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Voorwoord
U heeft een update van het Uitvoerings
programma Mobiliteit Rotterdam in handen.
Het UPMR is, meer dan voorheen, nu ‘werk
in uitvoering’. Als je door de stad loopt of
fietst ervaar je de verbeteringen. Tegelijk
verandert de wereld en moeten we
aansluiten bij de veranderingen die dat van
ons vraagt. Dat laat zich kort samenvatten
met ‘het woord’ van 2020: corona.
Het woon-werkverkeer is sterk veranderd.
Toch wijzigt onze koers niet. Dat hoeft
gelukkig ook niet, want we streven naar
een stad die zowel de automobilist,
OV-reizigers, fietsers, wandelaars en
bewoners mobiliteit biedt. Want mobiliteit
is meer dan autoverkeer.
We streven naar een bereikbare stad waarin
je veilig kunt wandelen en fietsen én we
maken daar meer ruimte voor. Dat sluit goed
aan bij de ontwikkelingen van dit jaar. Want
ook veel Rotterdammers werken thuis.
Daarom streven we naar een schone stad,
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veilig verkeer rond onze scholen, meer ruimte
op straat en meer ruimte voor groen voor al
die thuiswerkers die naar buiten gaan om
even de benen te strekken.
In dit UPMR kijken we naar het gehele
verkeersnetwerk, alle verbindingen in de stad
en naar nieuwe trends zoals deelvervoer.
Met één doel, dat doeltreffend vastgelegd
is op de voorpagina: we streven naar een
stad waarin alles bereikbaar is én waarin het
goed toeven is. In dit uitvoeringsprogramma
leest u wat wij allemaal doen om die droom
werkelijkheid te maken.

Judith Bokhove
Wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
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Netwerkstructuur
DIRECT NAAR DE ACTIVITEITEN

DIRECT NAAR DE CIJFERS

BELEIDSSTRATEGIE 1

BELEIDSSTRATEGIE 2

Netwerk en oeververbindingen
beter in balans

Verbinden gebieden, buurten
en voorzieningen

De netwerkstructuur van Rotterdam
draagt bij aan een compacte stad.
Voorzieningen zijn nabij of zijn goed
bereikbaar via regionale, nationale en
internationale verbindingen. De rivier
heeft hierin een bijzondere plek.
We willen de centrale verbindende rol van
de OV-backbone (de spoorlijn Leiden –
Dordrecht) in onze regio versterken en
een flexibeler netwerk van toeleidende
vervoersvoorzieningen. Met name waar
het gaat om de aansluiting van econo
misch belangrijke knopen (waaronder
werklocaties), nieuwe ontwikkellocaties
en sociaal kwetsbare woonwijken op Zuid.
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We bereiken een betere balans tussen
de modaliteiten op de oeververbindingen
door de aanleg van een nieuwe oever
verbinding en door transformatie van de
bestaande oeververbindingen. Daardoor
ontstaat meer ruimte voor fietsers, voet
gangers en OV en wordt verdichting van
de stad mogelijk.
We waarborgen de beschikbaarheid
van de Ring voor nationaal vracht- en
personenverkeer door ingrepen op het
hoofdwegennet en door de hoeveelheid
korte ritten te verminderen. Dat doen we
door het bieden van goede alternatieven
in regionaal OV en fietsroutes.

Fietsers, voetgangers en OV-reizigers
moeten in stad en regio keuze hebben uit
meer verbindingen en de belevingswaar
de van de routes en knopen kan beter.
De oeververbindingen en overstappunten
verdienen bijzondere aandacht.
Bewoners, in het bijzonder van gebieden
buiten de Ring, moeten de regionale
OV-knopen snel en rechtstreeks kunnen
bereiken. Naast de verbindende kwaliteit
van het OV-netwerk zelf, gaat dit ook om
de toegang tot het netwerk (de first &
last mile).

Voorzieningen binnen en buiten de Ring
moeten snel, makkelijk en comfortabel
met de fiets te bereiken zijn. Het slechten
van barrières tussen gebieden, zoals de
Ring, en de belevingswaarde van routes
zijn daarin cruciaal.

Activiteiten

N e tw e r kstr u c tu u r

Fietsnetwerkkaart
We actualiseren het Rotterdam fiets
netwerk, met als resultaat een fietsnet
werkkaart. Doelen zijn het fijnmaziger
maken van het huidige stedelijke
netwerk, het bepalen van prioriteit t.o.v.
andere modaliteiten, het integreren van
utilitaire en recreatieve fietsnetwerken en
het verbinden met regionale en provinciale
fietsnetwerken.
Wat levert het op?
Kaart met priorite
ring van routes en
opgaven
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Verbeteren fietspaden

Meer groen voor fietsers

Fietsparkeerplekken bij
OV en P+R

We intensiveren het aanleggen en
verbeteren van fietspaden op basis van
de fietsnetwerkkaart en een systematische
analyse op conditie, afmetingen, gebruik,
intensiteit en geschiktheid voor nieuwe
vormen van fietsen. De Fietskoers volgend
werken we aan:
• completering van het metropolitane en
van het stedelijke fietsnetwerk
• prioriteit in het profiel van stadsstraten
en boulevards
• toepassing van fietsstraten
• verbreden van bestaande paden
• aandacht voor oversteken en school
omgevingen
• doorbreken barrièrewerking snelwegen,
spoor en water
• de aansluitingen op oeververbindingen
(inclusief OV over water) en routes naar
OV-knopen.
Wat levert het op?
Kwaliteitsverbete
ringen aan het
fietspadennetwerk

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Status
Doorlopende
aanpak

Per jaar verbeteren we op 25 locaties
die met verkeersregelinstallaties zijn
geregeld de doorstroming, de capaciteit
en/of het comfort voor fietsers. Dit kan
met kleine maatregelen zoals extra groen
voor fietsers of regensensoren en met
grotere ingrepen, zoals verruiming van
de opstelruimte, in combinatie met
onderhoud of verbetering van de buiten
ruimtekwaliteit. In 2021 voeren we
onder andere verbeteringen uit op het
Eendrachtsplein, Zuidplein en President
Rooseveltweg - Prins Alexanderlaan.
Wat levert het op?
Optimalisaties op
kruisingen
2020

2021

Status
In uitvoering

2022

We realiseren jaarlijks gemiddeld 500
fietsparkeerplekken bij OV-haltes en
stations buiten de binnenstad, waar
onder Alexander, en bij P+R-locaties,
waaronder Kralingse Zoom. We acco
moderen het parkeren van nieuwe fiets
vormen zoals deeltweewielers, buiten
model fietsen en snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
Jaarlijks >500 fiets
parkeerplaatsen
erbij

Status
Doorlopende
aanpak
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Nieuwe oeververbinding
We voeren met de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag, provincie Zuid-Holland en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een
MIRT-verkenning uit naar oeververbindingen in
de regio Rotterdam. De verkenning richt zich
op een nieuwe multimodale oeververbinding
tussen Feijenoord/IJsselmonde en Kralingen,
een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding
(via deze nieuwe oeververbinding) tussen Zuid
plein en Kralingse Zoom (met daarin opgeno
men de Coen Moulijn-lijn tussen Hart van Zuid
en Feyenoord City), een hoogwaardige

busverbinding door de Maastunnel en een nieuw
treinstation Stadionpark. De bouwstenen voor de
wegknelpunten zijn maatregelen op de A16 Van
Brienenoordcorridor en de Algeracorridor.
Wat levert het op?
Rapport verkenning,
startbeslissing
planuitwerking
2020

Korte termijn resultaat

Fietsparkeren in
de wijken
In woonbuurten plaatsen we fietsnietjes en waar mogelijk fietstrommels.
We zoeken naar mogelijkheden om het
fietsparkeren bij bestemmingslocaties
zoals sport, onderwijs, cultuur en winkel
centra te bevorderen.
Wat levert het op?
Fietsparkeervoor
zieningen bij
woningen en
publiekstrekkers

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Versterken spoorlijn

Status
In uitvoering
(verkenning)

2021

2022

Verkeerscirculatieplan
Binnenstad
Als uitwerking van het → Stedelijk
Verkeersplan, de → OV-visie, de → RMA
en ander vastgesteld beleid stellen we
een Verkeerscirculatieplan Binnenstad
op. Het VCP Binnenstad laat zien hoe
voet, fiets, OV en autostromen veranderen
op basis van een samenhangend pakket
aan maatregelen en hoe deze stromen
zich verhouden tot de beschikbare ruimte.
Wat levert het op?
Verkeerscirculatieplan
als onderbouwing
van maatregelen
2020

2021

Status
In uitvoering
(opstellen van
het plan)

In de preverkenning Schaalsprong Metro
politaan OV en Verstedelijking (MOVV)
werken we samen met Rijk en regionale
partners aan versterking van de ‘Oude
Lijn’ (spoorlijn Leiden-Dordrecht). Dit
betekent:
• Verhogen van de frequentie van
sprinters naar 6x per uur in 2022 en na
infrastructurele aanpassingen naar
12x per uur.
• Goede koppeling van de Oude Lijn
met verstedelijking door het inpassen
van nieuwe stations (Stadionpark,
Kethel, Van Nelle, Entrepot) en het aan
passen van bestaande stations. Tevens
aanpassing van bestaande stations en
aanleg van nieuwe haltes op toeleiden
de OV-lijnen (Hart van Zuid, Kralingse
Zoom). Eindbeeld voor de Oude Lijn is
een S-baan achtig systeem.
Wat levert het op?
Hogere frequentie
sprinters, nieuwe
en verbeterde
stations
2020
2023-2026

2021

Status
In uitvoering

Extra capaciteit metro
Met MRDH en RET creëren we de extra
capaciteit in het metronetwerk die nodig is
voor de groei van de stad:
• Frequentieverhoging van de E-lijn naar
12x per uur door aanleg van een keer
spoor bij Pijnacker Zuid.
• Frequentieverhoging van de metro op
het kernnet naar 24x per uur.
• Verlichting van knelpunten op bestaand
netwerk door de nieuwe oeververbinding
Feijenoord/IJsselmonde-Kralingen.
• Op langere termijn automatisering van
de voertuigen op het netwerk.
Wat levert het op?
Frequentieverhoging
metro en ruimte
voor toekomstige
groei.
2020
2023-2026

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

2022
2027-2030

2022
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Toekomstvast tramnet
Met de MRDH en de RET werken we als één
van de uitwerkingsopgaven van de OV-visie
Rotterdam aan een visie op een aantrek
kelijk en toekomstvast tramnet, met een
goede balans tussen toegang en efficiency
van de tram en ruimtelijke verblijfskwaliteit.
Wat levert het op?
Nieuwe visie op het
tramnet 2030
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Korte termijn resultaat

OV Plus

In samenwerking met MRDH en RET
onderzoeken we waar kansen liggen om
enkele belangrijke tram- en buslijnen
in Rotterdam met korte termijn-maatre
gelen betrouwbaarder te maken en te
versnellen. Het doel hiervan is om deze
lijnen aantrekkelijker te maken voor de
reizigers en efficiënter in de exploitatie.
Wat levert het op?
Pakket versnellings
maatregelen tram
en bus
2020

Korte termijn resultaat

Hoogwaardig openbaar
vervoer
In lijn met onze → OV-Visie, verrichten we,
of participeren we in, studies naar moge
lijkheden om de kwaliteit van OV-verbin
dingen te verbeteren naar Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV):
• HOV Willemsbrug
• HOV-bus Coen Moulijnweg (onderdeel
MIRT-verkenning Oeververbindingen)
• HOV-bus noordzijde: relaties SchiedamOverschie-Alexander, SchiedamOverschie-RTHA-Zoetermeer en
Delft-TUD-RTHA-Alexander
• HOV-bus zuidzijde: Drechtsteden/
Ridderkerk-Stadionpark-Zuidplein,
Spijkenisse-transferium Maasvlakte,
Rozenburg-Vlaardingen/Maassluis via
nieuwe Blankenburgverbinding
Wat levert het op?
Planstudies

2020

2021

Status
In uitvoering
(studies)
2022

HOV Maastunnel
Met de MRDH werken we stapsgewijs toe
naar hoogwaardig (en emissievrij) open
baar vervoer door de Maastunnel.
•W
 e starten met frequentieverhoging,
versnellen en strekken (aan de noor
doever) en nieuwe haltes van de be
staande busroute.
• We voeren een verkenning uit naar
de realisatie van een snelle, volledig
vrijliggende verbinding, tussen Hart van
Zuid/Zuidplein en Centraal Station in
latere jaren (onderdeel MIRT-verkenning
Oeververbindingen).
• We onderzoeken hoe we op deze
corridor de rijstroken voor OV optimaal
kunnen combineren met ruimte voor
emissievrije bestel- en vrachtauto’s.
Wat levert het op?
Versnelling buslijn;
studie naar hoog
waardiger verbin
dingen
2020

2021

Status
In voorbereiding

OV-knopen
toekomstvast
Met de MRDH inventariseren we welke
maatregelen nodig zijn om OV-knopen in
stad en regio toekomstvast te maken,
zowel wat betreft capaciteit als kwaliteit
(o.a. microbereikbaarheid, belevings
waarde en eigen identiteit in het gebied
waar ze liggen). Gebruikers hebben er
de keuze uit diverse soorten mobiliteit. We
werken ondertussen aan een integrale visie
op de ontwikkelkansen van voor de stad
belangrijke knopen zoals Beurs/Churchill
plein, Stadionpark, Rijnhaven en Maasha
ven. Op basis hiervan werken we naar een
verbeterprogramma.
Wat levert het op?
Programma- en
visiedocumenten
t.b.v. programma
tische aanpak
2020

2021

Status
In uitvoering
(studies)

2022

2022

Status
In voorbereiding

2021

2022
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Maatwerk-OV
We voeren een aantal proeven uit met
verschillende vormen van maatwerk-OV
om te leren:
1. of er behoefte is aan dergelijke vormen
van kleinschalig openbaar vervoer.
2. wat de voor- en nadelen zijn van de
verschillende vormen en op welke
situatie zij het beste aansluiten.
Wat levert het op?
Pilotresultaten
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Korte termijn resultaat

Hoekselijn verbinden
Tijdens de contractperiode voor
personenvervoer over water verkennen
we met de marktpartij de mogelijkheden
voor slimme dwarsverbindingen die de
Hoekselijn koppelen aan de haven en
Rozenburg.
Wat levert het op?
Aanpassingen
netwerk personen
vervoer over water

Status
Moet nog starten

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Personenvervoer
over water

Uitbreiden P+R

Mobility as a
Service pilot

Voor Personenvervoer over Water starten
we in 2022 een nieuwe contractperiode van
maximaal 15 jaar met Watertaxi BV. Daarbij
realiseren we de volgende kwaliteiten:
• Vervoer op afroep in het centrumgebied van Rotterdam (tussen Benelux
en Brienenoord), met goede bediening
van belangrijke gebiedsontwikkelingen
door lijndiensten op RDM-campusMarconiplein, Katendrecht-Charlois en
De Esch-Feijenoord.
• Versterken van de reisketen door goede
fietsenstallingsvoorzieningen, selectief
deelfietsen en toegang met app, OV-chip
kaart op de lijndiensten en Mobility as a
Service.
• We inventariseren mogelijkheden om de
aantrekkelijkheid van de kadelocaties te
verbeteren met natuurvriendelijke inrich
ting, wachtruimtes en deelmobiliteit.
• In negen jaar worden alle boten elektrisch
en dus nul emissie.
Wat levert het op?
Netwerk personen
vervoer over water
2020
2023-2026

2021

We bereiden investeringsbeslissingen voor
voor de uitbreiding (door extra bouw
lagen) van P+R Meijersplein en P+R
Kralingse Zoom. Bij P+R Meijersplein
hebben we een doelgroepsysteem
ingevoerd, waarvan de uitwerking eerst
zal worden geëvalueerd.
Wat levert het op?
1100 extra parkeer
plaatsen
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

We voeren met De Verkeersonderneming,
RTHA, de MRDH, de gemeente Den Haag
en het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat een pilot uit voor een Mobi
lity as a Service-dienst in de regio, met
een bijzondere opgave in de bereikbaar
heid van Rotterdam The Hague Airport.
De pilot moet aantonen in hoeverre een
MaaS-dienst exploitabel is en leidt tot een
beter passend vervoersaanbod. Naast
de Airport willen we de pilot inzetten voor
mobiliteit rond het Songfestival. De pilot
kan bij succes worden gecontinueerd in
een definitieve dienst.
Wat levert het op?
MaaS-dienst
2020

2021

Status
In uitvoering
2022

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Ontwikkelagenda
mobiliteitshubs

Innovaties first &
last mile

We doen experimenten met verschillen
de typen mobiliteitshubs (locaties waar
deelsystemen worden aangeboden): bij
OV-knopen en in wijken (bestaand en
nieuw). We willen daarmee ontdekken welk
soort hubs passen in het mobiliteitssys
teem van Rotterdam, welke bijdragen deze
kunnen leveren aan onze mobiliteitsdoelen
(o.a. parkeren, buitenruimte en elektrifi
catie), welke rol de overheid hierin heeft
en wat de ruimtelijke consequenties zijn.
• Merwe4Havens: nieuwe gebiedsontwik
keling, experimenteren met planologi
sche kaders en governancemodel.
• ‘DEEL!’ (partner Rotterdams Klimaat
akkoord): opzetten bewonerscorporaties
in bestaande buurten.
• Twee “Mobility Challenges”, door bewo
ners gedragen experimenten met deel
mobiliteit in de wijk in combinatie met een
alternatieve inrichting van de buitenruimte.

