zich ervan bewust zijn dat het niet primair de taak van de gemeente is om 

volledig en zelfstandig in de individuele mobiliteitsbehoeften van alle 

reizigers te voorzien: 

■ Niet volledig omdat mobiliteit wordt beperkt door schaarste: aan fysie-

ke ruimte, aan milieuruimte en - niet in de laatste plaats - aan geld. Dit 

dwingt tot keuzen.  

■ De keuze van de gemeente Krimpen aan den IJssel is om voor de korte 

lokale verplaatsingen in te zetten op de fiets. Voor de lange, regionale, 

verplaatsingen geniet het openbaar vervoer de voorkeur. Wanneer het 

moet is de auto altijd te gebruiken, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

schone of elektrische voertuigen.  

■ Niet zelfstandig omdat de mobiliteit moet worden afgewikkeld via een 

netwerk van infrastructuur (wegen, rivieren, openbaar vervoer en fiets-

voorzieningen) dat Krimpen aan den IJssel met haar  

omgeving verbindt. Dat betekent dat de gemeente met buur-

gemeenten, MRDH, de provincie en het Rijk moet samenwerken om de 

belangen van de Krimpense burgers en ondernemers te behartigen. 

 

De gemeente stelt zichzelf vooral tot taak om de mobiliteit in goede banen 

te leiden. Duurzaamheid geldt daarbij als leidraad. De beperking door 

schaarste en de samenwerking met de omgeving vraagt om een duidelijke 

toekomstvisie, die is afgestemd op de meest recente ontwikkelingen in de 

omgeving. De focus ligt daarbij op het optimaal benutten van de beschik-

bare netwerken (openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en wegen). Aan de 

gemeente de taak om de reizigers een betrouwbaar netwerk te bieden, 

3  
 
Visie 
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zodat de reizigers worden geprikkeld hun reisgedrag aan te passen om de 

beschikbare netwerken optimaal te  

benutten. Uitbreiding van de netwerken loopt tegen de grenzen aan, 

daarom wordt vooral ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de 

netwerken in de gemeente. 

 

Externe bereikbaarheid 

De verkeer- en vervoervisie is gericht op bestaande netwerken binnen de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. De uitgewerkte thema’s hebben betrek-

king op de leefbaarheid, veiligheid en interne bereikbaarheid in de ge-

meente. De externe bereikbaarheid wordt grotendeels buiten deze visie 

gelaten, vanwege de directe relatie met de Algeracorridor.  

 

 

De Algeracorridor is de belangrijkste verbinding voor autoverkeer, fiets-

verkeer en openbaar vervoer met buurgemeente Capelle aan den IJssel en 

de Rotterdamse regio. De doorstroming van het autoverkeer op de Algera-

corridor wordt als knelpunt ervaren vanwege de dagelijkse congestie, met 

name voor de Algerabrug. Vanwege de uiteenlopende belangen en regio-

nale impact werkt de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met betrok-

ken partners aan het verbeteren van de doorstroming op de corridor 

Voor de korte termijn worden in het kader van de reconstructie van de 

grote kruising een aantal capaciteit vergrotende maatregelen aangebracht. 

 

Realisatie van een nieuwe verbinding tussen de Krimpenerwaard en IJs-

selmonde/Ridderkerk valt buiten de planhorizon van deze verkeer- en 

vervoervisie.  

 

De gemeente draagt de zorg voor afstemming van de verkeer- en vervoer-

visie op de ontwikkelingen van het programma Uitvoeringsagenda Bereik-

baarheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
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  Figuur 3.1: Fietsnetwerk 
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3.2 Langzaam verkeer en recreatie 

Door de beperkte oppervlakte van de gemeente Krimpen aan den IJssel 

zijn alle interne verplaatsingen met de fiets af te leggen. De afstand tussen 

de Waterbushalte Stormpolder en de Tiendweg West is ongeveer 5 kilo-

meter. Afstanden tot 7,5 kilometer zijn over het algemeen goed per fiets af 

te leggen. Uit het mobiliteitsonderzoek Nederland blijkt dat 61% van de 

interne verplaatsingen in Krimpen aan den IJssel al met de fiets wordt 

uitgevoerd.  

 

 
Figuur 3.2: Modal split interne verplaatsingen 

 

De fiets is voor zowel woon-werkverkeer, voor- en natransport en 

recreatieve verplaatsingen van groot belang. Daarbij is fietsen duurzaam, 

snel en gezond. Voor fietsers is het van belang dat deze verplaatsingen op 

een veilige en comfortabele manier kunnen plaatsvinden. Om het 

fietsgebruik te stimuleren en te faciliteren is een kwalitatief goede 

fietsstructuur van groot belang.  

 

Op korte afstanden (< 7,5 km) is de fiets een serieus alternatief voor inter-

ne autoverplaatsingen. Krimpen aan den IJssel moet daarom een aantrek-

kelijke, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur krijgen. Dit betekent 

naast fietspaden van voldoende breedte in comfortabele verharding ook 

goede verlichting, voldoende stallingvoorzieningen bij de belangrijkste 

(publiekstrekkende) bestemmingen en OV-haltes.  

Fietsinfrastructuur 

Krimpen aan den IJssel heeft een fietsnetwerk waarbij langs gebieds-

ontsluitingswegen fietspaden of fietsstroken zijn aangelegd. Parallel aan 

gebiedsontsluitingswegen met fietsstroken liggen vrijliggende fietspaden 

of fietsroutes door rustige woongebieden. De primaire fietsroutes vormen 

een onderdeel van, of sluiten aan op, het regionale fietsnetwerk.  

 

Vormgeving en inrichting van de fietsroutes zijn afhankelijk van de ligging. 

Bij een combinatie met de auto-infrastructuur is de vormgeving afhankelijk 

van de wegcategorisering. In hoofdstuk 4 is per weg-categorie aangegeven 

op welke wijze de fietsvoorzieningen vorm moeten krijgen. Vrijliggende 

fietspaden ontbreken in dat overzicht. Deze hebben als minimum 

inrichtingseisen dat deze worden voorzien van een asfaltverharding 

wanneer het een hoofdfietsroute betreft en een minimale breedte van 

3,00 meter bij tweerichtingsverkeer en  

2,00 meter bij eenrichtingsverkeer moeten hebben. 

 

Ten opzichte van het Fietsstructuurplan 2013 zijn twee nieuwe 

verbindingen met omliggende gemeenten in de fietsstructuur opgenomen. 

De realisatie van een voet- en fietsveer Krimpen - Capelle en de 

mogelijkheden voor de snelfietsroute Rotterdam - Krimpenerwaard zijn als 

wensbeeld opgenomen in de fietsstructuur. Realisatie van deze 

verbindingen is afhankelijk van regionale besluitvorming. Wanneer de 

verbindingen worden gerealiseerd, wordt het fietsnetwerk van Krimpen 

aan den IJssel op deze verbindingen aangesloten. De diagonale verbinding 

door Krimpen aan den IJssel vanuit de wijk Langeland (Vijverlaan) naar de 

Nieuwe Tiendweg (Memlingstraat) is nog niet gerealiseerd en eveneens als 

wensbeeld in het fietsnetwerk opgenomen. 

 

37%

2%

61%
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Bromfietsen 

Sinds 1999 moeten bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan 

rijden en niet meer op het fietspad. Ter hoogte van het kruispunt Nieuwe 

Tiendweg – Van Ostadelaan ligt de overgang waar bromfietsers tussen het 

fietspad en de rijbaan moeten uitwisselen.  

 

Voetgangers 

Lopen wordt binnen de bebouwde kom als een vanzelfsprekendheid 

ervaren. Voetgangersroutes zijn in Krimpen aan den IJssel overal aanwezig. 

Voetgangers moeten in principe overal goed kunnen komen. Daarom is 

voor voetgangers geen netwerk aangegeven. Wel zijn er de 

uitgangspunten dat langs de hoofdwegen voor het autoverkeer 

afzonderlijke voetpaden aanwezig zijn. Daarnaast moet er rond de 

winkelgebieden voldoende ruimte zijn voor voetgangers.  

 

Algemene problemen voor voetgangers zijn te herleiden tot 

toegankelijkheid en veiligheid. Mindervaliden kunnen door obstakels of 

onvoldoende breedte soms slecht van de beschikbare ruimte gebruik 

maken. De gemeente streeft naar zo min mogelijk belemmeringen in de 

openbare ruimte. Daar waar nodig worden verlaagde banden en markering 

voor visueel gehandicapten projectmatig meegenomen bij herstratingen.  

 

Ten aanzien van het verkeersveilig over laten steken van voetgangers 

wordt vooral gekeken naar het realiseren van oversteekvoorzieningen. 

Voetgangersoversteekplaatsen moeten plaatsen zijn waar voetgangers 

veilig over kunnen steken. Landelijk gezien gebeuren er echter veel onge-

vallen op voetgangersoversteekplaatsen doordat het autoverkeer geen 

voorrang verleent aan overstekende voetgangers. De gemeente Krimpen 

aan den IJssel is daarom terughoudend met het realiseren van voetgan-

gersoversteekplaatsen. Wanneer een voetgangersoversteekplaats toch 

wenselijk is, bijvoorbeeld nabij scholen of nabij gemeenschappelijke voor-

zieningen, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen om 

overstekende voetgangers te beveiligen.  

 

Vormgeving van een voetgangersoversteekplaats en de keuze voor aanvul-

lende maatregelen zijn in de basis afhankelijk van de wegencategorisering. 

In paragraaf 3.4 is per wegcategorie aangegeven welke oversteekvoorzie-

ningen in de basis worden toegepast. Daarbij wordt opgemerkt dat nabij 

scholen overstekende kinderen op een voetgangersoversteekplaats moe-

ten worden begeleid door klaar-overs. Ook is het voor de veiligheid van 

belang dat voetgangersoversteekplaatsen voorzien zijn van goede verlich-

ting. Dit zorgt er voor dat overstekende voetgangers goed zichtbaar zijn. 
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Figuur 3.3: Huidige situatie lijnvoering en haltes openbaar vervoer 
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3.3 Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer binnen Krimpen aan den IJssel wordt verzorgd in 

opdracht van de MRDH door vervoerder RET. Het netwerk voor het 

openbaar vervoer is sterk georiënteerd op de regio Rotterdam (via de 

Algerabrug), maar er zijn ook verbindingen richting de andere kernen in de 

Krimpenerwaard via de N210, de Lekdijk en de IJsseldijk. Het busvervoer 

richting de Krimpenerwaard wordt verzorgd in opdracht van de provincie 

Zuid-Holland door vervoerder Arriva. Krimpen aan den IJssel is ook 

aangesloten op de Waterbus, de verbinding tussen Dordrecht en 

Rotterdam via de Nieuwe Maas. Uitgangspunt voor de gemeente Krimpen 

aan den IJssel is het behoud van het huidige aanbod van openbaar vervoer 

en versterking van het aanbod waar mogelijk. 

 

De busverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en metrostation 

Capelsebrug (via de Algerabrug) is hoogfrequent en heeft een goede 

bezetting. Een goede concurrentiepositie van de bussen ten opzichte van 

de auto draagt hieraan bij. De bussen rijden vrijwel filevrij, bijvoorbeeld 

door de busbaan tussen de Algerabrug en de Capelsebrug, terwijl het 

autoverkeer nu op dezelfde verbinding in de spitsen te maken heeft met 

lange wachtrijen. Ook het aansluitende vervoer met de metro naar andere 

delen van de regio Rotterdam en verder is snel en frequent. In vergelijking 

met omliggende gemeenten is het OV-gebruik in Krimpen aan den IJssel 

dan ook hoog.  

 

 
 

Figuur 3.4: Aandeel openbaar vervoer 

 

Openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van de regio 

vanuit Krimpen aan den IJssel. Op regionaal niveau is het openbaar vervoer 

concurrerend met de auto. Om deze positie te behouden, moet het 

openbaar vervoer betrouwbaar en snel zijn, zowel binnen de gemeente als 

op de verbindingen met de regio. Maatregelen om de doorstroming van 

het busverkeer te bevorderen, bijvoorbeeld het verbeteren van de 

afwikkeling van de bussen rondom het busstation, worden samen met de 

vervoerders en de MRDH uitgewerkt.  

 

De routering van de bussen in Krimpen aan den IJssel is de afgelopen jaren 

in grote lijnen onveranderd gebleven. Alleen de routering van buslijnen 97 

en 98 is aangepast via de Groenendaal en Middenwetering om daarmee 

het gezondheidscentrum te bedienen. Komende jaren zal het netwerk van 

de buslijnen waarschijnlijk onveranderd blijven. Door de gemeente 

Krimpen aan den IJssel wordt daarbij ingezet op behoud van de 

hoogfrequente ringlijnen 97 en 98, aangevuld met een verbeterde 

busontsluiting van de Stormpolder (halfuursdienst gedurende de hele dag) 

en de regionale busverbindingen naar de Krimpenerwaard. Gezamenlijk 

voorzien deze buslijnen in een hoogfrequente ontsluiting van Krimpen aan 

den IJssel richting Capelsebrug. 

De reconstructie van de kruising Nieuwe Tiendweg-C.G. Roosweg/N210 

heeft mede als doel om de verkeersafwikkeling van het kruispunt voor al 

Krimpen ad 

IJssel 

Nederlek Ridder-

kerk 

Capelle 
ad IJssel 

Vergelijking modal share  

12% 11% 8% 12% 



 

Verkeers- en vervoervisie Krimpen aan den IJssel 24 

 

 

het gemotoriseerde verkeer te vergroten. De grote hoeveelheden bussen 

die gebruik maken van het centrale busstation in Krimpen aan den IJssel 

hebben een grote invloed op de capaciteit van de huidige 

verkeersregeling. Om de capaciteit van het kruispunt en de doorstroming 

van het verkeer te vergroten worden een aantal wijzigingen aangebracht. 

Onder andere door het verplaatsen van het Krimpen busstation naar 

haltes langs de C.G. Roosweg ter hoogte van de Wethouder Hoogendijk-

Tunnel wordt de rijtijd voor het openbaar vervoer verkort en de 

doorstroming voor al het verkeer vergroot. 

 

Het gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Krimpen aan den 

IJssel kan gestimuleerd worden door het verbeteren van de kwaliteit van 

het bestaande netwerk. Bijna de helft van alle bushaltes in de gemeente is 

de afgelopen jaren toegankelijk gemaakt voor minder-validen. De overige 

haltes worden, in overleg met de vervoerders, toegankelijk gemaakt 

tijdens herstratingsprojecten. Daarbij wordt aangesloten op het 

subsidieprogramma voor haltetoegankelijkheid van de MRDH. 

 

Ketenmobiliteit  

Het openbaar vervoer is ook gebaat bij goede overstapmogelijkheden met 

andere modaliteiten. OV-haltes hebben een groter bedieningsgebied 

wanneer deze ook met de fiets te bereiken zijn. Overstaplocaties van fiets 

naar OV liggen momenteel bij de Waterbushalte Stormpolder en de 

bushaltes langs de Nieuwe Tiendweg, bij het busstation, het 

gezondheidscentrum en bij het winkelcentrum De Brink. De gemeente 

Krimpen aan den IJssel stimuleert deze vorm van ketenmobiliteit door 

fietsenrekken bij bushaltes te plaatsen wanneer blijkt dat daar behoefte 

aan is. 

 

Naast de overstap van de fiets op de bus, is het op diverse locaties in 

Krimpen aan den IJssel mogelijk om via P+R over te stappen van de auto op 

de bus. Uit de parkeerdrukmeting van 2011 blijkt dat op een werkdag de 

bezetting van dit parkeerterrein tussen de 85 en 100% ligt. Binnen de 

gemeente Krimpen aan den IJssel zijn daarnaast P+R-locaties aanwezig bij 

de waterbushalte in de Stormpolder en bij de aansluiting van de Breekade 

op de N210 (grondgebied gemeente Nederlek).  

 

Vervoer over water 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is voorstandster van vervoer over 

water. Vanaf de halte Stormpolder biedt de Waterbus een snelle verbin-

ding met de binnenstad van Rotterdam en Dordrecht. De gemeente is 

bereid mee te denken over uitbreiding van het vervoer over water. Initia-

tieven voor uitbreiding van het huidige netwerk of nieuwe vormen van 

vervoer over water ziet de gemeente met belangstelling tegemoet. 

De waterbus krijgt vanaf januari 2022 in Capelle een halte bij Rivium en is 

onderdeel van de lijn Dordrecht-Rotterdam. 
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Inrichtingseisen wegen busnetwerk 

In zijn algemeenheid wordt voor alle routes in de lijngebonden openbaar-

vervoerstructuur uitgegaan van infrastructuur met een beperkt aantal 

verticale snelheidsremmende maatregelen (drempels) Op plaatsen waar 

een snelheidsremmer nodig is, worden bij voorkeur  

'OV-vriendelijke maatregelen' toegepast, zoals: 

■ de Gumatec-drempel of Maldense drempel of een lang plateau met 

hellingen, bij voorkeur gecombineerd met een halte; 

■ versmalling van de weg (afhankelijk van intensiteiten); 

■ visuele maatregelen. 

 

Voor de hoofdroutes van het openbaar vervoer geldt dat de door-stroming 

goed moet zijn. Op deze routes wordt ingezet op het geven van prioriteit 

bij verkeerslichten eventueel in combinatie met afzonderlijke opstelstro-

ken voor de bus. 

 

Haltekommen voor halteren van openbaar vervoer buiten de rijbaan zijn 

geen voorzieningen ter bevordering van de doorstroming van openbaar 

vervoer, maar een voorziening ter bevordering van de doorstroming van 

het autoverkeer. Op Gebiedsontsluitingswegen type 2, de wegen waar 

doorstroming van het autoverkeer noodzakelijk is en sprake is van fre-

quent busverkeer, worden haltekommen toegepast. Bij voorkeur halteren 

bussen echter op de rijbaan. Uitzondering hierop is de bushalte Moderato 

aan de Vijverlaan. Deze halte dient als tijdhalte waar bussen kunnen wach-

ten om op tijd conform de dienstregeling te vertrekken. Gezien de langere 

wachttijd is een haltekom op deze locatie gewenst. 
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Figuur 3.5: Categorisering van wegen 
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Gebruik Vormge-
ving

3.4 Autostructuur 

De hoofdgedachte in de opbouw van de autostructuur in Krimpen aan den 

IJssel is het verkeer zo veel mogelijk te bundelen op de hoofd-wegen. De 

hoofdwegen ontsluiten de gemeente richting de C.G. Roosweg/N210. Deze 

structuur is sterk gericht op ontsluiting van het autoverkeer richting de 

Algerabrug. Bundeling van het verkeer in de  

gemeente houdt in dat het autoverkeer geconcentreerd wordt op de 

Nieuwe Tiendweg en Krimpenerbosweg. Aansluitende wegen en verbin-

dingen tussen deze hoofdwegen zorgen voor de spreiding van het verkeer 

richting de woonwijken. Deze wegen hebben allemaal een verkeersfunctie 

binnen de gehele autostructuur van Krimpen aan den IJssel. Buiten deze 

wegen liggen de verblijfsgebieden. De auto heeft in die gebieden een 

minder prominente rol. De scheiding tussen functies van de wegen, samen 

met het gebruik en de vormgeving, is verwerkt in een wegencategorise-

ring. Wegencategorisering houdt in dat wegen een categorie meekrijgen 

met een aantal kenmerken (zie tabel 3.1). Deze kenmerken moeten aan-

sluiten bij het gewenste  

gebruik van de wegen. Een opgave voor de gemeente is om functie, ge-

bruik en inrichting van wegen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard inrichting 30 km/h-gebied 

Uniformiteit van inrichting draagt bij aan de duidelijkheid en overzich-

telijkheid en daarmee ook aan de veiligheid in de verblijfsgebieden waar 

30 km/h de maximumsnelheid is. In de gehele gemeente wordt voor deze 

gebieden gekozen voor een inrichting met plateaus op de kruispunten en -

alleen daar waar twee kruispunten te ver van elkaar liggen1- voor 

aanvullende maatregelen.  

 

Wijkontsluitingswegen 

In de praktijk is de scheiding tussen wegen met een verkeersfunctie en 

verblijfsgebieden vaak minder duidelijk. Binnen Krimpen aan den IJssel zijn 

ook diverse wegen waarvan de inrichting niet overeenkomt met de functie 

ervan. Veelal zijn deze wegen in de oude wegencategorisering aangeduid 

als 30 km/h-wegen. Voor de fietsers zijn geen voorzieningen getroffen, 

maar ze hebben een relatief hoge verkeersintensiteit en een ontsluitende 

functie voor grote woonwijken. Qua inrichting verschillen deze wegen vaak 

en veel klachten gaan over deze wegen.  

Daarom is er een tussencategorie van wegen benoemd in de vorm van 

wijkontsluitingswegen. Met dit type wegen wordt een betere balans ge-

zocht tussen de inrichting, de inpassing en het gebruik. Diverse gemeentes 

passen om dezelfde redenen ook al tussenvormen toe. 