Met de RET en de MRDH inventariseren
we gebieden waar de koppeling van woonen werkgebieden aan metrohaltes (de zgn.
first en last mile) met innovatieve vervoers
oplossingen kan worden versterkt.
• We voeren deze bestuursperiode drie
stedelijke pilots uit, één daarvan is
gericht op de realisatie van zelfrijdend
vervoer tussen metrohalte Meijersplein
en de Airport.
• We organiseren een kennislab binnen en
buiten de gemeente over slimme en zelf
rijdende voertuigen, om kennis en kunde
op te bouwen en praktijkervaring op te
doen ten behoeve van beleidsvorming.
Wat levert het op?
Drie pilots met first /
last mile transport;
kennislab
2020

Wat levert het op?
Mobiliteitshubs,
pilotresultaten t.b.v.
opschaling
2020

Status
In uitvoering

2021

2021

Status
In voorbereiding

2022

Verkeersregie
vernieuwen
We vernieuwen verkeersregie met een
volwaardige positie voor de doorstro
ming van fietsers, voetgangers en het
openbaar vervoer naast de auto:
• Bij verstoringen is duidelijk welke moda
liteiten op welke locaties in de stad prio
riteit hebben en welke randvoorwaarden
bij keuzes moeten worden gehanteerd.
Daarnaast moeten de gevolgen voor
de leefbaarheid en luchtkwaliteit van
tijdelijke verplaatsingen van autoverkeer
worden meegewogen.
• We geven meer nadruk aan de moge
lijkheden om anders (verder) te reizen,
bijvoorbeeld een P+R te benutten
wanneer een toegangsweg naar de stad
geblokkeerd is. Bij grote werkzaam
heden bevorderen we de uitvoering van
een mobiliteitspakket dat de overstap
naar alternatieven voor de auto actief
bevordert.
Wat levert het op?
Vernieuwde aanpak
verkeersregie

Status
Doorlopende
aanpak

Bereikbaarheidsaanpak
Zuid-Holland
Samen met de MRDH, PZH, Havenbe
drijf, Rijkswaterstaat en de gemeente
Den Haag versterken we de regie op
bereikbaarheid in het licht van aanko
mend groot onderhoud aan wegen en
bruggen. We richten één bereikbaar
heidsorganisatie op in het verlengde van
De Verkeersonderneming, Bereikbaar
Haaglanden en Bereik!, met als kern
taken: minder hinder van werkzaamheden
en door omrijdend en zoekend verkeer,
het versterken van de mobiliteitstransitie
door het beter benutten van alternatieven
voor de auto en het samen afstemmen en
programmeren van onderhoudsprojecten.
Door gebiedsgericht te werken zijn bewo
ners en reizigers beter geïnformeerd over
hun bereikbaarheidssituatie en reismoge
lijkheden en wordt aangesloten bij lokale
doelen.
Wat levert het op?
Regionale,
gebiedsgerichte
aanpak op bereik
baarheid
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

2022

2023-2026
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Mobiliteitstrends / indicatoren
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Aantal auto passages over het kordon

Toelichting op de cijfers
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2005

Van de belangrijke routes van en naar
de binnenstad Is de doorstroming op de
Schieweg het zwakst. Dit is de enige ver
binding waar in de spits de gemiddelde
rijsnelheid onder de 20 km per uur zakt.
De reistijd betrouwbaarheid is de mate
waarin reistijden van dag tot dag verschil
len. In de ochtendspits is betrouwbaarheid
het laagste op de Vaanweg en de Tjal
klaan de stad uit. In de avondspits is de
reistijd op de Maasboulevard de stad uit
onbetrouwbaar.

125

2004

De Erasmusbrug is met 14.600 passages
per werkdag de belangrijkste oever
ver-binding voor fietsers in Rotterdam.
Voor automobilisten is de Maastunnel de
meest gebruikte oeververbinding (44.000
per werkdag). De mate waarin economi
sche toplocaties voor personen met het
OV of per fiets bereikbaar zijn verschilt
sterk in Rotterdam.

1.299.600

De bereikbaarheid van banen met het
openbaar vervoer verschilt per buurt in
Rotterdam. Vanuit buurten die op korte
afstand van Rotterdam Centraal liggen,
kunnen gemiddeld meer dan 500.000
arbeidsplaatsen worden bereikt binnen
45 minuten met het OV.

2003

Het merendeel van de beschikbare
P+R-locaties wordt met een gemiddelde
bezetting van 85% goed gebruikt. Het
aantal reizigers dat gebruik maakt van
vervoer over water (waterbus, watertaxi,
veerpont Zuid en Fast Ferry) is gegroeid
naar 913.400 in 2019.

Binnenkordon Rotterdam

2002

Het openbaar vervoergebruik is van 2018
naar 2019 zowel in aantal reizigers als in
reizigerskilometers gestegen (een stijging
van 5% en 30% t.o.v. 2010). Deze stijging
wordt veroorzaakt door een stijging in het
gebruik van de metro. De tram en de bus
laten beide een lichte daling zien in zowel
het aantal reizigers als reizigerskilome
ters. Het aantal in en uitstappers op de
Rotterdamse treinstations is in 2019 verder
gestegen naar 162.000 per dag.
Het openbaar vervoer in Rotterdam wordt
door gebruikers positief beoordeeld. De
bus, tram, metro en Randstadrail in Rotter
dam scoren tussen de 7,7 en 7,9.

Ruitkordon Rotterdam

2001

Het aantal fietspassages op telpunten
in Rotterdam is in 2019 ook weer verder
gestegen.

Agglomeratiekordon

Van de economische toplocaties in
Rotterdam is het Weena zowel met de fiets
als met het openbaar vervoer het beste
bereikbaar. Rotterdam The Hague Airport
is met de fiets veel voor veel mensen beter
bereikbaar dan met het openbaar vervoer.

2000

Het aantal gemeten motorvoertuigen dat
op een werkdag het binnenstadkordon
passeert is in vergelijking met 2010 met
4% gedaald in 2019. Het autoverkeer
verder buiten de binnenstad dat de zo
genaamde ruit- en agglomeratiekordons
passeert, is de laatste jaren wel aan het
toenemen (een stijging van 5% en 11%
t.o.v. 2010).

Bron: Verkeerstellingen - NDW

OV reizigers per jaar

Reizigers km per jaar

Bron: RET jaarverslagen 2000-2019

Bron: RET jaarverslagen 2000-2019
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Fiets passages werkdag meetpunten Rotterdam
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Bron: OV klantenbarometer 2019

Bron: Parkeertellingen P&R
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Alexander

76%

92%
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Beverwaard

11%

13%

13%
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Capelsebrug

100%
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100%

Hoogvliet

93%
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Hoogvliet Tussenwater

103%

97%
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Hoogvliet Zalmplaat

108%

46%

93%

Kralingse Zoom

87%

94%
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Meijersplein
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90%
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Concessie bus Rotterdam e.o.

Melanchtonweg

105%

100%
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Stadsvervoer Rotterdam Tram
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Stadsvervoer Rotterdam, metro en Randstadrail
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Vervoer over water
Bron: Rapportages vervoerders

In 2019 reisden er 560.000
reizigers per Watertaxi
over het water

In 2019 reisden er 11.700
reizigers per VeerpontZuid
over het water

In 2019 reisden er per
Waterbus 242.000 reizigers
met lijn 18 en 40.000 reizigers
met lijn 19 over het water

In 2019 reisden er 59.700
reizigers per Fast Ferry
over het water
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Fiets en OV bereikbaarheid werklocaties - aantal inwoners
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Bron: Verkeersmodel MRDH
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Oeverkruisingen auto/fiets werkdag etmaalintensiteiten 2019
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Bron: Auto - NDW, Fietstelpunten Rotterdam
Oeverkruising

riching

Fiets

Auto

Erasmus richting zuid

Vasteland - Wilhelminaplein

7150

15000

Erasmus richting noord

Wilhelminaplein - Vasteland

7450

16200

Willemsbrug richting zuid

Boompjes - Prins Hendrickkade

2600

12500

Willemsbrug richting noord

Prins Hendrickkade - Boompjes

4100

11900

Maastunnel richting noord *

Charloissehoofd - Parkkade

3050

21700

* Vanaf 19 augustus

Maastunnel richting zuid **

Parkkade - Charloissehoofd

3250

22500

** Vanaf oktober

Willemsbrug

Erasmusbrug
Maastunnel

Reistijden bundels 2019
Bron: Monitoring Rotterdam, reistijdtrajecten
Traject

7

Schieweg

6

Stadhoudersweg

1

Maasboulevard

2
Tjalklaan

Richting

Km/u Restdag

Km/u OS

Km/u AS

Verhouding
Ochtendspits / Restdag

Verhouding
Avondspits / Restdag

1

Maasboulevard

Stad in →

38,28

32,5

34,4

1,18

1,11

1

Maasboulevard

Stad uit ←

39,7

38,4

23,5

1,03

1,69

2

Stadionweg

Stad in →

32,8

29,6

27,1

1,11

1,21

2

Stadionweg

Stad uit ←

32,7

31,1

25,8

1,05

1,26

3

Vaanweg

Stad in →

33,8

27,3

26,1

1,24

1,3

3

Vaanweg

Stad uit ←

34,5

32,8

28,2

1,05

1,23

4

Dorpsweg

Stad in →

34,9

29,5

27,7

1,18

1,26

4

Dorpsweg

Stad uit ←

35,9

32,2

29,5

1,12

1,22

5

Tjalklaan

Stad in →

33,6

31,2

25,5

1,08

1,32

5

Tjalklaan

Stad uit ←

33,1

31,4

26,8

1,05

1,24

6

Stadhoudersweg

Stad in →

30,3

24,6

24,3

1,23

1,24

6

Stadhoudersweg

Stad uit ←

33

30,2

25,5

1,09

1,29

7

Schieweg

Stad in →

23,6

21,7

20,6

1,08

1,15

7

Schieweg

Stad uit ←

23,2

19,9

17,4

1,17

1,33

Stadionweg

5

3
Dorpsweg

Vaanweg

4

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Bron: Reistijdtrajecten, NDW
Bron: Reistijdtrajecten, NDW
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Reistijd schommelingen avondspits 2019 - standaardafwijking
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Reistijd schommelingen ochtendspits 2019 - standaardafwijking
N e tw e r kstr u c tu u r

Inrichten van de stad
DIRECT NAAR DE ACTIVITEITEN

DIRECT NAAR DE CIJFERS

BELEIDSSTRATEGIE 1

BELEIDSSTRATEGIE 2

Van doorkruisen naar verblijven: binnenstad
en woonstad aantrekkelijk en gezond

Veilige verbindingen die actieve en schone
mobiliteit ondersteunen

Voetgangers en fietsers moeten in de
binnenstad, maar ook in de stadswijken
en buitenwijken, ervaren dat ze zich mak
kelijk, veilig en met prioriteit ten opzichte
van de auto kunnen bewegen. Schoon
autoverkeer met een bestemming in de
binnenstad blijven we faciliteren, maar
minder auto’s doorkruisen het centrum.
Autoverkeer dat niet in de wijken hoeft
te zijn verdelen we naar de hoofdroutes,
zodat de wijken rustiger worden.
De OV-knopen zijn aantrekkelijk om te ver
blijven en je kan er fietsend of wandelend
goed komen. Ze bieden toegankelijke en
gebruiksvriendelijke deelmobiliteit.

Inhoudsopgave

We maken de openbare ruimte aantrekke
lijker door de parkeerfunctie te beperken.
Dat kan door het benutten van beschik
bare inpandige parkeerruimte, door het
gebruik van autodeelsystemen en door
parkeren op afstand voor bezoekers.
We willen buurten die door hun inrichting
een veilige en aangename beweeg- en
ontmoetingsruimte vormen voor ouderen
en kinderen (de wijk ‘van 8 tot 80’).
Schoolomgevingen hebben hierin de
hoogste prioriteit.

Stadsstraten en boulevards richten we
zo in dat ze uitnodigen tot actief, veilig
en schoon verplaatsen. Dan worden
uitstoot en hinder door autoverkeer
beperkt, erontstaat ruimte om andere
kwaliteiten te ontwikkelen en het draagt bij
aan een betere gezondheid. Het maken
van nieuwe keuzes ten aanzien van
wegprofiel, rijsnelheid en de inpassing
van nieuwe soorten vervoersmiddelen is
hiervoor noodzakelijk. We houden ruimte
voor schone, efficiënte stadsdistributie en
versterking van de lokale economie.

We willen een beter fietsnetwerk dat de
binnenstad verbindt met de omringende
stadswijken. De centrumas en vervoer
over water zijn in dit netwerk essentiële
onderdelen. De groeiende vraag naar
fietsparkeerruimte in het centrum moet
worden ingepast. Ook bij hun woning
moeten mensen hun fiets goed kunnen
stallen of een deelfiets kunnen nemen.

Activiteiten

In r i ch te n va n de sta d

Fietsnetwerkkaart
We actualiseren het Rotterdam fiets
netwerk, met als resultaat een fietsnet
werkkaart. Doelen zijn het fijnmaziger
maken van het huidige stedelijke netwerk,
het bepalen van prioriteit t.o.v. andere
modaliteiten, het integreren van utilitaire
en recreatieve fietsnetwerken en het
verbinden met regionale en provinciale
fietsnetwerken.
Wat levert het op?
Kaart met priorite
ring van routes en
opgaven
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Verbeteren fietspaden

Meer groen voor fietsers

We intensiveren het aanleggen en ver
beteren van fietspaden op basis van de
fietsnetwerkkaart en een systematische
analyse op conditie, afmetingen, gebruik,
intensiteit en geschiktheid voor nieuwe
vormen van fietsen. De Fietskoers volgend
werken we aan:
• completering van het metropolitane en
van het stedelijke fietsnetwerk
• prioriteit in het profiel van stadsstraten
en boulevards
• toepassing van fietsstraten
• verbreden van bestaande paden
• aandacht voor oversteken en school
omgevingen
• doorbreken barrièrewerking snelwegen,
spoor en water
• de aansluitingen op oeververbindingen
(inclusief OV over water) en routes naar
OV-knopen.
Wat levert het op?
Kwaliteitsverbete
ringen aan het
fietspadennetwerk

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Status
Doorlopende
aanpak

Per jaar verbeteren we op 25 locaties
die met verkeersregelinstallaties zijn
geregeld de doorstroming, de capaciteit
en/of het comfort voor fietsers. Dit kan
met kleine maatregelen zoals extra groen
voor fietsers of regensensoren en met
grotere ingrepen, zoals verruiming van
de opstelruimte, in combinatie met
onderhoud of verbetering van de buiten
ruimtekwaliteit. In 2021 voeren we
onder andere verbeteringen uit op het
Eendrachtsplein, Zuidplein en President
Rooseveltweg - Prins Alexanderlaan.
Wat levert het op?
Optimalisaties op
kruisingen
2020

2021

Status
In uitvoering

2022

Fietsdeelsystemen
Als marktmeester, streven we naar (fiets)
deelsystemen die optimaal aansluiten op
de behoeften van gebruikers, het rende
ment van bestaande netwerken verho
gen, ruimtewinst opleveren en passen in
Mobility as a Service. We hanteren een
vergunningenstelsel voor fietsdeelsys
temen en andere deeltweewielers (o.a.
deelbakfietsen, elektrische deelsnor-/
bromfietsen, elektrische deelsteps) op de
fietspaden. Daarmee houden we de open
bare (fiets)ruimte beschikbaar en kunnen
we reguleren op basis van de kwaliteit van
de openbare ruimte en verkeersveiligheid.
We voeren een flexibel beleid dat reageert
op ontwikkelingen in de markt en techniek.
Onze beleidskaders passen we hierop
jaarlijks aan.
Wat levert het op?
Regulering op fiets
deelsystemen