In tabel 3.1 zijn de belangrijkste inrichtingskenmerken weergegeven beho-

rende bij de functie van de weg. Het zijn richtlijnen waar gemotiveerd van 

kan worden afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van een erf. Dit type 

wegen valt in principe onder de categorie erftoegangsweg, maar kent een 

andere inrichtingsvorm en ontwerpsnelheid. 

                                                                        
1  CROW (Centrum voor regelgeving en Onderzoek in Grond- , Water en  

Wegenbouw en Verkeerskunde); publicatie 172 houdt hiervoor een maat aan 
van 60 meter aan. 
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kenmerken 

gebiedsontsluitingsweg 

type 2                  type 3  

wijk-

ontsluitingsweg 

erftoegangsweg/ 

woonstraat 

snelheid (km/h)  

 

50 50 30 30 

intensiteit  >8.000 

mvt/etmaal 

5.000-15.000 

mvt/etmaal 

5.000-10.000 

mvt/etmaal 

< 4.000 

mvt/etmaal 

rijbaanscheiding  markering of mid-

denberm 

markering nee nee 

fietsers 

 

fietspad fietsstrook op rijbaan op rijbaan 

busroute  ja ja nee nee 

snelheidsremmers  nee eventueel op 

kruisingsvlak  

ja (asverspringing 

en plateau) 

ja 

voetgangersoversteek 

 

bij kruispunten middengeleider - - 

woning direct  

ontsluiten op weg 

nee ja (beperkt) ja ja 

markering  as- + kantmarke-

ring/trottoirband 

asmarkering + 

fietsstrook 

evt. fietssugges-

tiestrook 

geen 

voorrang  ja ja rechts rechts 

parkeren  nee vakken vakken langs rijbaan of in 

vakken 

verharding 

 

asfalt asfalt klinkers klinkers 

breedte 

 

- 5,50-7,10 m. min. 5,50 m. max. 5,50 m. 

bushalte  

 

kom rijbaan - - 

 

 Tabel 3.1: Kenmerken per categorie weg 

 

 
 

                       Figuur 3.6: Voorkeursprofiel per wegcategorie 
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Waar tabel 3.1 ingaat op de vormgeving van wegvakken, heeft dit ook 

gevolgen voor de vormgeving van kruispunten tussen verschillende wegen. 

De vorm hiervoor moet aansluiten bij de richtlijnen uit het ASVV 2012 

(Aanbevelingen voor stedelijk verkeersvoorzieningen). Voor kruisingen met 

gebiedsontsluitingswegen heeft de gemeente de volgende voorkeursvolg-

orde benoemd: 

1. rotonde; 

2. voorrangsplein; 

3. voorrangskruispunt/verkeerslichten. 

 

De keuze voor de vormgeving van een kruispunt blijft maatwerk en is 

afhankelijk van de inpassing (fysieke mogelijkheden), verkeersveiligheid en 

aanwezigheid van het openbaar vervoer. 

 

Wijzigingen wegcategorisering 

In het categoriseren van wegen is ervoor gekozen de categorie van een 

aantal wegen te wijzigen.  

 
IJsseldijk 

Het gebruik en de functie van de IJsseldijk is zeer divers. De weg wordt 

gebruikt voor de ontsluiting van de aanliggende woningen en bedrijven en 

is daarnaast een belangrijke (recreatieve) fietsroute. Ook is een deel van 

de IJsseldijk, tussen de Omloop en Ouderkerk aan den IJssel onderdeel van 

de busroute richting Gouda. De wegbreedte van de dijk is op sommige 

plaatsen erg smal, waardoor er een conflict ontstaat tussen de diverse 

gebruikers van de dijk. Autoverkeer, fietsers en geparkeerde voertuigen 

moeten op de dijk worden ingepast. Deze combinatie van functies past 

binnen de wegencategorie wijkontsluitingsweg.  

Voor het aanpassen van de inrichting van de IJsseldijk werkt het hoog-

heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een langdurend 

en ingrijpend dijkversterkingsproject: Krachtige IJsseldijken Krimpener-

waard, oftewel KIJK.  

Gezien het gebruik en de klachten over de inrichting van de IJsseldijk, moet 

op het wegvak tussen de Parallelweg en de Omloop op basis van de inrich-

tingskenmerken voor wijkontsluitingswegen worden ingericht. De eerste 

stap daarvoor is het aanbrengen van parkeervakken. Deze structuren de 

inrichting van de dijk en hebben daarnaast een snelheidsremmende func-

tie.  

 
Stormpolder 

In de Stormpolder is de wegcategorie van de Industrieweg gewijzigd van 

gebiedsontsluitingsweg type 3 naar gebiedsontsluitingsweg type 2. Daar-

mee sluit de functie beter aan op de rest van de Industrieweg en de Nieu-

we Tiendweg als belangrijkste centrale ontsluitingsweg voor Krimpen aan 

den IJssel. De inrichting van de wegen in Stormpolder is gedeeltelijk aan-

gepast. (Oostzijde wel, westzijde niet). Deze functiewijziging heeft geen 

consequenties voor de weginrichting van de Industrieweg, omdat vanwege 

de komst van de Waterbus voor de fietsers al vrijliggende fietspaden zijn 

aangelegd. 

In het oude categoriseringsplan zijn alle overige wegen in de Stormpolder 

gecategoriseerd als erftoegangswegen. De huidige inrichting komt hier 

echter niet mee overeen. De kruispunten zijn gelijkwaardig, maar de 

maximumsnelheid is 50 km/h. Daarnaast zijn er veel erfaansluitingen 

(vooral van bedrijven) en wordt er in de gehele Stormpolder op de rijbaan 

geparkeerd. Gezien de inrichting en het gebruik van de wegen sluit de 

wegencategorie erftoegangsweg toch het beste aan. Er zal daarbij wel 

terughoudend worden omgegaan met de toepassing van snelheidsrem-

mende voorzieningen, met name vanwege het hoge aandeel vrachtverkeer 

op deze wegen. Uitzondering binnen de Stormpolder is de busroute. Deze 

wordt in de categorisering als wijkontsluitingsweg opgenomen in verband 

met de doorstroming van de bussen. 
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Overige aspecten weginfrastructuur 

Naast aanpassing van de wegcategorisering, met bijbehorend een aanpas-

sing van de weginrichting, is er ook nog een aantal andere aandachtspun-

ten met betrekking tot de weginrichting in Krimpen aan den IJssel.  
 
Bussluis Ouverturelaan - N210 

De buslijnen 97 en 98 maken gebruik van een eigen verbinding tussen de 

N210 en de Ouverturelaan. In combinatie met de doelgroepenstrook langs 

de N210 hebben de bussen zo nauwelijks vertraging op dit wegvak. De 

verbinding is afgesloten voor autoverkeer middels een bussluis. Hiermee 

wordt het busvervoer een snelle route geboden, en ontstaat er geen sluip-

route voor het autoverkeer.  

Regelmatig komen er vragen of het mogelijk is de bussluis ook open te 

stellen voor autoverkeer. In de afgelopen jaren is openstelling van de 

bussluis altijd afgewezen met als argument de vertraging voor de bussen 

ten gevolge van de wachtrijen op de N210 voor het kruispunt met de 

Nieuwe Tiendweg. Deze wachtrij was regelmatig dermate lang dat de 

rotonde in de N210 ter hoogte van de bussluis werd geblokkeerd. Sinds de 

herinrichting van de N210 afgerond is, is de wachtrij op de N210 minder 

lang. Het risico blijft echter bestaan dat er door toename van de verkeers-

intensiteit wederom wachtrijen ontstaan.  

Bovendien levert het openstellen van de bussluis naar verwachting meer 

verkeer op de Ouverturelaan, die daar niet op berekend is. Gezien deze 

risico’s en daarbij de visie van de gemeente dat openbaar vervoer de voor-

keur geniet boven gebruik van de auto, wordt de bussluis niet opengesteld 

voor autoverkeer. 
 
Kruispunt Vijverlaan - Krimpenerbosweg. 

Het kruispunt Vijverlaan - Krimpenerbosweg is in de huidige situatie inge-

richt als voorrangskruispunt. Gezien de voorkeursvolgorde voor vormge-

ving van kruispunten, heeft een rotonde op dit kruispunt de voorkeur. 

Aanpassing van het kruispunt is op korte termijn nog niet aan de orde. 

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt (aantal ongevallen) is er geen noodzaak 

de aanpassing van het kruispunt extra prioriteit te geven. Bij herstrating 

kan aanpassing van het kruispunt echter wel worden meegenomen als 

maatregel om de snelheid van het autoverkeer te verlagen, de oversteek-

baarheid voor langzaam verkeer te vergroten en de overzichtelijkheid van 

het kruispunt te verbeteren. Doorstroming van het openbaar vervoer is bij 

herinrichting wel een aandachtspunt. 
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Figuur 3.7: Overzicht routering bevoorrading, routering gevaarlijke stoffen en vrachtwagenverboden 
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3.5 Goederenvervoer 

Voorkeusrroutes 

Om het aanleveren van goederen bij winkelcentra en op bedrijventerrei-

nen via de geschikte en gewenste routes te laten verlopen en zo veel 

mogelijk te voorkomen dat het vrachtverkeer gebruik maakt van wegen 

waar bijvoorbeeld de leefbaarheid centraal staat, worden voorkeursroutes 

voor bevoorrading en vrachtverkeer benoemd. Deze voorkeursroutes 

geven geen verplichte route aan, maar een gewenste. Gezien de ligging 

van de voorkeursroutes (zie figuur 3.7) is het de verwachting dat het mees-

te vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkelgebieden deze routes 

gebruikt. Met ondernemers en verladers kunnen hierover afspraken ge-

maakt worden. Hiermee is de verwachting dat eventuele hinder van 

vrachtverkeer voldoende vermeden wordt. Vooralsnog wordt daarom 

afgezien van bijvoorbeeld een 7,5-tonsmaatregel, waarbij een verbod op 

vrachtverkeer voor de woonwijken wordt ingevoerd. 

 

Het enige knelpunt waarover regelmatig klachten binnenkomen bij de 

gemeente is vrachtverkeer vanaf de Algerabrug richting Ouderkerk aan 

den IJssel. De voorkeursroute voor dit verkeer loopt via de N210 en de 

Zijdeweg (N475). Onbekende chauffeurs die een navigatiesysteem volgen 

worden nog wel eens door Krimpen aan den IJssel geleid (IJsseldijk). De 

gemeente heeft om dit ongewenste vrachtverkeer te vermijden in 2019 

een hoogtebalk geplaatst op de Rotterdamseweg. Verder worden deze 

routes gecommuniceerd met bedrijvenplatforms en de ondernemers in de 

gemeente Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel. 

 

 

 

 

 

 

Exceptionele transporten 

Er dient voor exceptionele transporten een ontheffing te worden aange-

vraagd bij de gemeente. Daarnaast is het voor dergelijke transporten niet 

toegestaan gebruik te maken van andere wegen dan de wijk- en gebieds-

ontsluitingswegen. Dat houdt in dat er vanaf de plek van  

bestemming of herkomst een zo kort mogelijke route naar een wijk- of 

gebiedsontsluitingsweg moet worden gekozen. 

 

Gevaarlijke stoffen 

De N210 en wegen op het industriegebied Stormpolder zijn onderdeel van 

de regionale routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De Dienst Weg-

verkeer is gedelegeerd om voor het gebruik van deze wegen ontheffing te 

verlenen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente 

Krimpen aan den IJssel buiten deze wegen moet ontheffing worden aange-

vraagd bij de gemeente.  

 

Landbouwverkeer 

Doordat er geen landbouwgerelateerde bedrijven in Krimpen aan den 

IJssel aanwezig zijn, is de hoeveelheid landbouwverkeer beperkt. Land-

bouwvoertuigen worden echter ook ingezet in de wegen- en woningbouw. 

Daarbij worden door de politie problemen geconstateerd met onder ande-

re overbelasting van de voertuigen. De landelijke overheid treft maatrege-

len om handhaving beter mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de 

invoering van een tractorrijbewijs. In samenwerking met de politie worden 

de landelijke ontwikkelingen op dit vlak gevolgd en zullen waar nodig 

maatregelen worden getroffen.  
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Hulpdiensten 

Veiligheid is een van de oudste kerntaken van de overheid en daarin spe-

len de hulp- en nooddiensten een belangrijke rol. Vanuit het perspectief 

van de hulpverlening is het van belang dat de verkeersveiligheid wordt 

bevorderd, omdat daarmee de kans op ongevallen en letsel wordt beperkt. 

Als de brandweer, de politie of de ambulancedienst in actie moet komen, 

is meestal snel optreden van belang. Het eerste brandweervoertuig moet 

binnen 10 minuten ter plekke zijn. Binnen Krimpen aan den IJssel kunnen 

de hulpdiensten deze norm overal halen. Alleen in de woongebieden 

wordt soms de doorgang door foutgeparkeerde voertuigen geblokkeerd. 

Hierdoor zijn sommige delen van woonwijken niet bereikbaar voor hulp-

diensten, of lopen de hulpdiensten vertraging op. In samenwerking tussen 

de politie, de brandweer en de gemeente wordt hierover gecommuniceerd 

richting de bewoners, zodat zij zich bewust zijn van de locatie waar gepar-

keerd wordt. Hulpdiensten kunnen, om de problemen in kaart te brengen 

en ook duidelijk te maken, proefrijden in woonbuurten. Ook de inrichting 

van straten kan worden aangepast om duidelijker te maken waar het 

toegestaan is om te parkeren.  

 

Verkeersveiligheidverhogende maatregelen als het toepassen van snel-

heidsremmers, zoals drempels, zijn juist ongewenste obstakels als de 

hulpdiensten met grote spoed moeten uitrukken. Daarom worden  

dergelijke maatregelen in elk geval op de gebiedsontsluitingswegen zo veel 

mogelijk achterwege gelaten. Op overige wegen die samenvallen met de 

routes voor de hulpdiensten dient een afweging te worden gemaakt tus-

sen beide aspecten.  
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3.6 Parkeren 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft als ambitie om aantrekkelijke 

woonwijken te hebben. Hieraan dient het parkeren ondersteunend te zijn. 

Dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen voldoende moet zijn om aan 

de vraag te voldoen, zonder dat de leefbaarheid en de groene uitstraling 

worden aangetast. Uit de burgerpeiling die onder inwoners van de ge-

meente is uitgevoerd blijkt dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel 

redelijk tevreden zijn over het parkeren in hun buurt en het parkeren in de 

gemeente, zeker wanneer dit wordt vergeleken met andere gemeenten in 

de provincie Zuid-Holland.  

 

Om deze goede en gewaardeerde parkeersituatie te behouden is het 

belangrijk dat het aantal parkeerplaatsen op peil blijft en bij nieuwbouw-

ontwikkelingen voldoende plaatsen worden gerealiseerd. Gezien de be-

perkte ruimte en hoge parkeerdruk kan in het centrumgebied de noodzaak 

ontstaan om over te gaan tot enige vorm van aanvullende parkeerregule-

ring. Het gaat er dan vooral om, om voldoende parkeergelegenheid be-

schikbaar te houden voor de aanwezige functies op de plek waar daar 

behoefte aan is. 

 

Parkeernormen voor nieuwbouw 

Plannen voor nieuw- en verbouw bieden kansen voor een goede organisa-

tie van het parkeren. Door het berekenen van de parkeerbehoefte van de 

bouwontwikkeling op basis van parkeernormen kan in het ontwerp reke-

ning worden gehouden met de realisatie van voldoende parkeerplaatsen. 

Hiermee wordt voorkomen dat na realisatie van het bouwplan een hoge 

parkeerdruk in de omgeving ontstaat, of omwonenden overlast ondervin-

den van de toename van de parkeerdruk. De voorkeur gaat er bij 

(ver)bouwplannen van uit dat de parkeerplaatsen zo veel mogelijk op 

eigen terrein worden gerealiseerd. In geval van een lage parkeerdruk in de 

omgeving van de bouwontwikkeling, kan ook het bestaande openbare 

parkeeraanbod worden aangewend.  

 

Het bepalen van het aantal parkeerplaatsen voor een ontwikkeling gebeurt 

aan de hand van parkeernormen. De meest recente parkeerkencijfers van 

het CROW worden als uitgangspunt gehanteerd2. De door het CROW op-

gestelde parkeerkencijfers zijn gebaseerd op (literatuur)onderzoek en/of 

praktijkervaringen van gemeenten. De parkeerkencijfers geven een ge-

middeld beeld van situaties die bij diverse  

onderzoeken is aangetroffen.  

Voor het centrumgebied (categorie 1 in figuur 3.8) gelden voor woningen 

de parkeernormen van tabel 3.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2: parkeernormen woningen centrumgebied

                                                                        
2  CROW-publicatie 317. Meest recente publicatie: Kencijfers parkeren en ver-

keersgeneratie, publicatie 317. Indien het CROW komt met een actualisatie 
van de Parkeerkencijfers, dan worden deze automatisch ook van toepassing 
verklaard als beleidsuitgangspunt. 

parkeernorm per woning incl bezoek excl bezoek 

huur, < 50m2 bvo  0,7 0,4 

huur, 50 - 75 m2 bvo 0,9 0,6 

huur, 75 - 100 m2 bvo 1.1 0,8 

huur, 100 - 125 m2 bvo 1,3 1 

huur, > 125 m2 bvo 1,5 1,2 

koop, < 50 m2 bvo 0,7 0,4 

koop, 50 - 75 m2 bvo 0,9 0,6 

koop, 75 - 100 m2 bvo 1,1 0,8 

koop, 100 - 125 m2 bvo 1,3 1 

koop, 125 - 150 m2 bvo 1,5 1,2 

koop, > 150 m2 bvo 1,7 1,4 
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Figuur 3.8: Stedelijkheidscategorie voor bepalen parkeerbehoefte 
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De parkeernorm voor nieuw- of verbouw is afhankelijk van de functies die 

in het bouwplan worden ondergebracht en van de locatie van de ontwik-

keling (centrum of rest bebouwde kom). Aangezien het autobezit in Krim-

pen aan den IJssel gemiddeld is ten opzichte van gemeenten met eenzelf-

de stedelijkheidsgraad worden de gemiddelde parkeerkencijfers als norm 

gehanteerd. Aan de hand van deze stedelijkheid en de locatie is de ge-

meente Krimpen aan den IJssel ingedeeld in categorieën. De volgende 

categorieën komen voor in de gemeente Krimpen aan den IJssel: 

■ categorie 1: sterk stedelijk, schil centrum; 

■ categorie 2: matig stedelijk, rest bebouwde kom. 

 

In Figuur 3.8 is de indeling van de categorieën weergegeven op de kaart 

van Krimpen aan den IJssel. 

 

Parkeren in bestaande wijken 

Bestaande (oudere) woonwijken in Krimpen aan den IJssel zijn ontworpen 

op basis van een parkeernorm die lager is dan waar tegenwoordig reke-

ning mee wordt gehouden. Doordat het autobezit de afgelopen jaren is 

toegenomen, is een hoge parkeerdruk in deze wijken ontstaan. Bewoners 

en hulpdiensten ervaren de nadelen van deze hoge parkeerdruk. Dit leidt 

regelmatig tot klachten bij de gemeente. Aanpassen van de situatie is 

echter kostbaar en ruimtelijk moeilijk in te passen. Daarnaast gaat uitbrei-

ding van het aantal parkeerplaatsen vaak ten koste van groenvoorzienin-

gen in de wijk. De gemeente Krimpen aan den IJssel kiest ervoor om tij-

dens herstratingsprojecten aan de bewoners voor te leggen of uitbreiding 

van het aantal parkeerplaatsen wenselijk is. Middels inspraak met de 

bewoners wordt deze afweging gemaakt. Wanneer ten gevolge van een 

herstratingsproject parkeerplaatsen worden opgeheven, zullen deze par-

keerplaatsen worden gecompenseerd. Op deze manier blijft de bestaande 

parkeersituatie behouden, of wordt de parkeersituatie verbeterd. 

  

Parkeren bij winkelcentrum Crimpenhof 

De winkelcentra in Krimpen aan den IJssel zijn van economisch belang voor 

de gemeente en moeten aantrekkelijk zijn voor bezoekers. Voor winkelend 

publiek moet het eenvoudig zijn een parkeerplaats te vinden. In de huidige 

situatie is op marktdagen en zaterdagen sprake van een hoge parkeerdruk 

rond het winkelcentrum Crimpenhof. Uit een parkeeronderzoek van 2020 

blijkt dat er in de omgeving van het winkel-centrum voldoende parkeerca-

paciteit is (zie figuur 3.9). 
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Figuur 3.9: Resultaat parkeerdrukmeting centrum 2020 

 (boven; zaterdag – onder; tijdens markt) 

 

Aan de zijde van het Raadhuisplein nabij de centrale ingangen van het 

winkelcentrum twee parkeerschijfzones. De maximale parkeerduur van 3 

uur in deze zones geldt op maandag tot en met donderdag en zaterdag van 

09.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Deze 

parkeerplaatsen zijn met name bedoeld voor kortparkerende bezoekers 

van het winkelcentrum. Voor langparkeerders is buiten de parkeerschijf-

zones parkeergelegenheid op iets grotere afstand van de ingangen van het 

winkelcentrum. 