Status
Doorlopende
aanpak

In r i ch te n va n de sta d

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Fietsparkeren
Binnenstad en Centraal

Fietsparkeerplekken bij
OV en P+R

Fietsparkeren in
de wijken

OV Plus

We realiseren deze bestuursperiode jaar
lijks minstens 1000 fietsparkeerplekken
in de Binnenstad. Met NS, ProRail, MRDH
en het Ministerie van I&W realiseren we
bij Rotterdam Centraal stallingsruimte in
Treehouse, aan de Conradstraat, aan de
Provenierszijde. We zoeken naar ruimte
aan de noord-oostzijde van het station en
bij station Blaak. We accomoderen het
parkeren van nieuwe fietsvormen zoals
deeltweewielers, buitenmodel fietsen en
snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
> 1000 extra fiets
parkeerplaatsen
Binnenstad per jaar

We realiseren jaarlijks gemiddeld 500
fietsparkeerplekken bij OV-haltes en
stations buiten de binnenstad, waar
onder Alexander, en bij P+R-locaties,
waaronder Kralingse Zoom. We acco
moderen het parkeren van nieuwe fiets
vormen zoals deeltweewielers, buiten
model fietsen en snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
Jaarlijks >500 fiets
parkeerplaatsen
erbij

Status
Doorlopende
aanpak

In woonbuurten plaatsen we fietsnietjes en waar mogelijk fietstrommels.
We zoeken naar mogelijkheden om het
fietsparkeren bij bestemmingslocaties
zoals sport, onderwijs, cultuur en winkel
centra te bevorderen.
Wat levert het op?
Fietsparkeervoor
zieningen bij
woningen en
publiekstrekkers

Status
Doorlopende
aanpak

Toekomstvast tramnet

We vergroten de efficiëntie van de hand
having op fietswrakken, fietsen die te
lang geparkeerd staan en geparkeerde
fietsen die voor hinder zorgen (inclusief
deeltweewielers en snor-/bromfietsen).
Wat levert het op?
Meer beschikbare
fietsparkeerplaatsen

Status
Moet nog starten

Met de MRDH en de RET werken we als
één van de uitwerkingsopgaven van de
OV-visie Rotterdam aan een visie op een
aantrekkelijk en toekomstvast tramnet,
met een goede balans tussen toegang
en efficiency van de tram en ruimtelijke
verblijfskwaliteit.
Wat levert het op?
Nieuwe visie op het
tramnet 2030
2020

Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Wat levert het op?
Pakket versnellings
maatregelen tram
en bus
2020

Handhaving
fietsparkeren

Voorbereiding of studie

Status
Doorlopende
aanpak

In samenwerking met MRDH en RET
onderzoeken we waar kansen liggen om
enkele belangrijke tram- en buslijnen
in Rotterdam met korte termijn-maatre
gelen betrouwbaarder te maken en te
versnellen. Het doel hiervan is om deze
lijnen aantrekkelijker te maken voor de
reizigers en efficiënter in de exploitatie.

2021

Status
In uitvoering

2022

2021

Status
In voorbereiding

2022

In r i ch te n va n de sta d

Korte termijn resultaat

HOV Maastunnel
Met de MRDH werken we stapsgewijs toe
naar hoogwaardig (en emissievrij) open
baar vervoer door de Maastunnel.
•W
 e starten met frequentieverhoging,
versnellen en strekken (aan de noord
oever) en nieuwe haltes van de
bestaande busroute.
• We voeren een verkenning uit naar
de realisatie van een snelle, volledig
vrijliggende verbinding, tussen Hart van
Zuid/Zuidplein en Centraal Station in
latere jaren (onderdeel MIRT-verkenning
Oeververbindingen).
• We onderzoeken hoe we op deze
corridor de rijstroken voor OV optimaal
kunnen combineren met ruimte voor
emissievrije bestel- en vrachtauto’s.
Wat levert het op?
Versnelling buslijn;
studie naar
hoogwaardiger
verbindingen
2020

Status
In voorbereiding

2021

2022

OV-knopen
toekomstvast
Met de MRDH inventariseren we welke
maatregelen nodig zijn om OV-knopen in
stad en regio toekomstvast te maken,
zowel wat betreft capaciteit als kwaliteit
(o.a. microbereikbaarheid, belevings
waarde en eigen identiteit in het gebied
waar ze liggen). Gebruikers hebben er
de keuze uit diverse soorten mobiliteit.
We werken ondertussen aan een integrale
visie op de ontwikkelkansen van voor
de stad belangrijke knopen zoals Beurs/
Churchillplein, Stadionpark, Rijnhaven en
Maashaven. Op basis hiervan werken we
naar een verbeterprogramma.
Wat levert het op?
Programma- en
visiedocumenten
t.b.v. programma
tische aanpak
2020

2021

Status
In uitvoering
(studies)

2022

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Personenvervoer
over water

Looproutes en plekken
aantrekkelijker

Voor Personenvervoer over Water starten
we in 2022 een nieuwe contractperiode van
maximaal 15 jaar met Watertaxi BV. Daarbij
realiseren we de volgende kwaliteiten:
• Vervoer op afroep in het centrumgebied
van Rotterdam (tussen Benelux
en Brienenoord), met goede bediening
van belangrijke gebiedsontwikkelingen
door lijndiensten op RDM-campusMarconiplein, Katendrecht-Charlois en
De Esch-Feijenoord.
• Versterken van de reisketen door goede
fietsenstallingsvoorzieningen, selectief
deelfietsen en toegang met app,
OV-chipkaart op de lijndiensten en
Mobility as a Service.
• We inventariseren mogelijkheden om de
aantrekkelijkheid van de kadelocaties te
verbeteren met natuurvriendelijke inrich
ting, wachtruimtes en deelmobiliteit.
• In negen jaar worden alle boten elektrisch
en dus nul emissie.

We maken populaire looproutes aan
trekkelijker en verbeteren de loopbereik
baarheid van plekken, te beginnen met
OV-knooppunten, scholen, groen- en
recreatiegebieden en speelplekken, zodra
deze vanwege onderhoud of integrale
werkzaamheden aan herinrichting toe zijn.
We stellen hiervoor een toolkit op met ont
werpprincipes, een netwerkkaart en een
ambitiekaart. We werken aan het verbete
ren van de bewegwijzering en verwijderen
obstakels. Naast de zeven groene stads
projecten, worden concrete projecten
benoemd in het Actieplan Rotterdam
Loopt dat begin 2021 verschijnt.

Wat levert het op?
Netwerk personen
vervoer over water

2023-2026

2020
2023-2026
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Wat levert het op?
Aantrekkelijker
looproutes en
plekken
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030
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Rotterdam Veilig Vooruit
We geven uitvoering aan het vastgestelde
verkeersveligheidsplan → Rotterdam
Veilig Vooruit langs drie sporen:
• We zorgen voor een veilige verkeers
infrastructuur. We maken gebruik van
ongevallendata, inbreng door bewoners
en een voorspelmodel voor verkeersvei
ligheidsrisico’s om prioriteiten te bepalen
in de verbetering van de basisveiligheid
voor met name voetgangers en fietsers.
• We faciliteren groei van verplaatsingen
van fietsers en voetgangers door het ge
ven van meer ruimte en door inpassing
van nieuwe vormen van mobiliteit.
• We zetten in op educatie, voorlichting en
handhaving voor onervaren, kwetsbare of
onverantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Verkeersveilige
infrastructuur

Veilige school
omgevingen

Veilige ruimte door
innovatie

We gaan onverkort door met de aanpak
van verkeerslocaties waar slachtoffers
vallen (black spots). We verrijken deze
aanpak door deze bestuursperiode per
stadsdeel 1 tot 3 door bewoners als onveilig
aangemerkte locaties aan te pakken, onder
andere de Lange Hilleweg (Feijenoord),
Straatweg-Kleiweg (HillegersbergSchiebroek) en Kralingseweg - Nancy
Zeelenbergsingel (Prins-Alexander).
Wat levert het op?
Fysieke verbetering
ongevallocaties

We gaan door met de verbetering van
de verkeersveiligheid van schoolom
gevingen. In 2020 pakken we in het kader
van de RMA 2 locaties aan door gedeelte
lijke afsluiting van straten.
Wat levert het op?
Rustiger en veiliger
schoolomgevingen

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Status
Doorlopende
aanpak

Reduceren
straatparkeren
We gaan door met het reduceren van
parkeren in de openbare ruimte in de
Binnenstad.
Wat levert het op?
Reductie 1200 pp
deze collegeperiode
2020

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Status
Doorlopende
aanpak

2021

Status
In uitvoering

2022

We geven extra veiligheid en ruimte aan
de voetganger en fietser. We experimen
teren met innovatieve oplossingen om te
kijken hoe we de ruimte veiliger kunnen
herverdelen of laten gebruiken.
• We sturen op juist gebruik van fiets- en
voetgangersroutes middels digitale
gedragsborden en markering op straat
(o.a. Erasmusbrug, Beukelsdijk).
• We creëren meer zichtbare en
reflecterende oversteekplekken (op
de Mariniersweg, Pleinweg, Gordelweg).
• We plaatsen, om te beginnen in de 3e
Pijnackerstraat, digitale ‘spaarpalen’
langs de weg waarmee bij de juiste
rijsnelheid geld wordt gespaard voor
een goed doel in de wijk.
Wat levert het op?
Drukke plekken
veiliger voor fietsers
en voetgangers

Status
Doorlopende
aanpak

In r i ch te n va n de sta d

Regulering autoparkeren
Conform ons → parkeerbeleid overwegen
we, wanneer bewonersmeldingen daartoe
aanleiding geven, de invoering van
parkeerregulering (betaald parkeren)
in een gebied. Parkeerregulering is
gericht op het verlagen en verdelen van
de autoparkeerdruk en het verminderen
van zoekverkeer.
• We verbeteren de inwinning van par
keerbezettingsdata ten behoeve van
optimalisatie van ruimte en communica
tie met bewoners en bedrijven.
• We zoeken naar kansen om bestaande
inpandige parkeerruimte beter te
benutten.
• We onderzoeken de mogelijkheid van
seizoensgebonden parkeervergunnin
gen, in gevallen dat de parkeerdrukte
niet het hele jaar bestaat.
• We experimenteren met meer gebieds
gericht sturen op vergunninguitgifte,
afhankelijk van de verschillen in parkeer
druk binnen een sector.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Uitbreiden P+R

Agenda autodelen

Nul emissie
stadslogistiek

We bereiden investeringsbeslissingen
voor voor de uitbreiding (door extra
bouwlagen) van P+R Meijersplein en
P+R Kralingse Zoom. Bij P+R Meijers
plein hebben we een doelgroepsysteem
ingevoerd, waarvan de uitwerking eerst
zal worden geëvalueerd.
Wat levert het op?
1100 extra
parkeerplaatsen
2020

2021

De toelatingseis voor de milieuzone
Rotterdam voor vrachtverkeer scherpen
we aan naar EuroVI, in lijn met landelijke
wetgeving in 2022. De EuroVI-zone Maas
vlakte en het vrachtwagenverbod op de
’s Gravendijkwal houden we in stand.

2020
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2022

Milieuzone vrachtverkeer

Wat levert het op?
Verlaging emissie
door vrachtverkeer
in de binnenstad

Voorbereiding of studie

Status
In voorbereiding

2021

Status
In voorbereiding

Met de Agenda Autodelen bieden we
ruimte aan geselecteerde aanbieders om
met een afgesproken aantal deelauto’s in
de stad te starten. Door monitoring en be
geleiding cq. vergunningverlening bevor
deren we dat deelauto’s worden gebruikt
voor langere afstanden, weinig stil staan,
emissievrij zijn, compatibel zijn met MaaS
en de hele stad ten dienste staan met bij
zondere aandacht voor gebiedsontwikke
lingen en mobiliteitshubs. We bevorderen
het gebruik van deelauto’s door specifieke
groepen, bijvoorbeeld de wachtenden op
een tweede parkeervergunning.
Wat levert het op?
Beleidsmatige stu
ring op de invoering
van deelauto’s in
de stad; groei naar
4 á 5% deelauto’s
in 2030

Status
Doorlopende
aanpak vanaf
1-1-2021

Met de sector bereiden we middels een
Convenant Zero Emissie Stadslogistiek de
invoering voor van een nul-emissiezone
voor stadslogistiek binnen de Ring
van Rotterdam in 2025. We voeren een
Actieprogramma uit gericht op toonaan
gevende pilots, betere logistieke efficiency
en het verschonen van voertuigen
(met passende laadinfrastructuur).
• We delen kennis via de → community
Logistiek010.
• We adviseren in de verduurzaming van
het wagenpark van bedrijven (ecostars).
• We voorzien in privileges voor emissievrij
vrachtvervoer.
• We verduurzamen de logistiek van onze
eigen inkoop.
• We starten subsidieregelingen voor effici
ënte logistiek en duurzame bouwlogistiek.
Wat levert het op?
Minder bestel- en
vrachtauto ritten
binnen de Ring en
emissievrij
2020
2023-2026

2022

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

In r i ch te n va n de sta d

Korte termijn resultaat

Logistieke hubs
We stimuleren en faciliteren de totstand
koming van logistieke hub-concepten
met o.a. netwerkvorming en subsidies.
In ons ruimtelijk beleid (waaronder de
Omgevingsvisie) houden we rekening
met ruimteclaims, met name aan de rand
van de toekomstige nul emissiezone voor
stadslogistiek in gebieden als Spaanse
Polder, Waalhaven en Alexander.
Wat levert het op?
Ruimte voor
logistieke hubs
2020

Status
In uitvoering

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Ontwikkelagenda
mobiliteitshubs
We doen experimenten met verschillen
de typen mobiliteitshubs (locaties waar
deelsystemen worden aangeboden): bij
OV-knopen en in wijken (bestaand en
nieuw). We willen daarmee ontdekken welk
soort hubs passen in het mobiliteitssys
teem van Rotterdam, welke bijdragen deze
kunnen leveren aan onze mobiliteitsdoelen
(o.a. parkeren, buitenruimte en elektrifica
tie), welke rol de overheid hierin heeft en
wat de ruimtelijke consequenties zijn.
• Merwe4Havens: nieuwe gebiedsont
wikkeling, experimenteren met planolo
gische kaders en governancemodel.
• ‘DEEL!’ (partner Rotterdams Klimaat
akkoord): opzetten bewonerscorporaties
in bestaande buurten.
• Twee “Mobility Challenges”, door bewo
ners gedragen experimenten met deel
mobiliteit in de wijk in combinatie met een
alternatieve inrichting van de buitenruimte.
Wat levert het op?
Mobiliteitshubs,
pilotresultaten t.b.v.
opschaling
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In uitvoering

2022
2027-2030

Korte termijn resultaat

Betrouwbare installaties
De verkeersmanagementsystemen
(waaronder verkeerslichten) waarmee
we het verkeer reguleren houden we
technisch op orde zodat ze veilig en be
trouwbaar zijn en voldoen aan de laatste
stand van de techniek. Daarmee kunnen
we beter anticiperen op veranderingen
in het verkeer, het maakt snel ingrijpen
mogelijk en er is minder uitval. We con
troleren elke installatie om de 3 tot 5 jaar
op de mogelijkheden tot optimalisatie,
bijvoorbeeld in de verdeling van groentij
den tussen auto’s, fietsers/voetgangers en
tram en bus.
Wat levert het op?
Vervanging 15
regelinstallaties
per jaar

Status
Doorlopende
aanpak

Interactieve installaties
Als onderdeel van de landelijke aanpak
Talking Traffic zetten we een extra in
spanning op de ombouw van verkeers
regelinstallaties tot i-vri’s. De installaties
worden intelligent: ze kunnen informatie
over (verwachte) groentijden met naviga
tie-apps delen, aanvragen voor prioriteit
afhandelen en de verkeersregeling opti
maliseren op basis van gegevens die uit
die apps terug worden geleverd.
Wat levert het op?
Ca. 100 intelligente
verkeersregel
installaties, daarna
via reguliere
vervanging
2020

2021

Status
In uitvoering

2022
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Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Integraal stadsproject
Hofplein

Integraal stadsproject
Schouwburgplein

Herinrichten stads
straten en boulevards

We richten het Hofplein integraal
opnieuw in met de volgende kwaliteiten:
• Meer ruimte voor verblijven en ontspanning
• Nieuw iconisch plein
• Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
• Verbetering van de routes van en naar
de binnenstad
• Verbetering van de koppeling van de
binnenstad met gebiedsontwikkelingen
Rotterdam Centraal District en
Pompenburg.
We onderzoeken de effecten van het pro
ject op het verkeerssysteem en beschou
wen het project in samenhang met de
andere stadsprojecten en ontwikkelingen
in het Verkeerscirculatieplan. Ook werken
we de verkeerskundige elementen uit als
onderdeel van het integrale ontwerp, zoals
inpassing van de tram(haltes), fietspar
keren, verkeersveiligheid en overgangen
naar bestaande boulevards.
Wat levert het op?
Groenere buiten
ruimte met meer
ruimte voor voet
gangers en fietsers
2020

Status
In voorbereiding

2021

We richten het Schouwburgplein
integraal opnieuw in met de volgende
kwaliteiten:
• Plek om te verblijven en plek voor
evenementen
• Nieuwe fietsenstalling in de parkeer
garage
• Autoluwe inrichting om plein, zodat
gebouwen en plein beter gekoppeld zijn
• Hoofdontsluiting parkeergarage via
Weena.
Wat levert het op?
Inpandige fietsen
stalling en minder
hinder door auto’s
2020
2023-2026

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Drukke straten en boulevards richten we,
in combinatie met groot onderhoud of
gebiedsontwikkeling, opnieuw in door
aanpassingen aan de indeling van het
wegprofiel, verlaging van de snelheid en/
of éénrichtingsverkeer. Nog deze college
periode voeren we kleine maatregelen
uit aan onder andere de Pleinweg, de
Bergweg en de Wolphaertsbocht. We
starten studies naar maatregelen die
afweging vragen op niveau van het
stedelijk netwerk:
• 1e en 2e Middellandstraat Vierambachtsstraat
• Nieuwe Binnenweg
• Jonker Fransstraat
• Groene Hilledijk
• Maasboulevard - Boompjes
Wat levert het op?
Meer ruimte en
veiligheid, minder
geluid, schonere
lucht
2020

2022

2021

Status
In voorbereiding

2022

Integraal stadsproject
Blaak/Westblaak
We richten de Westblaak integraal
opnieuw in met de volgende kwaliteiten:
• Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
• Mogelijkheid tot grote nieuwe waterber
ging in de binnenstad
• Verlaging hittestress
• Verlaging geluidsniveaus
• Schonere lucht
• Meer ruimte voor spelen, verblijven en
ontmoeten
• Renovatie en verdichting van de
omgeving.
We onderzoeken de effecten van het pro
ject op het verkeerssysteem en beschou
wen het project in samenhang met de
andere stadsprojecten en ontwikkelingen
in het Verkeerscirculatieplan. Ook werken
we de verkeerskundige elementen uit als
onderdeel van het integrale ontwerp, zoals
het wegprofiel, de inpassing fietsvoorzie
ningen, logistieke voorzieningen, verkeers
veiligheid en inrichting van Churchillplein
en Eendrachtsplein.
Wat levert het op?
Meer ruimte en
veiligheid, minder
geluid, schonere
lucht
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

In r i ch te n va n de sta d

Korte termijn resultaat

Integraal stadsproject
Alexander
We richten de Alexanderknoop opnieuw
in van doorgangsruimte naar verblijfsruim
te, met o.a. de volgende kwaliteiten:
• Meer ruimte voor fietsers
• Betere verbinding voor voetgangers
• Ruimte voor ontmoeten en verblijven
• Aantrekkelijke omgeving voor werk
nemers en voor bewoners
Wat levert het op?
Aantrekkelijker
inrichting met meer
ruimte voor voet
gangers en fietsers
2020

Status
In voorbereiding

2021

2022

Integrale stadsprojecten
Maashaven en
Rijnhaven
In het kader van de integrale stadsprojec
ten Rijnhaven en Maashaven realiseren
we de Posthumalaan, Hillelaan en
Maashaven Oostzijde in twee keer één
rijstrook als randvoorwaarde voor de
gebiedsontwikkelingen. Dit zorgt voor
betere oversteekbaarheid, veiligheid,
meer leefbaarheid en biedt ruimte voor
voetganger en fiets. Daarnaast geven we
in het kader van de aanpak “OV-knopen
toekomstvast” de directe omgeving van de
beide OV-knopen een kwaliteitsimpuls.
Wat levert het op?
Meer ruimte en
veiligheid, minder
geluid, schonere
lucht
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In voorbereiding

Korte termijn resultaat

Verkeerscirculatieplan
Binnenstad
Als uitwerking van het → Stedelijk
Verkeersplan, de → OV-visie, de → RMA
en ander vastgesteld beleid stellen we
een Verkeerscirculatieplan Binnenstad
op. Het VCP Binnenstad laat zien hoe
voet, fiets, OV en autostromen veranderen
op basis van een samenhangend pakket
aan maatregelen en hoe deze stromen
zich verhouden tot de beschikbare ruimte.
Wat levert het op?
Verkeerscircula
tieplan als onder
bouwing van
maatregelen
2020

2021

Status
In uitvoering
(opstellen van
het plan)

2022

Experimenten
programma RMA
In het verlengde van de in 2019 en 2020
uitgevoerde RMA-experimenten, voeren
we vier nieuwe experimenten uit met het
anders organiseren van de mobiliteit op
straat. Doel van de experimenten is het
‘leren in de praktijk’ door de stad van
morgen al op straat zichtbaar te maken.
De ingrepen op straat worden hierbij
vormgegeven volgens de leidende
principes uit de RMA.
Wat levert het op?
Vier locaties met
experimentele
inrichting
2020

2022
2027-2030

2021

Status
In voorbereiding

2022

Mobiliteitstrends / indicatoren

Het stallen van de fiets bij de woning

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam
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2012

Het stallen van de fiets bij de woning

2011

Het comfort van het fietsen in de stad

2013

63,4% van de verplaatsingen van en naar de binnenstad
van Rotterdam werd in 2019 gemaakt op een schone,
stille en ruimte-efficiënte manier in 2019. Dit is een
stijging van 2,9 procent punt ten opzichte van 2017.

6,5

Prins Alexander

6,9
Noord

Hoogvliet

2012

Gebruikers van de bus, tram en metro in Rotterdam
beoordelen verschillende aspecten van het openbaar
vervoer van voldoende tot goed (scores tussen de 6,5
en 8,7). Alle treinstations in Rotterdam worden met een
voldoende beoordeeld maar Rotterdam Centraal scoort
met een 7,8 veruit het hoogste rapportcijfer. Rotterdam
Alexander was in 2019 in renovatie en scoort het laagst.

6,7

Charlois

6,5

2011

59% van de Rotterdammers geeft aan een beetje of
veel hinder te ondervinden van verkeersgeluid (19%
ervaart veel hinder).

7,7

6,5 6,5 Feijenoord
6,4

Pernis

7,1

Hoek van Holland

Delfshaven Centrum

6,5

Het aantal verkeerslachtoffers in Rotterdam is in 2019
verder gedaald naar 1176 (een daling van 24% sinds
2014). Rotterdammers beoordelen de verkeersveiligheid
in hun eigen straat met gemiddeld met het rapportcijfer
6,5 en in de binnenstad met een 6,2. Inwoners van Prins
Alexander geven met een 7 het hoogste rapportcijfer aan
de verkeersveiligheid in hun straat.

6,5

Kralingen-Crooswijk

6,5

Hilligersberg
Schiebroek

Overschie

Prins Alexander

6,4
Noord

Rozenburg

Rotterdam kent 24 blackspotlocaties in 2019. Dit zijn
locaties met in drie jaar tijd meer dan zes letsel
ongevallen. Feijenoord springt er hierin ongunstig uit.

Hilligersberg
Schiebroek

Overschie

2016

Het comfort van fietsen in de stad wordt door
Rotterdammers beoordeeld met het rapportcijfer
6,4 en kent door de jaren heen weinig variatie. De
tevredenheid over de mogelijkheid om een fiets te
stallen bij de woning stijgt gemiddeld iets naar een 6,8.
De wijken buiten de ruit scoren gemiddeld hoger op de
mogelijkheid om de fiets bij de woning te stallen dan
binnen de ruit.

Tevredenheid over het fietsnetwerk

2015

Toelichting op de cijfers
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Verkeersongevallen Gemeente Rotterdam

Verkeersveiligheid in uw straat

Bron: Bestand geregistreerde ongevallen in Nederland

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam
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Blackspots

Gehinderden door verkeersgeluid

Bron: Meerjarenplan Verkeersveiligheid blackspots 2019

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam
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Diefstal fietsen/motorvoertuigen
Bron: CBS Statline
Geregistreerde diefstallen per 1000 inw.					
Rotterdam

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Diefstal van fiets

5,9

7,4

8,2

10,8

9,4

6,2

6,2

Diefstal van bromfiets/snorfiets

1,5

1,7

2

1,7

1,3

1,6

2

Diefstal van motor/scooter

0,2
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0,3

0,3

0,2
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0,2

Diefstal van personenauto
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1,2

1
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Tevredenheid OV-gebruikers over NS stations

Aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad

Bron: NS belevingsmonitor stations

Bron: Monitoring gemeente Rotterdam
Rotterdam

2017

2018

2019

Motorvoertuigen schoon

2,1%

2,2%

2,4%

Openbaar Vervoer

33,9%

33,6%

33,8%

Fiets (elektrisch/niet-elektrisch)

17,2%

17,9%

19,2%

Lopen

8,2%

8,0%

8,0%

Motorvoertuigen niet schoon

37,7%

37,3%

35,6%

Bromfiets/Snorfiets

1,0%

1,0%

1,1%

Niet Schoon

38,7%

38,3%

36,6%

Schoon

61,3%

61,7%

63,4%
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Tevredenheid reizigers OV knooppunten
Bron: OV klantenbarometer 2019
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Stadsvervoer Rotterdam,
metro en Randstadrail

Stadsvervoer Rotterdam Tram
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Concessie bus Rotterdam e.o.

Gemak instappen
Informatie op halte/station
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Niet Schoon
Schoon

Gebruik en gedrag
DIRECT NAAR DE ACTIVITEITEN

DIRECT NAAR DE CIJFERS

BELEIDSSTRATEGIE 1

BELEIDSSTRATEGIE 2

Efficiënt en schoon gebruik door
innovatie en smart mobility

Iedereen kan meedoen!
Versterken keuzevrijheid en inclusiviteit

Rotterdam ontwikkelt zich tot een circu
laire stad, die vooroploopt in de overstap
naar duurzame energie. We willen dat
meer gebruik wordt gemaakt van slimme
en emissievrije (CO2, stikstof, fijnstof)
voertuigen die minder hinder (geluid,
onveiligheid) veroorzaken. Een belangrijke
randvoorwaarde is dat we voorzien in
een passende laadinfrastructuur voor de
groeiende vraag naar laadstroom.
We volgen de regelgeving van het Rijk en
het landelijk klimaatakkoord en maken de
stedelijke logistiek binnen de Ring emis
sievrij per 2025. De stedelijke logistiek
wordt efficiënter door de bundeling van
verschillende goederenstromen en het
gebruik van logistieke hubs.

Inhoudsopgave

De dagelijkse bereikbaarheid van de stad
via de verschillende modaliteiten waarbor
gen we door de bestaande infrastructuur
optimaal toegankelijk te houden en te
benutten. We ondersteunen hierbij de
mobiliteitstransitie door gedragsgerichte
maatregelen, gericht op schoner vervoer
en minder autoverkeer binnen de Ring.
We zetten actief in op technologische
mobiliteitsinnovaties en mobiliteitsdata
(de ontwikkeling en inwinning van data,
data-sharing en -toepassing). Daarmee
brengen we middelen en diensten tot
stand die ondersteunen bij emissievrij,
actief en slim verplaatsen, bevorderen we
een beter gebruik van de ruimte en de
netwerken en dragen we bij aan nieuwe
economie en werkgelegenheid.

We willen een prettige deur-tot-deur reis
voor iedereen. Dat start met fietsen en
lopen. Daarnaast zijn meer en nieuwe
mobiliteitsdiensten nodig, zoals deelmobi
liteit, die bijdragen aan een beter gebruik
van het beschikbare OV-netwerk. We
hebben meer inzicht nodig in hoe mensen
zich door de stad verplaatsen en wat hun
behoeften zijn.
Reizen is verplaatsen, maar ook een vorm
van ontmoeten en van meedoen. We
pakken door op het onderwerp inclusieve
mobiliteit. We verzamelen informatie over
doelgroepen, gebieden en bestem
mingslocaties en zoeken samenwerking
met andere partijen en beleidsvelden om
zicht te krijgen op tekorten en oplossingen.

Iedereen vindt zijn of haar weg in
Rotterdam. De stad is leesbaar en
duidelijk voor iedereen.

Activiteiten

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Meer groen voor fietsers

Meer en veilig
fietsgebruik

Per jaar verbeteren we op 25 locaties die
met verkeersregelinstallaties zijn gere
geld de doorstroming, de capaciteit en/
of het comfort voor fietsers. Dit kan met
kleine maatregelen zoals extra groen voor
fietsers of regensensoren en met grotere
ingrepen, zoals verruiming van de opstel
ruimte, in combinatie met onderhoud of
verbetering van de buitenruimtekwaliteit.
In 2021 voeren we onder andere verbete
ringen uit op het Eendrachtsplein, Zuid
plein en President Rooseveltweg - Prins
Alexanderlaan.
Wat levert het op?
Optimalisaties op
kruisingen
2020

Status
In uitvoering

2021

Met fietsstimulering zetten we, in lijn met
onze → Fietskoers, in op het bevorderen
van de gezondheid, positieve beleving
van de fiets, inclusiviteit / verminderen
vervoersarmoede en het verkleinen
van de verschillen tussen stadsdelen in
fietsgebruik. Aandachtsgebieden zijn
woon-werkverkeer, onderwijs, alledaags
fietsen, vrije tijd, sport en bezorging/
stadslogistiek. Binnen Rotterdam vormen
we met partners en organisaties in de
stad de Rotterdamse Fietsalliantie. We
communiceren via social media onder het
merk → Op-díe-fiets. Binnen het netwerk
van landelijke fietsambassadeurs dragen
we bij aan de doelstelling van 200.000
reizigers uit de auto op de fiets.

2022
Wat levert het op?
Toename veilig
fietsgebruik

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Fietsdeelsystemen
Als marktmeester, streven we naar (fiets)
deelsystemen die optimaal aansluiten op
de behoeften van gebruikers, het rende
ment van bestaande netwerken verhogen,
ruimtewinst opleveren en passen in
Mobility as a Service. We hanteren een
vergunningenstelsel voor fietsdeelsys
temen en andere deeltweewielers (o.a.
deelbakfietsen, elektrische deelsnor-/
bromfietsen, elektrische deelsteps) op de
fietspaden. Daarmee houden we de open
bare (fiets)ruimte beschikbaar en kunnen
we reguleren op basis van de kwaliteit van
de openbare ruimte en verkeersveiligheid.
We voeren een flexibel beleid dat reageert
op ontwikkelingen in de markt en techniek.
Onze beleidskaders passen we hierop
jaarlijks aan.
Wat levert het op?
Regulering op
fietsdeelsystemen

Status
Doorlopende
aanpak

Iedere Rotterdammer
een fiets
We geven een follow-up aan de Fietsen
bank door het organiseren, gebiedsge
richt, van de lijnen tussen aanbieders van
fietsen (gebruikte en deelfietsen) en de
afnemersgroepen, zodat elke Rotterdam
mer die wil fietsen de beschikking krijgt
over een fiets. Een belangrijke rol hierbij
spelen opslag en vervoer van fietsen.
Wat levert het op?
Beschikbaarheid
van een fiets voor
iedereen
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Fietsparkeren
Binnenstad en Centraal
We realiseren deze bestuursperiode jaar
lijks minstens 1000 fietsparkeerplekken
in de Binnenstad. Met NS, ProRail, MRDH
en het Ministerie van I&W realiseren we
bij Rotterdam Centraal stallingsruimte in
Treehouse, aan de Conradstraat, aan de
Provenierszijde. We zoeken naar ruimte
aan de noord-oostzijde van het station en
bij station Blaak. We accomoderen het
parkeren van nieuwe fietsvormen zoals
deeltweewielers, buitenmodel fietsen en
snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
> 1000 extra fiets
parkeerplaatsen
Binnenstad per jaar

Korte termijn resultaat

Fietsparkeerplekken bij
OV en P+R
We realiseren jaarlijks gemiddeld 500
fietsparkeerplekken bij OV-haltes en
stations buiten de binnenstad, waar
onder Alexander, en bij P+R-locaties,
waaronder Kralingse Zoom. We acco
moderen het parkeren van nieuwe fiets
vormen zoals deeltweewielers, buiten
model fietsen en snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
Jaarlijks >500 fiets
parkeerplaatsen
erbij