 

Ontwikkeling 

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan plannen voor het verbeteren van de 

kwaliteit van het centrum van Krimpen aan den IJssel. Onderdeel van deze 

plannen is uitbreiding van het winkelcentrum Crimpenhof en nieuwbouw 

van centrum zuid. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het parke-

ren in het centrum. In combinatie met de planvorming voor de diverse 

ontwikkelingen in het centrum wordt ook in beeld gebracht welke knel-

punten in de parkeersituatie ontstaan door de ontwikkeling. Deze knelpun-

ten zijn echter sterk afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking van de 

plannen. Een visie op de toekomstige parkeersituatie in het centrum zal 

daarom nader uitgewerkt moeten worden in het kader van de centrum-

ontwikkelingen.  

Die uitwerking kan echter wel gebaseerd worden op het afwegingskader 

voor de inzet van regulerende maatregelen. Dit afwegingskader is opge-

nomen in bijlage 1. 

 

Afwegingskader parkeerregulering 

Parkeerregulering is bedoeld om de parkeerders op een juiste wijze over 

de beschikbare parkeerplaatsen te verdelen, zodanig dat de beschikbare 

capaciteit optimaal wordt benut. Van een acceptabele parkeersituatie is 

sprake wanneer de parkeerdruk maximaal 80-90% is. Voor het verkrijgen 

van een goede verdeling van de parkeerders en een acceptabele parkeer-
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druk zijn diverse maatregelen mogelijk. In bijlage 1 is een methodische 

aanpak opgenomen met stappen die moeten worden gezet om een hoge 

parkeerdruk in Krimpen aan den IJssel te verminderen. Basis van deze 

aanpak is een afweging tussen regulering en uitbreiden, afhankelijk van 

het doel dat met de parkeermaatregel  

bereikt moet worden.  

 

Parkeerverwijzing 

Voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare parkeercapaci-

teit is een goede bereikbaarheid noodzakelijk. In de huidige situatie staan 

er langs de Burgemeester Aalberslaan en de Nieuwe Tiendweg enkele 

borden van het winkelcentrum Crimpenhof met een verwijzing naar het 

winkelcentrum en het parkeerterrein. De borden zijn niet opvallend en de 

parkeerverwijzing valt niet op door de vormgeving van het bord (zie figuur 

3.10). 

. 

 
 

Figuur 3.10: Verwijzing naar winkelcentrum Crimpenhof 

 

 

Door de statische verwijzing naar de parkeerterreinen rond het winkel-

centrum Crimpenhof te verbeteren kan een deel van het zoekverkeer rond 

het centrum worden voorkomen. Parkeerverwijzing levert namelijk een 

essentiële bijdrage aan de vindbaarheid van belangrijke parkeer-locaties, 

wat de aantrekkelijkheid van het gebied ten goede komt. Goede verwijzing 

kan daarbij ook bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van het 

evenemententerrein. Daarom dient er ook vanaf de Parkzoom een verwij-

zing te komen naar het evenemententerrein als parkeerterrein. De overige 

parkeerterreinen rondom het winkelcentrum hoeven geen aparte verwij-

zingen vanaf de parkeerroute te krijgen. Deze worden in de huidige situa-

tie al goed gevonden door de  

bezoekers van het winkelcentrum. 

 

 
 

Figuur 3.11: Parkeerverwijzing rond Crimpenhof 
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Parkeren bij overige winkelcentra 

De overige winkelcentra in Krimpen aan den IJssel (de Korf, de Olm en de 

Brink) worden de komende jaren mogelijk ook aangepast. Deze aanpassin-

gen zullen mogelijk ook effect hebben op het parkeren rond deze winkel-

centra. Wanneer blijkt dat de parkeerdruk rond deze winkelcentra toe-

neemt, kan het in de toekomst wenselijk zijn om maatregelen te treffen 

om de parkeercapaciteit uit te breiden of regulerende maatregelen te 

treffen. Inzet van deze maatregelen is afhankelijk van het knelpunt en het 

te bereiken doel. Hiervoor kan eveneens het af-wegingskader voor de inzet 

van regulerende maatregelen worden ingezet. Dit afwegingskader is opge-

nomen in bijlage 1. 

 

Vrachtwagenparkeren 

Binnen de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel geldt op basis van de 

APV een verbod om voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter 

te parkeren. Toch is er behoefte om vrachtwagens binnen de gemeente te 

kunnen parkeren. Hiervoor is in 2012 een parkeerterrein voor 40 vracht-

wagens aan de Van Utrechtweg gerealiseerd. Op dit terrein kunnen 

vrachtwagens, tegen betaling, op een afgesloten terrein worden gepar-

keerd. Vooral bedrijven en bewoners uit de gemeente maken van deze 

faciliteit gebruik. Voor incidentele bezoekers, voor-namelijk buitenlandse 

chauffeurs, is aan de Van der Hoopstraat een weggedeelte gereserveerd 

waar vrachtwagens geparkeerd mogen worden. Om te voorkomen dat 

vrachtwagens gedurende langere aaneengesloten tijd gebruik maken van 

de parkeergelegenheid aan de Van Utrechtweg, is parkeren van vrachtwa-

gens alleen tussen 16.00 en  

07.00 uur toegestaan. 
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Uitwegen  

Regelmatig komen er aanvragen binnen bij de gemeente voor de aanleg 

van een uitweg. Voor het realiseren van een uitweg is een om-

gevingsvergunning nodig. Voor verlening van de vergunning wordt de 

aanvraag op diverse vakcriteria getoetst, waaronder de verkeerskun-dige 

criteria. Uitgangspunt van de verkeerskundige toetsing is dat een nieuwe 

uitweg als doel moet hebben om het parkeren op eigen erf mogelijk te 

maken. Nadeel van het uitbreiden van parkeren op eigen terrein is dat dit 

het parkeren in de openbare ruimte beperkt, met name voor bezoekers.  

Per saldo blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk, maar dan moet de ver-

krijger van de vergunning wel daadwerkelijk op eigen erf parkeren. Het 

heeft dan ook de voorkeur dat door de uitweg meer dan één auto op eigen 

erf kan worden geparkeerd. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is plaat-

sing van het voertuig op eigen terrein ten opzichte van de voorgevel (rooi-

lijn) van belang. Het voertuig moet daarom altijd geheel of gedeeltelijk 

achter de voorgevelrooilijn geparkeerd kunnen worden. 

 

Ten behoeve van de toetsing van aanvragen voor uitwegen leidt dit tot de 

volgende criteria: 
1. geen uitweg op een Gebiedsontsluitingsweg type 2 of type 3; 

2. geen uitweg op een kruispunt van wegen; 

3. uitweg in principe altijd gelegen aan de kant van de voorgevel van 

de woning en maximaal 3 meter breed; 

4. alleen als het voertuig geheel of gedeeltelijk achter de voor-

gevelrooilijn kan worden geparkeerd; 

5. ten behoeve van bezoekers parkeren moeten in de straat altijd 

parkeermogelijkheden overblijven conform de norm van 0,3 par-

keerplaatsen per woning; 

6. groen (bijvoorbeeld boom) moet -op kosten van aanvrager- ge-

compenseerd worden; 

7. een eventueel aanwezige groenstrook mag niet onderbroken  

worden. 

Vergunning moet altijd worden verleend onder de voorwaarde dat ten 

minste één (op dat adres geregistreerde) auto op eigen erf geparkeerd 

moet worden. 

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de doelstelling om gehan-

dicapten zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom zullen voldoende alge-

mene gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen 

op kenteken worden aangeboden. De ruimte in Krimpen aan den IJssel, en 

zeker parkeerruimte, is schaars. Daarom is het van belang om heldere 

spelregels te formuleren. 

 

De houder van een (Europese) Gehandicaptenparkeerkaart mag: 

■ gratis en zonder parkeerduurbeperking op de algemene gehandicap-

tenparkeerplaatsen parkeren; 

■ zonder parkeerduurbeperking op een gehandicaptenparkeerplaats in 

de parkeerschijfzone parkeren; 

■ maximaal 3 uren op een locatie met een parkeerverbod parkeren. 

 

Naast deze algemene regels kunnen bewoners die beschikken over een 

gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder in aanmerking komen voor een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Om hiervoor in aanmerking te 

komen geldt onder andere dat de bewoner niet kan beschikken over een 

parkeerplaats op eigen terrein en in het bezit moet zijn van een voertuig. 

De gehandicaptenparkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de entree van 

de woning gerealiseerd. De kosten voor de aanleg van een gehandicapten-

parkeerplaats zijn voor rekening van de aanvrager. 

 

Nabij publieke voorzieningen moet minimaal 5% van de parkeerplaatsen 

een algemene gehandicaptenparkeerplaats zijn. De locatie van deze par-

keerplaatsen moet zo dicht mogelijk bij de entree van het gebouw liggen. 
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De afstand tot de entree moet minder dan 100 meter zijn. Op grote (open-

bare) parkeerterreinen moet 1 op de vijftig parkeerplaatsen een gehandi-

captenparkeerplaats zijn. 

 

Parkeren van elektrische voertuigen 

Elektrisch Vervoer wint steeds meer aan populariteit in Nederland als 

gevolg van de toenemende keuze in dergelijke voertuigen. Het gaat hierbij 

om zowel fietsen als auto’s. De gemeente Krimpen aan den IJssel stimu-

leert, in samenwerking met de MRDH, het gebruik van elektrische voertui-

gen. Omdat de actieradius van deze voertuigen nog beperkt is, moeten ze 

regelmatig worden opgeladen, wat enige tijd in beslag neemt. Het is daar-

om handig om dat te doen op locaties waar de auto langere tijd gepar-

keerd staat. Door het aanbieden van parkeer-gelegenheid met oplaadfaci-

liteiten voorziet de gemeente in een  

behoefte en ondersteunt een gewenste ontwikkeling.  

 

Ook het plaatsen van elektrische oplaadpunten bij woningen wil de ge-

meente Krimpen aan den IJssel gaan faciliteren. Hieraan is een aantal 

voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn door de gemeente uit-

gewerkt in het beleidsdocument oplaadinfrastructuur Krimpen aan den 

IJssel. Uitgangspunt in dit beleidsdocument is dat plaatsing van oplaadin-

frastructuur vraagvolgend is. Dit om te voorkomen dat oplaadpalen ge-

plaatst worden die niet gebruikt worden.  

De kosten voor het realiseren van het oplaadpunt, die niet worden gedra-

gen door de netbeheerder of leverancier, zijn dan voor rekening van de 

aanvrager. De MRDH levert wel een financiële bijdrage voor het plaatsen 

van oplaadpunten. 

 

Autodelen  

Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn momenteel geen aanbie-

ders van autodelen actief. Uit een consultatie onder inwoners van de 

gemeente is gebleken dat er nog onvoldoende behoefte is aan een deelau-

to in de gemeente. De gemeente Krimpen aan den IJssel staat positief 

tegenover het gebruik van deelauto’s in de gemeente. Wanneer een aan-

bieder van autodelen een aanvraag indient voor een gereserveerde par-

keerplaats, dan zal de gemeente hier, op basis van de  

Parkeerverordening Krimpen aan den IJssel 2013, aan meewerken. Hierbij 

geeft de aanvragende organisatie beargumenteerd het aantal parkeer-

plaatsen en de gewenste locatie aan. De gemeente zal vervolgens beoor-

delen in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de aanvraag te honore-

ren. De kosten voor het realiseren van deze gereserveerde parkeerplaat-

sen zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager dient een private 

partij op het gebied van autodelen te zijn, waarbij iedereen de diensten 

kan afnemen via abonnementen of andersoortige vergoedingen.  
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3.7 Leefbaarheid en milieu 

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het gebruik van duurzame ver-

voerswijzen stimuleren zonder daarbij zijn inwoners te beperken in hun 

keuzemogelijkheid. Het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en schone 

voertuigen moet daarom een aantrekkelijk alternatief zijn. Daarmee is 

duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers van de  

verkeer- en vervoervisie voor Krimpen aan den IJssel. Het voordeel van 

duurzame verplaatsingen is een positief effect op de bereikbaarheid van 

Krimpen, een verbetering van de gezondheid van de inwoners en de re-

ductie van CO2 . In de huidige situatie is de CO2-emissie in Krimpen aan den 

IJssel al laag in vergelijking met omliggende gemeenten (zie tabel 3.3) 

 

Gemeente kg/m2 

Krimpenerwaard 1,3 

Krimpen aan den IJssel 7,1 

Ridderkerk 10,0 

Capelle aan den IJssel 11,2 

 

Tabel 3.3: Vergelijking CO2-emissie enkele gemeenten3  

 

 

Mobiliteit van personen en goederen veroorzaakt 15 tot 25% van alle CO2-

uitstoot. De toenemende autoafhankelijkheid en afnemende doorstroming 

op de wegen doen de CO2-impact van mobiliteit nog verder stijgen. Om 

landelijke klimaatdoelstellingen te realiseren, ligt er een aanzienlijk belang 

in het verkeer- en vervoerbeleid. 

 

                                                                        
3 RIVM/Emissieregistratie, Uitstoot koolstofdioxide in 2016 (kg/m2) 

In de Duurzaamheidsagenda voor de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn 

maatregelen opgenomen ter reductie van CO2. In aanvulling op de Duur-

zaamheidsagenda wordt vanuit de verkeer- en vervoervisie voor de ko-

mende jaren ingezet op stimulering van duurzame vervoerswijzen. Waar 

mogelijk wordt daarbij aangesloten op de visie per vervoerswijze, zoals 

opgenomen in voorgaande hoofdstukken.  

 

In het kader van de keuze voor duurzame vervoerswijzen kiest de 

gemeente Krimpen aan den IJssel voor een duidelijke prioritering. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen interne verplaatsingen en externe 

verplaatsingen. 

 

Binnen de gemeente 

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het gebruik van de fiets voor 

interne verplaatsingen stimuleren. Alle bestemmingen binnen de  

gemeente liggen op fietsbare afstand. Daarnaast is fietsen gezond, milieu-

vriendelijk en is het ruimtegebruik beperkt. Maatregelen om het fietsge-

bruik binnen de gemeente te stimuleren zijn opgenomen in paragraaf 3.2.  
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Externe verplaatsingen 

Voor verplaatsingen tussen Krimpen aan den IJssel en bestemmingen 

buiten de gemeente, de externe verplaatsingen, is de keuzevrijheid voor 

de reiziger van groot belang. De maatregelen die gericht zijn op het ver-

duurzamen van externe mobiliteit worden ingedeeld in vier strategieën:  

■ voorkomen van verplaatsingen;  

■ verkorten van verplaatsingen;  

■ veranderen van vervoerswijzen;  

■ verschonen van vervoerswijzen.  

 

De vier hiervoor genoemde strategieën zijn op te volgen in de 

bovenstaande volgorde, gevisualiseerd in figuur 3.12. 

 

 
 

Figuur 3.12: Strategieën voor verduurzamen externe mobiliteit 

 

 

Conform de strategie wordt eerst ingezet op voorkomen van een verplaat-

sing die anders met de auto uitgevoerd zouden worden. Onder meer het 

stimuleren van thuiswerken valt onder deze strategie. In het programma 

‘Beter Benutten Rotterdam’ zijn meerdere initiatieven opgenomen om de 

vraag naar verplaatsingen te beïnvloeden.  

Het verkorten van verplaatsingen heeft een relatie met de realisatie van 

snelle of kortere routes. Voorbeeld hiervan is de mogelijke realisatie van 

het voet-/fietsveer tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel 

of het aanleggen van snellere fietsroutes.  

Veranderen van vervoerwijze is gericht op beïnvloeden van de keuze van 

de reiziger. Alternatieven bieden en daarbij de reiziger een keuze laten 

maken die het beste aansluit bij zijn behoeften. De gemeente kiest daarbij 

voor het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. 

Ook versterking van de keten van mobiliteit met goede overstaplocaties 

tussen auto en openbaar vervoer of tussen fiets en openbaar vervoer, is 

een onderdeel van deze strategie.  

De laatste strategie betreft het verschonen van vervoersmiddelen. Onder 

meer het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen door 

plaatsing van oplaadinfrastructuur is onderdeel van deze strategie. 

 

Luchtkwaliteit en geluidshinder 
Door de ligging van Krimpen aan den IJssel op enige afstand van autosnel-
wegen en vervuilende industrie, zijn er geen grote problemen met betrek-
king tot luchtkwaliteit en geluidshinder in de gemeente. Aandachtspunten 
zijn er op de N210, CG Roosweg, Rotterdamseweg en Ouverturelaan. 
Monitoring van luchtkwaliteit en geluidshinder voert de gemeente uit in 
samenwerking met de DCMR. Indien komende jaren sprake gaat zijn van 
overschrijdingen van de normen, dan worden gerichte maatregelen getrof-
fen om aan de normen te voldoen. De maatregelen voor het stimuleren 
van duurzaamheid hebben al een positief effect op de luchtkwaliteit en het 
verminderen van geluidshinder in het algemeen. 
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Figuur 3.13: Ongevallen met letsel in Krimpen aan den IJssel  

 

 

 

 

 

Min. 1 - Max. 5 per locatie) 



 

Verkeers- en vervoervisie Krimpen aan den IJssel 45 

 

 

3.8 Verkeersveiligheid 

Uit het onderzoek naar de staat van de gemeente blijkt dat inwoners van 

Krimpen aan den IJssel de verkeersveiligheid in de gemeente een hogere 

score geven dan inwoners van gemeenten van een vergelijkbare grootte. 

De score voor verkeersveiligheid in de buurt is echter lager, en vergelijk-

baar met de score in andere kernen.  

 

Uit een analyse van de brieven die door inwoners naar de gemeente wor-

den gestuurd blijkt ook dat er veel klachten zijn over de verkeersveiligheid 

in 30 km/h-zones en op dijkwegen. De inrichting van deze wegen behoeft 

aandacht, maar ook het gedrag van de weggebruikers.  

 

Een belangrijke rol die de gemeente hierbij kan gaan oppakken is het 

verbeteren van de communicatie richting de inwoners en reizigers in de 

gemeente. Middels gerichte communicatie kunnen specifieke doelgroepen 

worden bereikt en worden geïnformeerd over wat er van die doelgroepen 

wordt verwacht. Communicatie is ook het uitgangspunt voor gedragsver-

andering van reizigers.  

 

Ongevalsanalyse 

Om een beeld te krijgen van de verkeersveiligheid in de gemeente Krimpen 

aan den IJssel is een ongevalsanalyse uitgevoerd op basis van 

ongevallengegevens en trends. Voor de ongevalsanalyse is gekeken naar 

de ongevalslocaties, de wegtypes en de vervoerswijzen. In de ongevals-

gegevens is een lichte daling van het aantal slachtoffers binnen de 

gemeente zichtbaar in de afgelopen vijf jaar. Er is een4 dodelijke 

slachtoffer gevallen in de afgelopen periode.  

                                                                        
4 In 2018 bij een frontale botsing tussen een automobilist en een fietser op de 

Lekdijk 

 

Figuur 3.14: Alle geregistreerde ongevallen 2014-2020. 

 

In figuur 3.15 is het aantal slachtoffers per vervoerswijze in de periode 

2014 tot en met 2020 weergegeven. Het grootste deel van de slacht-  

Op basis van het voorgaande zal de focus vooral gericht moeten zijn op het 

verkeersveiliger maken van situatie voor (brom)fietsers.  

Figuur 3.15: Slachtoffers en doden per vervoerswijze 2014-2020. 
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Veelvoorkomende issues omtrent deze weggebruikers betreft onduidelijke 

signalering omtrent het verplaatsen van bromfietsers naar de weg dan wel 

het fietspad. Ook de toegenomen heterogeniteit van gebruikers van het 

fietspad (o.a. e-fietsen, bakfietsen en steps) kan voor onoverzichtelijke 

situaties zorgen.  

Op basis van de analyse van de leeftijden van de slachtoffers (figuur 3.16) 

valt het grote aantal slachtoffers op onder volwassenen (25 t/m 39 jaar, 50 

t/m 59 jaar) en ouderen (70+).  

 

Figuur 3.16: Slachtoffers per leeftijdsklasse 

 

 

In figuur 3.13 is een beeld gegeven van de onveilige locaties binnen de 

gemeente in de periode tussen 2014 en 2020. In deze periode zijn er op 

bepaalde locaties meerdere ongelukken gebeurd. Doelstelling voor de 

komende jaren is om vrij te blijven van zulke ‘black spots’. De grootste 

concentratie ongevallen is gelegen op het kruispunt Burgemeester Aal-

berslaan-Middenwetering en de rotonde Nieuwe Tiendweg/Groenendaal. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in diverse gevallen de wegin-

richting al aangepast en maatregelen getroffen om de overige locaties 

veiliger te maken. In het maatregelenoverzicht is aangegeven op welke 

locaties nog maatregelen zullen worden getroffen. 

 

Bevindingen verkeersveiligheidsanalyse MRDH 

In augustus 2019 is een verkeersveiligheidsanalyse voor elke gemeente 

binnen de MRDH uitgevoerd. In deze analyse is gekeken naar de leeftijd en 

de vervoerswijze van verkeersslachtoffers in de gemeente.  

In figuur 17, tabel 1 is het aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners 

per gemeente opgenomen. Dit wordt ook wel het slachtofferrisico 

genoemd. Het gaat om de verkeersslachtoffers in de jaren 2014 t/m 2018. 