Status
Doorlopende
aanpak

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Maatwerk-OV
We voeren een aantal proeven uit met
verschillende vormen van maatwerk-OV
om te leren:
1. of er behoefte is aan dergelijke vormen
van kleinschalig openbaar vervoer.
2. wat de voor- en nadelen zijn van de
verschillende vormen en op welke
situatie zij het beste aansluiten.
Wat levert het op?
Pilotresultaten
2020

2021

Status
In uitvoering
2022

Gratis OV voor 65+
Handhaving
fietsparkeren
We vergroten de efficiëntie van de hand
having op fietswrakken, fietsen die te
lang geparkeerd staan en geparkeerde
fietsen die voor hinder zorgen (inclusief
deeltweewielers en snor-/bromfietsen).
Wat levert het op?
Meer beschikbare
fietsparkeerplaatsen

Status
Moet nog starten

We handhaven, en optimaliseren de
gebruiksvriendelijkheid van, gratis open
baar vervoer voor 65+.
Wat levert het op?
Lagere mobiliteits
kosten voor ouderen

Status
Doorlopende
aanpak

Personenvervoer
over water
Voor Personenvervoer over Water starten
we in 2022 een nieuwe contractperiode van
maximaal 15 jaar met Watertaxi BV. Daarbij
realiseren we de volgende kwaliteiten:
• Vervoer op afroep in het centrumgebied van Rotterdam (tussen Benelux
en Brienenoord), met goede bediening
van belangrijke gebiedsontwikkelingen
door lijndiensten op RDM-campusMarconiplein, Katendrecht-Charlois en
De Esch-Feijenoord.
• Versterken van de reisketen door goede
fietsenstallingsvoorzieningen, selectief
deelfietsen en toegang met app, OV-chip
kaart op de lijndiensten en Mobility as a
Service.
• We inventariseren mogelijkheden om de
aantrekkelijkheid van de kadelocaties te
verbeteren met natuurvriendelijke inrich
ting, wachtruimtes en deelmobiliteit.
• In negen jaar worden alle boten elektrisch
en dus nul emissie.
Wat levert het op?
Netwerk personen
vervoer over water
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Hoekselijn verbinden
Tijdens de contractperiode voor
personenvervoer over water verkennen
we met de marktpartij de mogelijkheden
voor slimme dwarsverbindingen die de
Hoekselijn koppelen aan de haven en
Rozenburg.
Wat levert het op?
Aanpassingen
netwerk personen
vervoer over water

Status
Moet nog starten

Looproutes en plekken
aantrekkelijker
We maken populaire looproutes aan
trekkelijker en verbeteren de loopbereik
baarheid van plekken, te beginnen met
OV-knooppunten, scholen, groen- en
recreatiegebieden en speelplekken, zodra
deze vanwege onderhoud of integrale
werkzaamheden aan herinrichting toe zijn.
We stellen hiervoor een toolkit op met ont
werpprincipes, een netwerkkaart en een
ambitiekaart. We werken aan het verbete
ren van de bewegwijzering en verwijderen
obstakels. Naast de zeven groene stads
projecten, worden concrete projecten
benoemd in het Actieplan Rotterdam
Loopt dat begin 2021 verschijnt.
Wat levert het op?
Aantrekkelijker
looproutes en
plekken
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Korte termijn resultaat

Positieve effecten van
lopen
We starten een campagne gericht op
bewustwording van de positieve effec
ten van lopen. We experimenteren met
gedragsinterventies om specifieke doel
groepen meer te laten lopen en fietsen en
initiëren daarvoor een pilot in Overschie.
We verzamelen en organiseren data over
gezondheidseffecten en loopstromen en
participeren in de City Deal ‘Ruimte voor
lopen’.
Wat levert het op?
Meer voetgangers

Status
Doorlopende
aanpak

Rotterdam Veilig Vooruit
We geven uitvoering aan het vastgestelde
verkeersveligheidsplan → Rotterdam
Veilig Vooruit langs drie sporen:
• We zorgen voor een veilige verkeers
infrastructuur. We maken gebruik van
ongevallendata, inbreng door bewoners
en een voorspelmodel voor verkeersvei
ligheidsrisico’s om prioriteiten te bepalen
in de verbetering van de basisveiligheid
voor met name voetgangers en fietsers.
• We faciliteren groei van verplaatsingen
van fietsers en voetgangers door het ge
ven van meer ruimte en door inpassing
van nieuwe vormen van mobiliteit.
• We zetten in op educatie, voorlichting en
handhaving voor onervaren, kwetsbare of
onverantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Verkeersveilig gedrag
We zetten pro-actief en doelgroep
gericht in op veilig verkeersgedrag.
Verkeerseducatie op scholen organiseren
we met een schoolscan, de verkeersleer
kracht, het pakket School op Seef en het
Verkeersexamen. Voor andere doelgroepen
als ouderen en maaltijdbezorgers zijn
specifieke vormen van voorlichting en
trainingen beschikbaar. Met het OM en de
politie zetten we gericht in op handhaving
bij overtredingen, onder andere middels
een pilot met mobiele flitscamera’s op
zeven locaties.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Korte termijn resultaat

Agenda autodelen
Met de Agenda Autodelen bieden we
ruimte aan geselecteerde aanbieders om
met een afgesproken aantal deelauto’s in
de stad te starten. Door monitoring en be
geleiding cq. vergunningverlening bevor
deren we dat deelauto’s worden gebruikt
voor langere afstanden, weinig stil staan,
emissievrij zijn, compatibel zijn met MaaS
en de hele stad ten dienste staan met bij
zondere aandacht voor gebiedsontwikke
lingen en mobiliteitshubs. We bevorderen
het gebruik van deelauto’s door specifieke
groepen, bijvoorbeeld de wachtenden op
een tweede parkeervergunning.
Wat levert het op?
Beleidsmatige stu
ring op de invoering
van deelauto’s in
de stad; groei naar
4 á 5% deelauto’s
in 2030

Status
Doorlopende
aanpak vanaf
1-1-2021

Korte termijn resultaat

Laadinfrastructuur
Door vraaggestuurd laadinfra aan te leg
gen zorgen we dat de gebruiker van elek
trisch vervoer bediend wordt in zijn vraag
naar laadpunten in de openbare ruimte.
We faciliteren de markt bij het realiseren
van snellaadpunten. We stellen ondertus
sen conform de Nationale Aanpak Laadin
frastructuur een nieuw laadbeleid op dat
gericht is op de verwachte groei en de
verschillende doelgroepen. Als onderdeel
daarvan experimenteren we in de stad
met nieuwe laadsystemen en stimuleren
we de realisatie van private laadpunten,
onder andere door informatieverstrekking
aan vve’s en door regelgeving vanuit het
parkeerbeleid bij nieuwbouw, herontwikke
ling en gebiedsontwikkeling.
Wat levert het op?
Laadinfrastructuur
die in de pas loopt
met de groeiende
vraag.

Status
Doorlopende
aanpak

Schoon personenvervoer
In aansluiting op het → Rotterdams
Klimaatakkoord en onze → Aanpak Nul
Emissie Mobiliteit ontwikkelen we een
strategie en aanpak per doelgroep voor
de verschoning van het personenver
voer. Met de professionele vervoerders
(RET, Trevvel, taxibedrijven) en de MRDH
werken we aan geleidelijke verschoning
van hun wagenparken. We stimuleren de
beschikbaarheid, via mobiliteitshubs, van
elektrische voertuigen die een aantrekke
lijk alternatief vormen voor de incidenteel
gebruikte eigen auto.
Wat levert het op?
Doelgroepgerichte
trajecten naar
verschoning

Status
Doorlopende
aanpak

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Allianties met werk
gevers en publieks
trekkers

Schoon wagenpark
We geven als gemeente het goede voor
beeld door de verschoning van ons eigen
wagenpark en mobiliteitsgedrag.
I. We vervangen gemeentelijke voertuigen
geleidelijk door nul-emissie voertuigen.
II. 	We dragen actief bij aan de marktont
wikkeling voor zwaardere voertuigen,
zoals vuilniswagens, door in de stad te
experimenteren met prototypes.
III.	We onderzoeken maatregelen om
gezond en emissievrij mobiliteitsgedrag
via ons personeelsbeleid te stimuleren.
Wat levert het op?
Nul emissie wagen
park gemeente
2020

Status
In uitvoering

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Samen met De Verkeersonderneming
en als uitwerking van het Rotterdamse
Klimaatakkoord geven we uitvoering aan
een stadsbrede werkgeversaanpak voor
duurzame mobiliteit. We vormen hiertoe
allianties en sluiten deals met werkgevers
en publiekstrekkers, waarmee we inzetten
op een sterke reductie van de CO2-uit
stoot in woon-werk en zakelijk verkeer
door o.a. thuiswerken, het bevorderen van
zakelijk elektrisch rijden en het gebruik
van deelmobiliteit en de fiets.
Wat levert het op?
Samenwerking met
bedrijven gericht op
slimmer en schoner
reizen
2020
2023-2026

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Haven- en
industrieverkeer
We stimuleren de ontwikkeling naar
emissieloos vervoer over weg, water en
spoor en jagen deze ontwikkelingen aan
door gericht subsidies te verstrekken
(bijvoorbeeld voor walstroom), de sturings
mogelijkheden binnen terrein-exploitatie
vergunningen te verkennen en beleidsop
ties uit te werken. Gegeven de nationale
en internationale context waarin de havenen vervoerssector opereert, liggen veel
verantwoordelijkheden bij andere partijen
waaronder het Rijk, het Havenbedrijf en
de provincie.
Wat levert het op?
Geleidelijke
verlaging emissies
haven- en industrie
gerelateerd verkeer

Milieuzone vrachtverkeer
De toelatingseis voor de milieuzone
Rotterdam voor vrachtverkeer scherpen
we aan naar EuroVI, in lijn met landelijke
wetgeving in 2022. De EuroVI-zone
Maasvlakte en het vrachtwagenverbod op
de ’s Gravendijkwal houden we in stand.
Wat levert het op?
Verlaging emissie
door vrachtverkeer
in de binnenstad
2020

Status
Doorlopende
aanpak

2021

We stellen een koersdocument op om
regie te kunnen nemen op het onder
werp smart mobility. Dit document moet
aangeven welke bijdrage smart mobility
kan geven aan onze stedelijke beleids
doelen, welke kansen hier liggen voor de
gemeente en waar we prioriteit leggen
en welke rol de gemeente hierin heeft
temidden van andere partijen.

2020

Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2022

Koers Smart Mobility

Wat levert het op?
Smart mobility be
leidskoers (SMaaK)

Voorbereiding of studie

Status
In voorbereiding

2021

Status
In uitvoering

2022

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Nul emissie
stadslogistiek
Met de sector bereiden we middels een
Convenant Zero Emissie Stadslogistiek de
invoering voor van een nul-emissiezone
voor stadslogistiek binnen de Ring
van Rotterdam in 2025. We voeren een
Actieprogramma uit gericht op toonaange
vende pilots, betere logistieke efficiency
en het verschonen van voertuigen (met
passende laadinfrastructuur).
• We delen kennis via de → community
Logistiek010.
• We adviseren in de verduurzaming van
het wagenpark van bedrijven (ecostars).
• We voorzien in privileges voor emissievrij
vrachtvervoer.
• We verduurzamen de logistiek van onze
eigen inkoop.
• We starten subsidieregelingen voor effici
ënte logistiek en duurzame bouwlogistiek.
Wat levert het op?
Minder bestel- en
vrachtauto ritten
binnen de Ring en
emissievrij
2020
2023-2026

Logistieke hubs
We stimuleren en faciliteren de totstand
koming van logistieke hub-concepten
met o.a. netwerkvorming en subsidies.
In ons ruimtelijk beleid (waaronder de
Omgevingsvisie) houden we rekening
met ruimteclaims, met name aan de rand
van de toekomstige nul emissiezone voor
stadslogistiek in gebieden als Spaanse
Polder, Waalhaven en Alexander.
Wat levert het op?
Ruimte voor
logistieke hubs
2020
2023-2026

2021

Status
In uitvoering

2022
2027-2030

Korte termijn resultaat

Partnerschap industrie
We werken samen met de mobiliteits-,
automotive- en e-laadindustrie zodat we
de meest actuele kennis in huis houden,
economisch vitale partijen binden aan
Rotterdam en proeftuin blijven voor het
uitproberen en opschalen van nieuwe
mobiliteitstoepassingen. Voorbeelden zijn
het innovatiepartnerschap met BMW en
de inrichting van de Mobility Innovation
Campus Rotterdam.
Wat levert het op?
Samenwerking
met marktpartijen;
nieuwe experimen
ten; een experience
center en
testground

Status
Doorlopende
aanpak

Mobility as a
Service pilot
We voeren met De Verkeersonderneming,
RTHA, de MRDH, de gemeente Den Haag
en het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat een pilot uit voor een Mobi
lity as a Service-dienst in de regio, met
een bijzondere opgave in de bereikbaar
heid van Rotterdam The Hague Airport.
De pilot moet aantonen in hoeverre een
MaaS-dienst exploitabel is en leidt tot een
beter passend vervoersaanbod. Naast
de Airport willen we de pilot inzetten voor
mobiliteit rond het Songfestival. De pilot
kan bij succes worden gecontinueerd in
een definitieve dienst.
Wat levert het op?
MaaS-dienst
2020

2021

Status
In uitvoering
2022

Status
In voorbereiding

2021

2022
2027-2030

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Innovaties first &
last mile

Ontwikkelagenda
mobiliteitshubs
We doen experimenten met verschillen
de typen mobiliteitshubs (locaties waar
deelsystemen worden aangeboden): bij
OV-knopen en in wijken (bestaand en
nieuw). We willen daarmee ontdekken welk
soort hubs passen in het mobiliteitssys
teem van Rotterdam, welke bijdragen deze
kunnen leveren aan onze mobiliteitsdoelen
(o.a. parkeren, buitenruimte en elektrifica
tie), welke rol de overheid hierin heeft en
wat de ruimtelijke consequenties zijn.
• Merwe4Havens: nieuwe gebiedsontwik
keling, experimenteren met planologi
sche kaders en governancemodel.
• ‘DEEL!’ (partner Rotterdams Klimaat
akkoord): opzetten bewonerscorporaties
in bestaande buurten.
• Twee “Mobility Challenges”, door bewo
ners gedragen experimenten met deel
mobiliteit in de wijk in combinatie met een
alternatieve inrichting van de buitenruimte.

Met de RET en de MRDH inventariseren
we gebieden waar de koppeling van
woon- en werkgebieden aan metrohaltes
(de zgn. first en last mile) met innovatieve
vervoersoplossingen kan worden
versterkt.
• We voeren deze bestuursperiode drie
stedelijke pilots uit, één daarvan is
gericht op de realisatie van zelfrijdend
vervoer tussen metrohalte Meijersplein
en de Airport.
• We organiseren een kennislab binnen en
buiten de gemeente over slimme en zelf
rijdende voertuigen, om kennis en kunde
op te bouwen en praktijkervaring op te
doen ten behoeve van beleidsvorming.

Wat levert het op?
Mobiliteitshubs,
pilotresultaten t.b.v.
opschaling

2020

2020
2023-2026

Status
In uitvoering

2021

Wat levert het op?
Drie pilots met first /
last mile transport;
kennislab
2021

Status
In voorbereiding

2022

Betere verkeersvoor
spelling
We verbeteren onze instrumenten om het
reisgedrag beter te kunnen modelleren, in
het licht van de groei van de stad en de
mobiliteitstransitie.
• In Urban Tools Next werken we samen
met TNO en de G4-steden aan het mo
delmatig integreren van het gebruik van
nieuwe vervoersmiddelen en mobiliteits
diensten.
• Met de MRDH voeren we een studie uit
naar het effect van de mobiliteitstransitie
op wegverkeer.
• We bouwen een dynamisch verkeers
model om het effect van verstoringen en
projecten op de verkeerscirculatie beter
in beeld te brengen.
• We bouwen met TU Delft en Europese
partners een model voor stedelijk
logistiek verkeer en zero emissie.
Wat levert het op?
Betere modellering
van het verkeer
2020

2021

Status
In uitvoering

Datagedreven beleid
Ten behoeve van datagedreven beleids
ontwikkeling verzamelen we data over:
• de verschillen tussen de diverse gebie
den en sociale groepen in de stad in het
gebruik van de fiets, deeldiensten en
Mobility as a Service. Daarmee willen
we meer zicht krijgen op eventuele
vervoerstekorten en het verband tussen
mobiliteit en sociale participatie.
• de effecten van experimenten op de
verkeerscirculatie en luchtkwaliteit
• de effecten van de groei van de stad op
verkeersgedrag, met bijzondere aan
dacht voor fietsers en voetgangers.
We participeren actief in het landelij
ke spoor naar harmonisering van de
dataverzameling door aanbieders van
deeldiensten.
Wat levert het op?
Data t.b.v. beleid en
maatregelen

Status
Doorlopende
aanpak

2022

2022
2027-2030
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Gebr u i k e n ge dr a g

Data beschikbaar voor
markt en gebruikers
In het landelijke traject “Digitalisering
mobiliteitsdata” spannen we ons ervoor in
dat in 2023 de top-15 van overheidsdata
op het gebied van mobiliteit op orde
is en beschikbaar is voor de markt.
Bijvoorbeeld data over parkeerplekken,
wegwerkzaamheden en groentijden van
verkeerslichten. Speciale prioriteit geven
we aan het inwinnen en ontsluiten van
fietsgebruiksdata via een landelijke stan
daard. Dit helpt marktpartijen bij het ont
wikkelen van nieuwe mobiliteitsdienstver
lening: vervoersoplossingen, de koppeling
van vervoers- en deeldiensten via Mobility
as a Service en het individueel beschik
baar brengen van real-time reisonformatie
via onder andere apps.

Passende mobiliteit
voor iedereen
Met de andere grote steden, met de
MRDH en met De Verkeersonderneming
verbeteren we onze kennispositie inzake
de problematiek en de effectiviteit van
maatregelen ten behoeve van Rotter
dammers die vervoersarmoede erva
ren. We willen onze lopende inzet op het
stimuleren van fietsgebruik en de toegang
tot het openbaar vervoer nog beter richten
en inzicht krijgen in de bruikbaarheid van
nieuwe mobiliteitsoplossingen en services
voor deze doelgroepen.
Wat levert het op?
Pilotprojecten en
kennis t.b.v. beleid
2020

Wat levert het op?
Meer gebruiks
toepassing van
mobiliteitsdata
2020

Status
In uitvoering

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2021

Status
In uitvoering

Real-time verkeersregie
We voeren real-time verkeersregie uit in
de stad.
• We monitoren het verkeer vanuit de
Verkeersregiekamer en informeren,
adviseren en/of sturen tijdens inciden
ten, werkzaamheden, evenementen of
gewoon de dagelijkse drukte. Met ver
schillende communicatiemiddelen, zoals
dynamische route-informatiepanelen en
het bereikbaarheidsplatform Rotterdam
Onderweg, met de inzet van verkeers
operators en regelscenario’s. Indien
nodig wijzigen we tijdelijk de instellingen
van de verkeerslichten.
• We voeren regie op de planning en
programmering van weg- en bouwwerk
zaamheden zodat deze zo min mogelijk
hinder veroorzaken.

2022
Wat levert het op?
Actieve verkeers
regie

Status
Doorlopende
aanpak

Verkeersregie
vernieuwen
We vernieuwen verkeersregie met een
volwaardige positie voor de doorstro
ming van fietsers, voetgangers en het
openbaar vervoer naast de auto:
• Bij verstoringen is duidelijk welke moda
liteiten op welke locaties in de stad prio
riteit hebben en welke randvoorwaarden
bij keuzes moeten worden gehanteerd.
Daarnaast moeten de gevolgen voor
de leefbaarheid en luchtkwaliteit van
tijdelijke verplaatsingen van autoverkeer
worden meegewogen.
• We geven meer nadruk aan de moge
lijkheden om anders (verder) te reizen,
bijvoorbeeld een P+R te benutten
wanneer een toegangsweg naar de stad
geblokkeerd is. Bij grote werkzaamhe
den bevorderen we de uitvoering van
een mobiliteitspakket dat de overstap
naar alternatieven voor de auto actief
bevordert.
Wat levert het op?
Vernieuwde aanpak
verkeersregie

Status
Doorlopende
aanpak

Gebr u i k e n ge dr a g

Korte termijn resultaat

Bereikbaarheidsaanpak
Zuid-Holland
Samen met de MRDH, PZH, Haven
bedrijf, Rijkswaterstaat en de gemeente
Den Haag versterken we de regie op
bereikbaarheid in het licht van aanko
mend groot onderhoud aan wegen en
bruggen. We richten één bereikbaar
heidsorganisatie op in het verlengde van
De Verkeersonderneming, Bereikbaar
Haaglanden en Bereik!, met als kernta
ken: minder hinder van werkzaamheden
en door omrijdend en zoekend verkeer,
het versterken van de mobiliteitstransitie
door het beter benutten van alternatieven
voor de auto en het samen afstemmen en
programmeren van onderhoudsprojecten.
Door gebiedsgericht te werken zijn bewo
ners en reizigers beter geïnformeerd over
hun bereikbaarheidssituatie en reismoge
lijkheden en wordt aangesloten bij lokale
doelen.
Wat levert het op?
Regionale,
gebiedsgerichte
aanpak op
bereikbaarheid
2020

Status
In voorbereiding

2021

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2022

Interactieve installaties
Als onderdeel van de landelijke aanpak
Talking Traffic zetten we een extra in
spanning op de ombouw van verkeers
regelinstallaties tot i-vri’s. De installaties
worden intelligent: ze kunnen informatie
over (verwachte) groentijden met naviga
tie-apps delen, aanvragen voor prioriteit
afhandelen en de verkeersregeling opti
maliseren op basis van gegevens die uit
die apps terug worden geleverd.
Wat levert het op?
Ca. 100 intelligente
verkeersregelinstal
laties, daarna
via reguliere
vervanging
2020

2021

Status
In uitvoering

Bij grote drukte of incidenten verdelen we
het autoverkeer in, vóór en na de Maas
tunnel middels een adaptief filemanage
mentsysteem over het netwerk zodat file
in de tunnel zoveel mogelijk wordt voorko
men. We onderzoeken en testen of dit sys
teem ook kan worden ingezet op andere
locaties waar we het verkeer anders over
het netwerk willen verdelen, bijvoorbeeld
rond Ahoy’ of bij knelpunten luchtkwaliteit.
Wat levert het op?
Adaptief filema
nagement in de
Maastunnel;
rapport over ver
volgtoepassingen
2020

2022

Korte termijn resultaat

Filemanagement
Maastunnel

2021

Status
In uitvoering

Experimenten
programma RMA
In het verlengde van de in 2019 en 2020
uitgevoerde RMA-experimenten, voeren
we vier nieuwe experimenten uit met het
anders organiseren van de mobiliteit op
straat. Doel van de experimenten is het
‘leren in de praktijk’ door de stad van
morgen al op straat zichtbaar te maken.
De ingrepen op straat worden hierbij
vormgegeven volgens de leidende
principes uit de RMA.
Wat levert het op?
Vier locaties met
experimentele
inrichting

2022

2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

Mobiliteitstrends / indicatoren

Gebr u i k e n ge dr a g

Aandeel elektromobiliteit – auto, scooter en fiets
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Aantal deelauto’s Gemeente Rotterdam per 100.000 inwoners
Bron: KpVV CROW
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Van de passages door motorvoertuigen in
Rotterdam werd 4,3% gemaakt door hybride
voertuigen en 1% door volledig elektrische
auto’s. Deze laatste categorie neemt van jaar
tot jaar sterk toe. Het percentage passages
door dieselauto’s is verder gedaald van
32,2% in 2017 naar 30,4% in 2019. Het
aantal openbare laadpunten voor elektrische
voertuigen in Rotterdam is gestegen van 1856
in 2018 naar 2166 punten in 2019. In 2019
werd de grens van 10.000 unieke gebruikers
van deze laadpunten per jaar voor het eerst
overschreden. De stadslogistiek in Rotterdam
is in 2019 weer wat schoner geworden. Het
percentage vrachtverkeer dat in de euro 6
uitstootklasse valt is van 29,3% naar 33%
gestegen in 2019.

8%

Hoek van Holland

2014

Het fietsgebruik in Rotterdam verschilt sterk
van groep tot groep en is het laagst onder
laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen,
mensen met een laag inkomen en ouderen.
Het autogebruik is onder personen van 65
jaar en ouder lager dan onder de jongeren,
maar deze leeftijdsgroep blijft wel veel
loopverplaatsingen maken. Het bezit van
elektrische fietsen is gestegen naar 10%.
57% procent van de Rotterdammers van
boven de 18 jaar beschikt zelf over een auto in
2019. 73% heeft een fiets. Het autobezit is in
de wijken Delfshaven en Centrum met minder
dan 50% het laagst.

Overschie

42

In 2019 gebruikte 5% van de Rotterdammers
wel eens een deelfiets. Het jaar daarvoor was
dat 4%. Het aantal deelauto’s in Rotterdam
stijgt sterk van jaar tot jaar en is 503 per
100.000 inwoners in 2019.

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam

2013

Toelichting op de cijfers

In 2019 gebruikte 5%
van de Rotterdammers
wel eens een deelfiets.
Het jaar daarvoor was
dat 4%.

Mobiliteitsgedrag enquêtedag naar achtergrond

Gebr u i k e n ge dr a g

Bron: Onderweg in Nederland (ODIN) - CBS
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Heeft een fiets

Heeft een
elektrische fiets

Heeft een
autorijbewijs

Beschikt u gewoonlijk zelf over een auto? 2014-2019

Fietsbezit 2014-2019

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam

Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
OBI (Onderzoek en Business Intelligence) Gemeente Rotterdam
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Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2019,
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In 2019 hadden de openbare
laadvoorzieningen in Rotterdam
10832 unieke gebruikers

4 , 5%
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Schone voertuig passages Rotterdam
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EEV

Deel II

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Thematische clustering van de activiteiten
uit de drie werkvelden.
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Fiets

F i e ts

Fietsnetwerkkaart
We actualiseren het Rotterdam fiets
netwerk, met als resultaat een fietsnet
werkkaart. Doelen zijn het fijnmaziger
maken van het huidige stedelijke netwerk,
het bepalen van prioriteit t.o.v. andere
modaliteiten, het integreren van utilitaire
en recreatieve fietsnetwerken en het
verbinden met regionale en provinciale
fietsnetwerken.
Wat levert het op?
Kaart met priorite
ring van routes en
opgaven
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Verbeteren fietspaden

Meer groen voor fietsers

Meer en veilig
fietsgebruik

We intensiveren het aanleggen en ver
beteren van fietspaden op basis van de
fietsnetwerkkaart en een systematische
analyse op conditie, afmetingen, gebruik,
intensiteit en geschiktheid voor nieuwe
vormen van fietsen. De Fietskoers volgend
werken we aan:
• completering van het metropolitane en
van het stedelijke fietsnetwerk
• prioriteit in het profiel van stadsstraten
en boulevards
• toepassing van fietsstraten
• verbreden van bestaande paden
• aandacht voor oversteken en school
omgevingen
• doorbreken barrièrewerking snelwegen,
spoor en water
• de aansluitingen op oeververbindingen
(inclusief OV over water) en routes naar
OV-knopen.
Wat levert het op?
Kwaliteitsverbete
ringen aan het
fietspadennetwerk

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Status
Doorlopende
aanpak

Per jaar verbeteren we op 25 locaties
die met verkeersregelinstallaties zijn
geregeld de doorstroming, de capaciteit
en/of het comfort voor fietsers. Dit kan
met kleine maatregelen zoals extra groen
voor fietsers of regensensoren en met
grotere ingrepen, zoals verruiming van
de opstelruimte, in combinatie met
onderhoud of verbetering van de buiten
ruimtekwaliteit. In 2021 voeren we
onder andere verbeteringen uit op het
Eendrachtsplein, Zuidplein en President
Rooseveltweg - Prins Alexanderlaan.
Wat levert het op?
Optimalisaties op
kruisingen
2020

2021

Status
In uitvoering

Met fietsstimulering zetten we, in lijn met
onze → Fietskoers, in op het bevorderen
van de gezondheid, positieve beleving
van de fiets, inclusiviteit / verminderen
vervoersarmoede en het verkleinen
van de verschillen tussen stadsdelen in
fietsgebruik. Aandachtsgebieden zijn
woon-werkverkeer, onderwijs, alledaags
fietsen, vrije tijd, sport en bezorging/
stadslogistiek. Binnen Rotterdam vormen
we met partners en organisaties in de
stad de Rotterdamse Fietsalliantie. We
communiceren via social media onder het
merk → Op-díe-fiets. Binnen het netwerk
van landelijke fietsambassadeurs dragen
we bij aan de doelstelling van 200.000
reizigers uit de auto op de fiets.

2022
Wat levert het op?
Toename veilig
fietsgebruik

Status
Doorlopende
aanpak

F i e ts

Fietsdeelsystemen
Als marktmeester, streven we naar (fiets)
deelsystemen die optimaal aansluiten op
de behoeften van gebruikers, het rende
ment van bestaande netwerken verhogen,
ruimtewinst opleveren en passen in
Mobility as a Service. We hanteren een
vergunningenstelsel voor fietsdeelsys
temen en andere deeltweewielers (o.a.
deelbakfietsen, elektrische deelsnor-/
bromfietsen, elektrische deelsteps) op de
fietspaden. Daarmee houden we de open
bare (fiets)ruimte beschikbaar en kunnen
we reguleren op basis van de kwaliteit van
de openbare ruimte en verkeersveiligheid.
We voeren een flexibel beleid dat reageert
op ontwikkelingen in de markt en techniek.
Onze beleidskaders passen we hierop
jaarlijks aan.
Wat levert het op?
Regulering op
fietsdeelsystemen

Status
Doorlopende
aanpak

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Iedere Rotterdammer
een fiets

Fietsparkeren
Binnenstad en Centraal

Fietsparkeerplekken bij
OV en P+R

We geven een follow-up aan de Fietsen
bank door het organiseren, gebiedsge
richt, van de lijnen tussen aanbieders van
fietsen (gebruikte en deelfietsen) en de
afnemersgroepen, zodat elke Rotterdam
mer die wil fietsen de beschikking krijgt
over een fiets. Een belangrijke rol hierbij
spelen opslag en vervoer van fietsen.
Wat levert het op?
Beschikbaarheid
van een fiets voor
iedereen
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

We realiseren deze bestuursperiode jaar
lijks minstens 1000 fietsparkeerplekken
in de Binnenstad. Met NS, ProRail, MRDH
en het Ministerie van I&W realiseren we
bij Rotterdam Centraal stallingsruimte in
Treehouse, aan de Conradstraat, aan de
Provenierszijde. We zoeken naar ruimte
aan de noord-oostzijde van het station en
bij station Blaak. We accomoderen het
parkeren van nieuwe fietsvormen zoals
deeltweewielers, buitenmodel fietsen en
snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
> 1000 extra fiets
parkeerplaatsen
Binnenstad per jaar

Status
Doorlopende
aanpak

We realiseren jaarlijks gemiddeld 500
fietsparkeerplekken bij OV-haltes en
stations buiten de binnenstad, waar
onder Alexander, en bij P+R-locaties,
waaronder Kralingse Zoom. We acco
moderen het parkeren van nieuwe fiets
vormen zoals deeltweewielers, buiten
model fietsen en snor-/bromfietsen.
Wat levert het op?
Jaarlijks >500 fiets
parkeerplaatsen
erbij

Status
Doorlopende
aanpak

F i e ts

Korte termijn resultaat

Fietsparkeren in
de wijken
In woonbuurten plaatsen we fietsnietjes en waar mogelijk fietstrommels.
We zoeken naar mogelijkheden om het
fietsparkeren bij bestemmingslocaties
zoals sport, onderwijs, cultuur en winkel
centra te bevorderen.
Wat levert het op?
Fietsparkeervoor
zieningen bij
woningen en
publiekstrekkers

Status
Doorlopende
aanpak

Handhaving
fietsparkeren
We vergroten de efficiëntie van de hand
having op fietswrakken, fietsen die te
lang geparkeerd staan en geparkeerde
fietsen die voor hinder zorgen (inclusief
deeltweewielers en snor-/bromfietsen).
Wat levert het op?
Meer beschikba
re fietsparkeer
plaatsen

Status
Moet nog starten

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Rotterdam Veilig Vooruit
We geven uitvoering aan het vastgestelde
verkeersveligheidsplan → Rotterdam
Veilig Vooruit langs drie sporen:
• We zorgen voor een veilige verkeers
infrastructuur. We maken gebruik van
ongevallendata, inbreng door bewoners
en een voorspelmodel voor verkeersvei
ligheidsrisico’s om prioriteiten te bepalen
in de verbetering van de basisveiligheid
voor met name voetgangers en fietsers.
• We faciliteren groei van verplaatsingen
van fietsers en voetgangers door het ge
ven van meer ruimte en door inpassing
van nieuwe vormen van mobiliteit.
• We zetten in op educatie, voorlichting en
handhaving voor onervaren, kwetsbare of
onverantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Passende mobiliteit
voor iedereen
Met de andere grote steden, met de
MRDH en met De Verkeersonderneming
verbeteren we onze kennispositie inzake
de problematiek en de effectiviteit van
maatregelen ten behoeve van Rotter
dammers die vervoersarmoede erva
ren. We willen onze lopende inzet op het
stimuleren van fietsgebruik en de toegang
tot het openbaar vervoer nog beter richten
en inzicht krijgen in de bruikbaarheid van
nieuwe mobiliteitsoplossingen en services
voor deze doelgroepen.
Wat levert het op?
Pilotprojecten en
kennis t.b.v. beleid
2020