In deze grafiek zijn alleen slachtoffers van ongevallen op gemeentelijke 

wegen meegenomen. In de gehele MRDH vielen 75 slachtoffers per 10.000 

inwoners (bevolking per 1 januari 2018).  

 

Over het algemeen is te zien dat het aantal slachtoffers per 10.000 

inwoners hoger is in gemeenten met een hogere bevolkingsdichtheid 

(aantal inwoners per vierkante kilometer). Het gaat hierbij om gemeenten 

als Rotterdam, Den Haag, Rijswijk en Schiedam.  

De gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel kennen ook een 

hoge bevolkingsdichtheid maar hebben een lager aantal slachtoffers per 

10.000 inwoners (31 en 41).  

De gemeenten Midden-Delfland en Wassenaar vallen op vanwege de lage 

bevolkingsdichtheid (minder dan 1500 inwoners per vierkante kilometer) 

en het hoge slachtofferrisico (64 en 61).  
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figuur 3.17: aantal letsel slachtoffers gemeenten binnen MRDH 

 

 

Toezicht en handhaving 

Handhaving is een goed middel om gedrag te beïnvloeden en daarmee de 

veiligheid te vergroten. Een hogere pakkans resulteert in een betere nale-

ving van regels, waardoor er minder slachtoffers vallen of op de juiste 

manier geparkeerd wordt. Het terugdringen van het aantal  

verkeersslachtoffers is natuurlijk gebaseerd op het streven om het  

 

 

individuele leed dat letsel betekent, te verminderen. Ook is het gebaseerd 

op het maatschappelijke en economische leed en de schade die door een 

verkeersongeval worden veroorzaakt. Door nauwe samenwerking met 

politie en justitie wordt actief gestuurd op bepaalde doelen en doelgroe-

pen, waardoor de effectiviteit van maatregelen toeneemt (bijvoorbeeld 

een campagne over fietsverlichting en tegelijk strenge controles).  
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Verkeerseducatie 

Naast realisatie van een zo veilig mogelijke infrastructuur (Engineering) en 

optimale handhaving (Enforcement) is het tevens van belang om binnen de 

gemeente aandacht te schenken aan de zachtere kanten van 

verkeersveiligheid. Hiervoor zijn verkeerseducatieprogramma's en 

verkeersveiligheidscampagnes (samen de 3e E van Education) de tot nu 

toe meest ingezette middelen. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 

van de provincie Zuid-Holland (ROV-ZH) heeft als regionale ondersteuner 

en kennismakelaar voor de gemeenten al veel voorwerk gedaan. Hierdoor 

kan op basis van de behoeften van de gemeente vrij eenvoudig een 

selectie worden gemaakt van de in de regio aange-boden of beschikbare 

educatieprojecten en campagnemateriaal. 

 

Het ROV-ZH hanteert de landelijke aanpak van PVE (permanente  

verkeerseducatie) waarin de weggebruiker bij wijze van spreken vanaf de 

wieg tot de rollator ondersteund wordt bij het veilig deelnemen aan het 

verkeer. Hiervoor zijn per doelgroep diverse educatieprogramma's ontwik-

keld. In Zuid-Holland wordt bijvoorbeeld onder de naam School op Seef 

een aantal programma's uitgevoerd voor basisschool-leerlingen  

(4-12 jaar).  

 

 
 

Figuur 3.18: School op Seef is een pakket dat gericht is op 4-12-jarigen 

Net als veel gemeenten in Nederland nu al doen, zet de gemeente in op 

een basispakket (waarin alle doelgroepen binnen PVE een of meerdere 

educatieprojecten krijgen aangeboden).  

Daar bovenop wordt, conform de Beleidsimpuls van het ministerie van 

I&M gekozen voor extra aandacht voor enkele focusgroepen, zoals fietsers, 

jonge bestuurders en/of senioren.  

Ook daarvoor zal geput worden uit het bestaande educatie- en campag-

nemateriaal dat wordt aangeboden vanuit het ROV-ZH  

 

Aanvullend aan bovengenoemde verkeerseducatie, waar het vaak gaat om 

bewustwording van gevaren en het bieden van concrete handvatten om 

gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen, wordt er elders in het land ook 

sterk ingezet op specifieke gedragspilots. Hierbij is het doel de daadwerke-

lijke gedragsverandering van een bepaalde doelgroep  

-meetbaar- op straat te krijgen. In kleinschalige interventies wordt het 

benoemde ongewenste gedrag (bijvoorbeeld onverlicht fietsen in het 

donker) aangepakt met een gerichte gedragsinterventie. Deze interventies 

worden op systematische wijze ontworpen en uitgevoerd op basis van 

bewezen effectiviteit (evidence based) waardoor de kans van  

slagen op een daadwerkelijke gedragsverandering zeer hoog is. Wanneer 

de pilots leiden tot het gewenste resultaat, dan kan vaak een-voudig wor-

den opgeschaald naar andere locaties binnen de gemeente 

 

Per jaar zal in overleg met de MRDH en de politie afgesproken worden op 

welke doelgroep de focus extra gericht wordt en of er ook aanleiding is 

specifieke gedragspilots uit te voeren. 
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3.9 Communicatie 

De gemeente vindt het belangrijk om over de voortgang van de verschil-

lende projecten te communiceren en daar waar nodig belanghebbenden te 

betrekken bij het project. De communicatie over de projecten verloopt via 

de bestaande communicatiemiddelen van de gemeente. De betrokkenheid 

van de belanghebbenden wordt per project bepaald. Daarbij kunnen de 

verschillende vormen van participatie worden toegepast: 

■ informeren: belanghebbenden worden ingelicht via de bestaande 

communicatiemiddelen van de gemeente; 

■ raadplegen: belanghebbenden worden tijdens het project geraadpleegd 

over de oplossingsrichting; 

■ adviseren: belanghebbenden wordt gevraagd om advies in het  

project, het advies wordt meegenomen in de uiteindelijke keuze; 

■ coproduceren: belanghebbenden werken mee aan de uitwerking van 

het project; 

■ (mee)beslissen: belanghebbenden hebben een stem in het keuzeproces 

van het project. 
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In dit hoofdstuk is de uitwerking van de visie opgenomen in de vorm van 

concrete maatregelen. Daarbij is aangegeven op welke termijn uitvoering 

te verwachten is en is de impact van de maatregel bepaald. De achter-

grond van de opgenomen maatregelen is in hoofdstuk 3 terug te vinden.  

Individuele maatregelen worden steeds genoemd per modaliteit. 

 

 

Voor een aantal maatregelen is een bedrag opgenomen dat gebaseerd 

is op eenheidsprijzen en uitvoering als losstaand project. 

Waar herinrichting gecombineerd wordt met herstratingsprojecten zul-

len de meerkosten lager zijn dan het genoemde bedrag.  

 

 

Voor maatregelen op wegen waarvoor nog geen herbestrating voorzien is, 

is dit aangegeven en is geen jaar van uitvoering benoemd. Deze maatrege-

len zullen dan in principe na 2030 uitgevoerd gaan worden.  

 

Op de kaart in figuur 4.1 staan alle maatregelen aangegeven die over 

aanpassing van de infrastructuur gaan. 

4  
 
Uitvoeringsplan 
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4.1 Maatregelen langzaam verkeer  

 

nr.  maatregel  doel/impact  termijn  kosten 

1 Snelfietsroute Rotterdam – Schoonhoven Stimuleren fietsgebruik Verkenning provincie Zuid-Holland € 3.000.000 

2 Fietsstraat Buys Ballotsingel – Vincent van Goghlaan Stimuleren fietsgebruik In herstratingsplan n.v.t. 

3 Fietsroute Centrum-Zuid Stimuleren fietsgebruik Herontwikkeling Centrum zuid n.v.t. 

4 Alternatieve fietsroute Ouverturelaan Stimuleren fietsgebruik  € 350.000 

5 Fietsroute Kortland zuid Stimuleren fietsgebruik  € 65.000 

6 Snelfietsroute Krimpen aan de Lek Stimuleren fietsgebruik Verkenning provincie Zuid-Holland € 3.000.000 



 

Verkeers- en vervoervisie Krimpen aan den IJssel 52 

 

 

4.2 Maatregelen openbaar vervoer 

 

nr.  maatregel  doel/impact  termijn  kosten 

11 toegankelijk maken bushalte Hollandia aan Van der Hoopstraat haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

12 toegankelijk maken bushalte Van der Hoopstraat aan Stormsweg haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

13 toegankelijk maken bushalte Van der Giessenweg haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

14 toegankelijk maken bushalte Van der Giessenweg (2) haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

15 toegankelijk maken bushaltes Wilhelminahoeve aan IJsseldijk haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

16 toegankelijk maken bushaltes Breekade op IJsseldijk haltetoegankelijkheid niet in planning herstraten € 10.000 

17  stimuleren ketenmobiliteit doorlopend n.v.t. 
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4.3 Maatregelen (auto)wegenstructuur 

 

 

 

nr.  maatregel  doel/impact  termijn  kosten 

20 Stad en Landschap inrichten als wijkontsluitingsweg wegcategorisering planning herstraten 2025  

21 Burgemeester Aalberslaan, tussen Nieuwe Tiendweg en Lansing inrichten als 

wijkontsluitingsweg 

wegcategorisering niet in planning herstraten €10.000 

22 Populierenlaan inrichten als wijkontsluitingsweg wegcategorisering planning herstraten 2023-2024  

23 Fresia inrichten als wijkontsluitingsweg wegcategorisering planning herstraten 2020-2021  

24 IJsseldijk inrichten als wijkontsluitingsweg wegcategorisering in planning project KIJK (van HHSK) 2023 € 950.000 

25 overige wegen op Stormpolder inrichten als  erftoegangswegen wegcategorisering niet in planning herstraten € 900.000 

26 aanleg rotonde op kruispunt Krimpenerbosweg – Vijverlaan vormgeving kruispunten planning herstraten 2028 € 600.000 
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4.4 Maatregelen parkeren 

 

nr.  locatie  doel/impact termijn kosten 

40 aanpassing parkeren rond winkelcentrum Crimpenhof parkeercapaciteit centrum in plan uitbreiding winkelcentrum n.v.t. 