2021

Status
In uitvoering

2022

Integraal stadsproject
Schouwburgplein
We richten het Schouwburgplein
integraal opnieuw in met de volgende
kwaliteiten:
• Plek om te verblijven en plek voor
evenementen
• Nieuwe fietsenstalling in de parkeer
garage
• Autoluwe inrichting om plein, zodat
gebouwen en plein beter gekoppeld zijn
• Hoofdontsluiting parkeergarage via
Weena.
Wat levert het op?
Inpandige fietsen
stalling en minder
hinder door auto’s
2020
2023-2026

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Openbaar vervoer & personenvervoer over water
Nieuwe oeververbinding
We voeren met de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, provincie ZuidHolland en het ministerie van Infrastruc
tuur en Waterstaat een MIRT-verkenning
uit naar oeververbindingen in de regio
Rotterdam. De verkenning richt zich op
een nieuwe multimodale oeververbin
ding tussen Feijenoord/IJsselmonde en
Kralingen, een hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding (via deze nieuwe oever
verbinding) tussen Zuidplein en Kralingse
Zoom (met daarin opgenomen de Coen
Moulijn-lijn tussen Hart van Zuid en
Feyenoord City), een hoogwaardige
busverbinding door de Maastunnel en
een nieuw treinstation Stadionpark. De
bouwstenen voor de wegknelpunten zijn
maatregelen op de A16 Van Brienenoord
corridor en de Algeracorridor.
Wat levert het op?
Rapport verken
ning, startbeslis
sing planuitwerking
2020

Status
In uitvoering
(verkenning)

2021

2022

In de preverkenning Schaalsprong Me
tropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV)
werken we samen met Rijk en regionale
partners aan versterking van de ‘Oude
Lijn’ (spoorlijn Leiden-Dordrecht). Dit
betekent:
• Verhogen van de frequentie van
sprinters naar 6x per uur in 2022 en na
infrastructurele aanpassingen naar
12x per uur.
• Goede koppeling van de Oude Lijn met
verstedelijking door het inpassen van
nieuwe stations (Stadionpark, Kethel,
Van Nelle, Entrepot) en het aanpassen
van bestaande stations. Tevens aanpas
sing van bestaande stations en aanleg
van nieuwe haltes op toeleidende
OV-lijnen (Hart van Zuid, Kralingse
Zoom). Eindbeeld voor de Oude Lijn is
een S-baan achtig systeem.
Wat levert het op?
Hogere frequentie
sprinters, nieuwe
en verbeterde
stations

2023-2026

Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Korte termijn resultaat

Versterken spoorlijn

2020

Voorbereiding of studie

Ope n ba a r ve r vo e r & pe r so n e nve r vo e r ove r w ate r

2021

Status
In uitvoering

Extra capaciteit metro
Met MRDH en RET creëren we de extra
capaciteit in het metronetwerk die nodig is
voor de groei van de stad:
• Frequentieverhoging van de E-lijn naar
12x per uur door aanleg van een keer
spoor bij Pijnacker Zuid.
• Frequentieverhoging van de metro op
het kernnet naar 24x per uur.
• Verlichting van knelpunten op bestaand
netwerk door de nieuwe oeververbinding
Feijenoord/IJsselmonde-Kralingen.
• Op langere termijn automatisering van
de voertuigen op het netwerk.
Wat levert het op?
Frequentieverhoging
metro en ruimte
voor toekomstige
groei.
2020
2023-2026

2022
2027-2030

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Toekomstvast tramnet
Met de MRDH en de RET werken we als
één van de uitwerkingsopgaven van de
OV-visie Rotterdam aan een visie op een
aantrekkelijk en toekomstvast tramnet,
met een goede balans tussen toegang
en efficiency van de tram en ruimtelijke
verblijfskwaliteit.
Wat levert het op?
Nieuwe visie op het
tramnet 2030
2020

2021

Status
In uitvoering

2022

Ope n ba a r ve r vo e r & pe r so n e nve r vo e r ove r w ate r

Korte termijn resultaat

OV Plus
In samenwerking met MRDH en RET
onderzoeken we waar kansen liggen om
enkele belangrijke tram- en buslijnen
in Rotterdam met korte termijn-maat
regelen betrouwbaarder te maken en te
versnellen. Het doel hiervan is om deze
lijnen aantrekkelijker te maken voor de
reizigers en efficiënter in de exploitatie.
Wat levert het op?
Pakket versnellings
maatregelen tram
en bus
2020

Status
In voorbereiding

2021

2022

Korte termijn resultaat

Hoogwaardig openbaar
vervoer
In lijn met onze → OV-Visie, verrichten we,
of participeren we in, studies naar moge
lijkheden om de kwaliteit van OV-verbin
dingen te verbeteren naar Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV):
• HOV Willemsbrug
• HOV-bus Coen Moulijnweg (onderdeel
MIRT-verkenning Oeververbindingen)
• HOV-bus noordzijde: relaties SchiedamOverschie-Alexander, SchiedamOverschie-RTHA-Zoetermeer en
Delft-TUD-RTHA-Alexander
• HOV-bus zuidzijde: Drechtsteden/
Ridderkerk-Stadionpark-Zuidplein,
Spijkenisse-transferium Maasvlakte,
Rozenburg-Vlaardingen/Maassluis via
nieuwe Blankenburgverbinding
Wat levert het op?
Planstudies

2020

2021

Status
In uitvoering
(studies)
2022

HOV Maastunnel
Met de MRDH werken we stapsgewijs toe
naar hoogwaardig (en emissievrij) open
baar vervoer door de Maastunnel.
•W
 e starten met frequentieverhoging,
versnellen en strekken (aan de noord
oever) en nieuwe haltes van de
bestaande busroute.
• We voeren een verkenning uit naar
de realisatie van een snelle, volledig
vrijliggende verbinding, tussen Hart van
Zuid/Zuidplein en Centraal Station in
latere jaren (onderdeel MIRT-verkenning
Oeververbindingen).
• We onderzoeken hoe we op deze
corridor de rijstroken voor OV optimaal
kunnen combineren met ruimte voor
emissievrije bestel- en vrachtauto’s.
Wat levert het op?
Versnelling buslijn;
studie naar
hoogwaardiger
verbindingen
2020

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In voorbereiding

2022

OV-knopen
toekomstvast
Met de MRDH inventariseren we welke
maatregelen nodig zijn om OV-knopen in
stad en regio toekomstvast te maken,
zowel wat betreft capaciteit als kwaliteit
(o.a. microbereikbaarheid, belevings
waarde en eigen identiteit in het gebied
waar ze liggen). Gebruikers hebben er
de keuze uit diverse soorten mobiliteit.
We werken ondertussen aan een integra
le visie op de ontwikkelkansen van voor
de stad belangrijke knopen zoals Beurs/
Churchillplein, Stadionpark, Rijnhaven en
Maashaven. Op basis hiervan werken we
naar een verbeterprogramma.
Wat levert het op?
Programma- en
visiedocumenten
t.b.v. programmati
sche aanpak
2020

2021

Status
In uitvoering
(studies)

2022

Ope n ba a r ve r vo e r & pe r so n e nve r vo e r ove r w ate r

Maatwerk-OV
We voeren een aantal proeven uit met
verschillende vormen van maatwerk-OV
om te leren:
1. of er behoefte is aan dergelijke vormen
van kleinschalig openbaar vervoer.
2. wat de voor- en nadelen zijn van de
verschillende vormen en op welke
situatie zij het beste aansluiten.
Wat levert het op?
Pilotresultaten
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Gratis OV voor 65+
We handhaven, en optimaliseren de
gebruiksvriendelijkheid van, gratis
openbaar vervoer voor 65+.
Wat levert het op?
Lagere mobiliteits
kosten voor ouderen

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Personenvervoer
over water

Hoekselijn verbinden

Innovaties first &
last mile

Voor Personenvervoer over Water starten
we in 2022 een nieuwe contractperiode van
maximaal 15 jaar met Watertaxi BV. Daarbij
realiseren we de volgende kwaliteiten:
• Vervoer op afroep in het centrumgebied van Rotterdam (tussen Benelux
en Brienenoord), met goede bediening
van belangrijke gebiedsontwikkelingen
door lijndiensten op RDM-campusMarconiplein, Katendrecht-Charlois en
De Esch-Feijenoord.
• Versterken van de reisketen door goede
fietsenstallingsvoorzieningen, selectief
deelfietsen en toegang met app,
OV-chipkaart op de lijndiensten en
Mobility as a Service.
• We inventariseren mogelijkheden om de
aantrekkelijkheid van de kadelocaties te
verbeteren met natuurvriendelijke inrich
ting, wachtruimtes en deelmobiliteit.
• In negen jaar worden alle boten elektrisch
en dus nul emissie.
Wat levert het op?
Netwerk personen
vervoer over water
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

Tijdens de contractperiode voor per
sonenvervoer over water verkennen we
met de marktpartij de mogelijkheden
voor slimme dwarsverbindingen die de
Hoekselijn koppelen aan de haven en
Rozenburg.
Wat levert het op?
Aanpassingen
netwerk personen
vervoer over water

Status
Moet nog starten

Met de RET en de MRDH inventariseren
we gebieden waar de koppeling van woonen werkgebieden aan metrohaltes (de zgn.
first en last mile) met innovatieve vervoers
oplossingen kan worden versterkt.
• We voeren deze bestuursperiode drie
stedelijke pilots uit, één daarvan is
gericht op de realisatie van zelfrijdend
vervoer tussen metrohalte Meijersplein
en de Airport.
• We organiseren een kennislab binnen en
buiten de gemeente over slimme en zelf
rijdende voertuigen, om kennis en kunde
op te bouwen en praktijkervaring op te
doen ten behoeve van beleidsvorming.
Wat levert het op?
Drie pilots met first
/ last mile transport;
kennislab
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

Parkeren

Pa r ke r e n

Korte termijn resultaat

Reduceren
straatparkeren
We gaan door met het reduceren van
parkeren in de openbare ruimte in de
Binnenstad.
Wat levert het op?
Reductie 1200 pp
deze collegeperiode
2020

Status
In uitvoering

2021

2022

Regulering autoparkeren
Conform ons → parkeerbeleid overwegen
we, wanneer bewonersmeldingen daartoe
aanleiding geven, de invoering van
parkeerregulering (betaald parkeren)
in een gebied. Parkeerregulering is
gericht op het verlagen en verdelen van
de autoparkeerdruk en het verminderen
van zoekverkeer.
• We verbeteren de inwinning van par
keerbezettingsdata ten behoeve van
optimalisatie van ruimte en communica
tie met bewoners en bedrijven.
• We zoeken naar kansen om bestaande
inpandige parkeerruimte beter te
benutten.
• We onderzoeken de mogelijkheid van
seizoensgebonden parkeervergunnin
gen, in gevallen dat de parkeerdrukte
niet het hele jaar bestaat.
• We experimenteren met meer gebieds
gericht sturen op vergunninguitgifte,
afhankelijk van de verschillen in parkeer
druk binnen een sector.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Uitbreiden P+R

Agenda autodelen

We bereiden investeringsbeslissingen
voor voor de uitbreiding (door extra
bouwlagen) van P+R Meijersplein en
P+R Kralingse Zoom. Bij P+R Meijers
plein hebben we een doelgroepsysteem
ingevoerd, waarvan de uitwerking eerst
zal worden geëvalueerd.
Wat levert het op?
1100 extra
parkeerplaatsen
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

Met de Agenda Autodelen bieden we
ruimte aan geselecteerde aanbieders om
met een afgesproken aantal deelauto’s in
de stad te starten. Door monitoring en be
geleiding cq. vergunningverlening bevor
deren we dat deelauto’s worden gebruikt
voor langere afstanden, weinig stil staan,
emissievrij zijn, compatibel zijn met MaaS
en de hele stad ten dienste staan met bij
zondere aandacht voor gebiedsontwikke
lingen en mobiliteitshubs. We bevorderen
het gebruik van deelauto’s door specifieke
groepen, bijvoorbeeld de wachtenden op
een tweede parkeervergunning.
Wat levert het op?
Beleidsmatige stu
ring op de invoering
van deelauto’s in
de stad; groei naar
4 á 5% deelauto’s
in 2030

Status
Doorlopende
aanpak vanaf
1-1-2021

Verkeersveiligheid
Korte termijn resultaat

Looproutes en plekken
aantrekkelijker
We maken populaire looproutes aan
trekkelijker en verbeteren de loopbereik
baarheid van plekken, te beginnen met
OV-knooppunten, scholen, groen- en
recreatiegebieden en speelplekken, zodra
deze vanwege onderhoud of integrale
werkzaamheden aan herinrichting toe zijn.
We stellen hiervoor een toolkit op met ont
werpprincipes, een netwerkkaart en een
ambitiekaart. We werken aan het verbete
ren van de bewegwijzering en verwijderen
obstakels. Naast de zeven groene stads
projecten, worden concrete projecten
benoemd in het Actieplan Rotterdam
Loopt dat begin 2021 verschijnt.
Wat levert het op?
Aantrekkelijker
looproutes en
plekken
2020

Status
In voorbereiding

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Ve r ke e r sve i l i gh e i d

Korte termijn resultaat

Positieve effecten van
lopen
We starten een campagne gericht op
bewustwording van de positieve effecten
van lopen. We experimenteren met
gedragsinterventies om specifieke doel
groepen meer te laten lopen en fietsen en
initiëren daarvoor een pilot in Overschie.
We verzamelen en organiseren data over
gezondheidseffecten en loopstromen en
participeren in de City Deal ‘Ruimte voor
lopen’.
Wat levert het op?
Meer voetgangers

Status
Doorlopende
aanpak

Rotterdam Veilig Vooruit
We geven uitvoering aan het vastgestelde
verkeersveligheidsplan → Rotterdam
Veilig Vooruit langs drie sporen:
• We zorgen voor een veilige verkeers
infrastructuur. We maken gebruik van
ongevallendata, inbreng door bewoners
en een voorspelmodel voor verkeersvei
ligheidsrisico’s om prioriteiten te bepalen
in de verbetering van de basisveiligheid
voor met name voetgangers en fietsers.
• We faciliteren groei van verplaatsingen
van fietsers en voetgangers door het
geven van meer ruimte en door inpas
sing van nieuwe vormen van mobiliteit.
• We zetten in op educatie, voorlichting en
handhaving voor onervaren, kwetsbare of
onverantwoordelijke verkeersdeelnemers.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
ruimte, meer veilige
verplaatsingen en
veiliger gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Verkeersveilige
infrastructuur
We gaan onverkort door met de aanpak
van verkeerslocaties waar slachtoffers
vallen (black spots). We verrijken deze
aanpak door deze bestuursperiode per
stadsdeel 1 tot 3 door bewoners als onveilig
aangemerkte locaties aan te pakken, onder
andere de Lange Hilleweg (Feijenoord),
Straatweg-Kleiweg (HillegersbergSchiebroek) en Kralingseweg - Nancy
Zeelenbergsingel (Prins-Alexander).
Wat levert het op?
Fysieke verbetering
ongevallocaties

Status
Doorlopende
aanpak

Ve r ke e r sve i l i gh e i d

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Veilige school
omgevingen

Veilige ruimte door
innovatie

Verkeersveilig gedrag

We gaan door met de verbetering van
de verkeersveiligheid van schoolom
gevingen. In 2020 pakken we in het kader
van de RMA 2 locaties aan door gedeelte
lijke afsluiting van straten.
Wat levert het op?
Rustiger en veiliger
schoolomgevingen

Status
Doorlopende
aanpak

We geven extra veiligheid en ruimte aan
de voetganger en fietser. We experimen
teren met innovatieve oplossingen om te
kijken hoe we de ruimte veiliger kunnen
herverdelen of laten gebruiken.
• We sturen op juist gebruik van fiets- en
voetgangersroutes middels digitale
gedragsborden en markering op straat
(o.a. Erasmusbrug, Beukelsdijk).
• We creëren meer zichtbare en reflecte
rende oversteekplekken (op de
Mariniersweg, Pleinweg, Gordelweg).
• We plaatsen, om te beginnen in de 3e
Pijnackerstraat, digitale ‘spaarpalen’
langs de weg waarmee bij de juiste rijs
nelheid geld wordt gespaard voor een
goed doel in de wijk.
Wat levert het op?
Drukke plekken
veiliger voor fietsers
en voetgangers