41 aanbrengen parkeerroutering rond winkelcentrum Crimpenhof parkeercapaciteit centrum - €      5.000  

(ca 10 borden) 

42 plaatsing verwijzing naar evenemententerrein vanaf Parkzoom parkeercapaciteit centrum - €     1.000  

(2 borden) 
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4.5 Maatregelen verkeersveiligheid 

 

nr.  locatie  doel/impact  termijn  kosten 

50 jaarlijkse inzet op basispakket Verkeerseducatie beïnvloeding verkeersgedrag doorlopend € 5.000 

51 opstellen plan jaarlijkse focus acties verkeerseducatie  beïnvloeding verkeersgedrag ieder jaar € 5.000 

52 

 

herinrichting kruispunt Middenwetering – Burg. Aalberslaan veilige inrichting kruispunten 

(rotonde, excl. Grondaankoop e.d.) 

 € 600.000 

53 Onderzoek veiligheid rotonde Nieuwe Tiendweg - Groenendaal veilige inrichting kruispunten  € 3.000 

54 Onderzoek veiligheid Algerabrug veilige inrichting kruispunten  € 3.000 

55 Onderzoek veiligheid rotonde Parkzoom – Burg. Aalberslaan veilige inrichting kruispunten  € 3.000 
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Figuur 4.1: Overzicht maatregelen 
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Verkeers- en vervoervisie B1-1 

 

Wanneer reguleren? 

Parkeerregulering is een maatregel om parkeeroverlast te voorkomen. 

Door middel van parkeerrestricties, zoals parkeerduurbeperkingen of 

parkeertarieven worden bepaalde doelgroepen geweerd of gestimuleerd 

om op andere locaties te parkeren. Invoering van parkeerregu-lerende 

maatregelen is over het algemeen alleen aan te bevelen, als aan de vol-

gende voorwaarden wordt voldaan:  

■ De parkeerdruk in een gebied is op drukke momenten hoog: in cen-

trumgebieden (met veel kortparkeren) hoger dan 85% en in woonge-

bieden hoger dan 95%. 

■ De hoge parkeerdruk wordt ook daadwerkelijk door bewoners en ande-

re belanghebbenden als probleem ervaren. Voor de invoering van par-

keerregulering is een zeker draagvlak onder bewoners noodzakelijk.  

■ De hoge parkeerdruk geldt niet voor één of enkele straten, maar voor 

een hele buurt. Parkeerregulering in een heel klein gebied heeft meest-

al slechts een verschuiving van het probleem tot gevolg en wordt daar-

om afgeraden.  

■ Om onduidelijkheid te voorkomen en uitwijkgedrag te beperken, slui-

ten gereguleerde gebieden zoveel mogelijk op elkaar aan.  

 

Parkeerregulerende maatregelen hoeven niet 24 uur per dag te gelden. 

Het is zelfs raadzaam om de maatregelen alleen op die momenten te laten 

gelden dat er ook sprake is van hoge parkeerdruk (bijvoorbeeld alleen 

tijdens winkelopeningstijden).  

 

Mogelijkheden parkeerschijfzone 

In de huidige situatie wordt het parkeren in het centrum van Krimpen aan 

den IJssel op twee locaties gereguleerd met een parkeerschijfzone. Deze 

gebieden liggen dicht bij de ingang van winkelcentrum Crimpenhof en zijn 

bedoeld voor het parkeren van bezoekers. Deze reguleringsvorm sluit aan 
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bij onderstaande visie:  

■ Langparkeren wordt tegengegaan doordat bewoners en bedrijven geen 

ontheffingen ontvangen om te parkeren in de parkeerschijfzone. Be-

zoekers die langer dan 2 uur willen blijven kunnen buiten de  

parkeerschijfzone parkeren.  

■ Door de beperkingen die gelden voor langparkeren, ontstaat ruimte 

voor kortparkerende (winkel)bezoekers.  

Wanneer uitbreiding van de parkeerschijfzone noodzakelijk wordt gedacht, 

zal ook aan een systeem van ontheffingen gewerkt moeten worden voor 

bewoners en bedrijven binnen het gereguleerde gebied.  

 

Een parkeerschijfzone heeft echter ook enkele beperkingen:  

■ In een parkeerschijfzone is alleen sturing door middel van regelgeving 

mogelijk. Er kan gedifferentieerd worden in maximale parkeerduur en 

in ontheffingscriteria. Bij betaald parkeren (en in minder mate ook bij 

vergunninghoudersparkeren) geeft het prijsmechanisme een extra stu-

ringsmogelijkheid (goedkope en duurdere locaties).  

■ Een parkeerschijfzone is een ‘kortparkeermaatregel’ en past daarom 

minder goed bij woonwijken, waar hoofdzakelijk lang geparkeerd 

wordt. Daarom ligt het niet voor de hand om parkeerschijfzones in 

woongebieden in te stellen. Er zouden dan immers vooral ontheffing-

houders parkeren. In zo’n situatie is een zone met vergunning-

houdersparkeren passender.   

■ Ten slotte: een parkeerschijfzone kost over het algemeen geld (voor 

handhaving) en levert geen geld op. Dat beperkt de mogelijkheden om 

op deze manier budgetneutraal betere parkeermogelijkheden aan te 

bieden.  

 

Mogelijkheden betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren 

Naarmate parkeerproblemen groter worden en er ook geld nodig is om 

parkeerproblemen te kunnen oplossen, wordt steeds vaker gekozen voor 

betaald parkeren voor bezoekers en een belanghebbendenregeling voor 

bewoners en bedrijven. In hoofdlijnen kan daarbij gekozen worden uit 

twee verschillende systemen:  

1. Een combinatie van betaald parkeren en vergunninghouderspar-

keren: bewoners en bedrijven kunnen een vergunning krijgen, 

waarmee zij gebruik mogen maken van de betaalde parkeer-

plaatsen.  

2. Een scheiding van betaalde parkeerplaatsen voor bezoekers en een 

zone ‘parkeren voor vergunninghouders’ voor bewoners en bedrij-

ven.  

De eerste mogelijkheid sluit het beste aan bij de situatie in Krimpen aan 

den IJssel. In enkele gebieden is de parkeerdruk zo hoog, dat dubbel-

gebruik van de parkeerruimte door verschillende doelgroepen nood-

zakelijk is. Bij het tweede systeem wordt de beschikbare parkeer-

gelegenheid minder efficiënt gebruikt.  

Een ander voordeel voor de gemeente van het eerste systeem is dat par-

keerovertredingen fiscaal afgedaan worden: er wordt een ‘naheffingsaan-

slag’ opgelegd aan parkeerders die geen parkeerbelasting hebben voldaan. 

De inkomsten van een dergelijke naheffingsaanslag komen ten goede aan 

de gemeente, terwijl inkomsten uit boetes voor foutparkeren (zoals ook 

parkeren in een zone voor vergunninghouders) naar de rijksoverheid 

gaan5.  

 

                                                                        
5  Onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten wel een vergoeding krijgen 

voor gemaakte handhavingskosten ter hoogte van € 25,- per uit-geschreven 
bon. 
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Omzetting van de parkeerschijfzone naar parkeren exclusief voor vergun-

ninghouders (systeem 2) is alleen mogelijk als elders voldoende compen-

serende parkeerplaatsen voor kortparkerende bezoekers kunnen worden 

geboden. 

Rond winkelcentra is dat niet het geval en is alleen een gecombineerd 

systeem van betaald parkeren met vergunningen (waarmee men op be-

taalde plaatsen mag parkeren) een reëel alternatief voor een parkeer-

schijfzone.  

Nadeel van een vergunninghouderssysteem is dat er kosten mee gemoeid 

zijn. Deze worden normaliter bij de aanvrager (burger) neergelegd. Dat 

maakt dat dit vooraf vaak tot weerstand leidt bij deze burgers. 

 

Regulering in woongebieden 

Indien in de toekomst in de woongebieden 

rondom een winkelcentrum ook regulering 

nodig is, kan hetzelfde systeem ook daar wor-

den ingevoerd6. Het voordeel daarvan is dat 

bezoek van bewoners ook overal kan parkeren, 

zij het betaald (tegen een laag tarief, zie ook 

hierna). In de omliggende woongebieden is 

echter minder functiemenging noodzakelijk, 

zodat hier ook gekozen kan worden voor een 

zone ‘parkeren voor vergunninghouders’. Op 

momenten dat de vergunninghouders weg zijn, 

kunnen de parkeerplaatsen niet door anderen worden gebruikt. Deze 

keuze wordt daarom alleen aanbevolen voor gebieden waar uitsluitend 

                                                                        
6  Mits dit aansluit bij de regeling in het centrum/oude kom: zolang daar nog 

sprake is van een parkeerschijfzone, ligt betaald parkeren in de woonwijken 
eromheen niet voor de hand.  

bestemmingsverkeer gewenst is. Voor  

bezoek van bewoners is in dit systeem een aanvullende regeling nodig:  

■ of er worden in het gebied toch nog enkele betaalde parkeer-plaatsen 

gemaakt voor bezoekers;  

■ of er worden aparte bezoekersvergunningen uitgegeven (papieren 

vergunningen, kraskaarten of digitale bezoekerspassen).  

Het kenmerk van bezoekersvergunningen is dat het gebruik hiervan ge-

maximeerd is (bijvoorbeeld maximum 30 dagen per kwartaal), om onbe-

doeld gebruik door langparkeerders te voorkomen7.  

 

Reguleringstijden en tarieven  

De reguleringstijden moeten aansluiten bij de momenten waarop zich 

parkeerproblemen (kunnen) voordoen. In de regel is dat tijdens winkel-

openingstijden. In principe is het mogelijk om met de reguleringstijden te 

differentiëren naar gebied (bijvoorbeeld langere werking bij avondfunc-

ties) of naar parkeerduur. Het is onwenselijk dat al te veel ver-schillende 

regelingen naast elkaar bestaan, om onduidelijkheid te voorkomen.  

 

                                                                        
7  Speciale bezoekersregelingen komen in veel gemeenten ook voor in  

gebieden met betaald parkeren, waarbij het tarief te hoog wordt geacht voor 
bezoek van bewoners. De regeling heeft dan tot doel om bezoek van bewoners 
tegen (sterk) gereduceerd tarief parkeergelegenheid te bieden.  
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Eventuele parkeertarieven moeten eveneens in overeenstemming zijn met 

de ernst van de parkeerproblematiek en met de kwaliteit van de centrum-

gebieden (in vergelijking met concurrerende winkelgebieden). De omvang 

en kwaliteit van het winkelaanbod en de voorzieningen in Krimpen aan 

den IJssel rechtvaardigen eventuele invoering van betaald parkeren, mits 

gestart wordt met een relatief laag tarief. Over het  

algemeen geldt:  

■ naarmate de afstand tot het drukke centrum toeneemt, nemen de 

tarieven verder af; 

■ parkeervergunningen voor bewoners zijn over het algemeen goedkoper 

dan vergunningen voor bedrijven.  

Waar de parkeerdruk dit toelaat kan de mogelijkheid geboden worden om 

aparte dag- of weekkaarten te kopen.  
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