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

Status
Doorlopende
aanpak

We zetten pro-actief en doelgroep
gericht in op veilig verkeersgedrag.
Verkeerseducatie op scholen organiseren
we met een schoolscan, de verkeersleer
kracht, het pakket School op Seef en het
Verkeersexamen. Voor andere doelgroe
pen als ouderen en maaltijdbezorgers
zijn specifieke vormen van voorlichting en
trainingen beschikbaar. Met het OM en de
politie zetten we gericht in op handhaving
bij overtredingen, onder andere middels
een pilot met mobiele flitscamera’s op
zeven locaties.
Wat levert het op?
Veiliger verkeers
gedrag

Status
Doorlopende
aanpak

Duurzaamheid, klimaat en logistiek
Korte termijn resultaat

HOV Maastunnel
Met de MRDH werken we stapsgewijs toe
naar hoogwaardig (en emissievrij) open
baar vervoer door de Maastunnel.
•W
 e starten met frequentieverhoging,
versnellen en strekken (aan de noor
doever) en nieuwe haltes van de be
staande busroute.
• We voeren een verkenning uit naar
de realisatie van een snelle, volledig
vrijliggende verbinding, tussen Hart van
Zuid/Zuidplein en Centraal Station in
latere jaren (onderdeel MIRT-verkenning
Oeververbindingen).
• We onderzoeken hoe we op deze
corridor de rijstroken voor OV optimaal
kunnen combineren met ruimte voor
emissievrije bestel- en vrachtauto’s.
Wat levert het op?
Versnelling buslijn;
studie naar hoog
waardiger verbin
dingen
2020

Status
In voorbereiding

2021

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2022

D u u r za a m h e i d & L o gi sti e k

Korte termijn resultaat

Laadinfrastructuur
Door vraaggestuurd laadinfra aan te leg
gen zorgen we dat de gebruiker van elek
trisch vervoer bediend wordt in zijn vraag
naar laadpunten in de openbare ruimte.
We faciliteren de markt bij het realiseren
van snellaadpunten. We stellen ondertus
sen conform de Nationale Aanpak Laadin
frastructuur een nieuw laadbeleid op dat
gericht is op de verwachte groei en de
verschillende doelgroepen. Als onderdeel
daarvan experimenteren we in de stad
met nieuwe laadsystemen en stimuleren
we de realisatie van private laadpunten,
onder andere door informatieverstrekking
aan vve’s en door regelgeving vanuit het
parkeerbeleid bij nieuwbouw, herontwikke
ling en gebiedsontwikkeling.

Korte termijn resultaat

Schoon personenvervoer
In aansluiting op het → Rotterdams
Klimaatakkoord en onze → Aanpak Nul
Emissie Mobiliteit ontwikkelen we een
strategie en aanpak per doelgroep voor
de verschoning van het personenver
voer. Met de professionele vervoerders
(RET, Trevvel, taxibedrijven) en de MRDH
werken we aan geleidelijke verschoning
van hun wagenparken. We stimuleren de
beschikbaarheid, via mobiliteitshubs, van
elektrische voertuigen die een aantrekke
lijk alternatief vormen voor de incidenteel
gebruikte eigen auto.
Wat levert het op?
Doelgroepgerichte
trajecten naar
verschoning

Status
Doorlopende
aanpak

Schoon wagenpark
We geven als gemeente het goede voor
beeld door de verschoning van ons eigen
wagenpark en mobiliteitsgedrag.
I. We vervangen gemeentelijke voertuigen
geleidelijk door nul-emissie voertuigen.
II. 	We dragen actief bij aan de marktont
wikkeling voor zwaardere voertuigen,
zoals vuilniswagens, door in de stad te
experimenteren met prototypes.
III.	We onderzoeken maatregelen om
gezond en emissievrij mobiliteitsgedrag
via ons personeelsbeleid te stimuleren.
Wat levert het op?
Nul emissie wagen
park gemeente
2020

Wat levert het op?
Laadinfrastructuur
die in de pas loopt
met de groeiende
vraag.

Status
Doorlopende
aanpak

2023-2026

2021

Status
In uitvoering

2022
2027-2030

D u u r za a m h e i d & L o gi sti e k

Korte termijn resultaat

Allianties met werk
gevers en publieks
trekkers
Samen met De Verkeersonderneming
en als uitwerking van het Rotterdamse
Klimaatakkoord geven we uitvoering aan
een stadsbrede werkgeversaanpak voor
duurzame mobiliteit. We vormen hiertoe
allianties en sluiten deals met werkgevers
en publiekstrekkers, waarmee we inzetten
op een sterke reductie van de CO2-uit
stoot in woon-werk en zakelijk verkeer
door o.a. thuiswerken, het bevorderen van
zakelijk elektrisch rijden en het gebruik
van deelmobiliteit en de fiets.
Wat levert het op?
Samenwerking met
bedrijven gericht op
slimmer en schoner
reizen
2020

Status
In voorbereiding

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Haven- en
industrieverkeer
We stimuleren de ontwikkeling naar
emissieloos vervoer over weg, water en
spoor en jagen deze ontwikkelingen aan
door gericht subsidies te verstrekken
(bijvoorbeeld voor walstroom), de sturings
mogelijkheden binnen terrein-exploitatie
vergunningen te verkennen en beleidsopties
uit te werken. Gegeven de nationale en
internationale context waarin de havenen vervoerssector opereert, liggen veel
verantwoordelijkheden bij andere partijen
waaronder het Rijk, het Havenbedrijf en
de provincie.
Wat levert het op?
Geleidelijke
verlaging emissies
haven- en industrie
gerelateerd verkeer

Status
Doorlopende
aanpak

Korte termijn resultaat

Milieuzone vrachtverkeer
De toelatingseis voor de milieuzone
Rotterdam voor vrachtverkeer scherpen
we aan naar EuroVI, in lijn met landelijke
wetgeving in 2022. De EuroVI-zone
Maasvlakte en het vrachtwagenverbod op
de ’s Gravendijkwal houden we in stand.
Wat levert het op?
Verlaging emissie
door vrachtverkeer
in de binnenstad
2020

2021

Status
In voorbereiding

2022

Nul emissie
stadslogistiek
Met de sector bereiden we middels een
Convenant Zero Emissie Stadslogistiek de
invoering voor van een nul-emissiezone
voor stadslogistiek binnen de Ring
van Rotterdam in 2025. We voeren een
Actieprogramma uit gericht op toonaange
vende pilots, betere logistieke efficiency
en het verschonen van voertuigen (met
passende laadinfrastructuur).
• We delen kennis via de → community
Logistiek010.
• We adviseren in de verduurzaming van
het wagenpark van bedrijven (ecostars).
• We voorzien in privileges voor emissievrij
vrachtvervoer.
• We verduurzamen de logistiek van onze
eigen inkoop.
• We starten subsidieregelingen voor effici
ënte logistiek en duurzame bouwlogistiek.
Wat levert het op?
Minder bestel- en
vrachtauto ritten
binnen de Ring en
emissievrij
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In voorbereiding

2022
2027-2030

D u u r za a m h e i d & L o gi sti e k

Logistieke hubs
We stimuleren en faciliteren de totstand
koming van logistieke hub-concepten
met o.a. netwerkvorming en subsidies.
In ons ruimtelijk beleid (waaronder de
Omgevingsvisie) houden we rekening
met ruimteclaims, met name aan de rand
van de toekomstige nul emissiezone voor
stadslogistiek in gebieden als Spaanse
Polder, Waalhaven en Alexander.
Wat levert het op?
Ruimte voor
logistieke hubs
2020

Status
In uitvoering

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Korte termijn resultaat

Agenda autodelen
Met de Agenda Autodelen bieden we
ruimte aan geselecteerde aanbieders om
met een afgesproken aantal deelauto’s in
de stad te starten. Door monitoring en be
geleiding cq. vergunningverlening bevor
deren we dat deelauto’s worden gebruikt
voor langere afstanden, weinig stil staan,
emissievrij zijn, compatibel zijn met MaaS
en de hele stad ten dienste staan met bij
zondere aandacht voor gebiedsontwikke
lingen en mobiliteitshubs. We bevorderen
het gebruik van deelauto’s door specifieke
groepen, bijvoorbeeld de wachtenden op
een tweede parkeervergunning.
Wat levert het op?
Beleidsmatige stu
ring op de invoering
van deelauto’s in
de stad; groei naar
4 á 5% deelauto’s
in 2030

Status
Doorlopende
aanpak vanaf
1-1-2021

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Koers Smart Mobility
We stellen een koersdocument op om
regie te kunnen nemen op het onder
werp smart mobility. Dit document moet
aangeven welke bijdrage smart mobility
kan geven aan onze stedelijke beleids
doelen, welke kansen hier liggen voor de
gemeente en waar we prioriteit leggen en
welke rol de gemeente hierin heeft temid
den van andere partijen.
Wat levert het op?
Smart mobility be
leidskoers (SMaaK)
2020

2021

Status
In uitvoering

2022

Korte termijn resultaat

Partnerschap industrie
We werken samen met de mobiliteits-,
automotive- en e-laadindustrie zodat we
de meest actuele kennis in huis houden,
economisch vitale partijen binden aan
Rotterdam en proeftuin blijven voor het
uitproberen en opschalen van nieuwe
mobiliteitstoepassingen. Voorbeelden zijn
het innovatiepartnerschap met BMW en
de inrichting van de Mobility Innovation
Campus Rotterdam.
Wat levert het op?
Samenwerking
met marktpartijen;
nieuwe experimen
ten; een experience
center en
testground

Status
Doorlopende
aanpak

Mobility as a
Service pilot
We voeren met De Verkeersonderneming,
RTHA, de MRDH, de gemeente Den Haag
en het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat een pilot uit voor een Mobi
lity as a Service-dienst in de regio, met
een bijzondere opgave in de bereikbaar
heid van Rotterdam The Hague Airport.
De pilot moet aantonen in hoeverre een
MaaS-dienst exploitabel is en leidt tot een
beter passend vervoersaanbod. Naast
de Airport willen we de pilot inzetten voor
mobiliteit rond het Songfestival. De pilot
kan bij succes worden gecontinueerd in
een definitieve dienst.
Wat levert het op?
MaaS-dienst
2020

2021

Status
In uitvoering
2022

Sm a r t M o bi l i ty & D ata

Korte termijn resultaat

Korte termijn resultaat

Innovaties first &
last mile

Ontwikkelagenda
mobiliteitshubs
We doen experimenten met verschillen
de typen mobiliteitshubs (locaties waar
deelsystemen worden aangeboden): bij
OV-knopen en in wijken (bestaand en
nieuw). We willen daarmee ontdekken welk
soort hubs passen in het mobiliteitssys
teem van Rotterdam, welke bijdragen deze
kunnen leveren aan onze mobiliteitsdoelen
(o.a. parkeren, buitenruimte en elektrifica
tie), welke rol de overheid hierin heeft en
wat de ruimtelijke consequenties zijn.
• Merwe4Havens: nieuwe gebiedsontwik
keling, experimenteren met planologi
sche kaders en governancemodel.
• ‘DEEL!’ (partner Rotterdams Klimaat
akkoord): opzetten bewonerscorporaties
in bestaande buurten.
• Twee “Mobility Challenges”, door bewo
ners gedragen experimenten met deel
mobiliteit in de wijk in combinatie met een
alternatieve inrichting van de buitenruimte.

Met de RET en de MRDH inventariseren
we gebieden waar de koppeling van woonen werkgebieden aan metrohaltes (de zgn.
first en last mile) met innovatieve vervoers
oplossingen kan worden versterkt.
• We voeren deze bestuursperiode drie
stedelijke pilots uit, één daarvan is
gericht op de realisatie van zelfrijdend
vervoer tussen metrohalte Meijersplein
en de Airport.
• We organiseren een kennislab binnen en
buiten de gemeente over slimme en zelf
rijdende voertuigen, om kennis en kunde
op te bouwen en praktijkervaring op te
doen ten behoeve van beleidsvorming.
Wat levert het op?
Drie pilots met first /
last mile transport;
kennislab
2020

Wat levert het op?
Mobiliteitshubs,
pilotresultaten t.b.v.
opschaling
2020
2023-2026

Status
In uitvoering

2021

2021

Status
In voorbereiding

2022

Betere verkeersvoor
spelling
We verbeteren onze instrumenten om het
reisgedrag beter te kunnen modelleren, in
het licht van de groei van de stad en de
mobiliteitstransitie.
• In Urban Tools Next werken we samen
met TNO en de G4-steden aan het mo
delmatig integreren van het gebruik van
nieuwe vervoersmiddelen en mobiliteits
diensten.
• Met de MRDH voeren we een studie uit
naar het effect van de mobiliteitstransitie
op wegverkeer.
• We bouwen een dynamisch verkeers
model om het effect van verstoringen en
projecten op de verkeerscirculatie beter
in beeld te brengen.
• We bouwen met TU Delft en Europese
partners een model voor stedelijk logis
tiek verkeer en zero emissie.
Wat levert het op?
Betere modellering
van het verkeer
2020

2021

Status
In uitvoering

Datagedreven beleid
Ten behoeve van datagedreven beleids
ontwikkeling verzamelen we data over:
• de verschillen tussen de diverse gebie
den en sociale groepen in de stad in het
gebruik van de fiets, deeldiensten en
Mobility as a Service. Daarmee willen
we meer zicht krijgen op eventuele
vervoerstekorten en het verband tussen
mobiliteit en sociale participatie.
• de effecten van experimenten op de
verkeerscirculatie en luchtkwaliteit
• de effecten van de groei van de stad op
verkeersgedrag, met bijzondere aan
dacht voor fietsers en voetgangers.
We participeren actief in het landelijke
spoor naar harmonisering van de
dataverzameling door aanbieders van
deeldiensten.
Wat levert het op?
Data t.b.v. beleid en
maatregelen

Status
Doorlopende
aanpak

2022

2022
2027-2030
Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Data beschikbaar voor
markt en gebruikers
In het landelijke traject “Digitalisering
mobiliteitsdata” spannen we ons ervoor in
dat in 2023 de top-15 van overheidsdata
op het gebied van mobiliteit op orde
is en beschikbaar is voor de markt.
Bijvoorbeeld data over parkeerplekken,
wegwerkzaamheden en groentijden van
verkeerslichten. Speciale prioriteit geven
we aan het inwinnen en ontsluiten van
fietsgebruiksdata via een landelijke stan
daard. Dit helpt marktpartijen bij het ont
wikkelen van nieuwe mobiliteitsdienstver
lening: vervoersoplossingen, de koppeling
van vervoers- en deeldiensten via Mobility
as a Service en het individueel beschik
baar brengen van real-time reisonformatie
via onder andere apps.
Wat levert het op?
Meer gebruiks
toepassing van
mobiliteitsdata
2020

Status
In uitvoering

2021

2023-2026

2022
2027-2030

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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Verkeersmanagement
Real-time verkeersregie
We voeren real-time verkeersregie uit in
de stad.
• We monitoren het verkeer vanuit de
Verkeersregiekamer en informeren,
adviseren en/of sturen tijdens inciden
ten, werkzaamheden, evenementen of
gewoon de dagelijkse drukte. Met ver
schillende communicatiemiddelen, zoals
dynamische route-informatiepanelen en
het bereikbaarheidsplatform Rotterdam
Onderweg, met de inzet van verkeers
operators en regelscenario’s. Indien
nodig wijzigen we tijdelijk de instellingen
van de verkeerslichten.
• We voeren regie op de planning en
programmering van weg- en bouwwerk
zaamheden zodat deze zo min mogelijk
hinder veroorzaken.
Wat levert het op?
Actieve verkeers
regie

Status
Doorlopende
aanpak

Ve r ke e r sm a n a ge m e n t

Verkeersregie
vernieuwen
We vernieuwen verkeersregie met een
volwaardige positie voor de doorstro
ming van fietsers, voetgangers en het
openbaar vervoer naast de auto:
• Bij verstoringen is duidelijk welke moda
liteiten op welke locaties in de stad prio
riteit hebben en welke randvoorwaarden
bij keuzes moeten worden gehanteerd.
Daarnaast moeten de gevolgen voor
de leefbaarheid en luchtkwaliteit van
tijdelijke verplaatsingen van autoverkeer
worden meegewogen.
• We geven meer nadruk aan de moge
lijkheden om anders (verder) te reizen,
bijvoorbeeld een P+R te benutten
wanneer een toegangsweg naar de stad
geblokkeerd is. Bij grote werkzaamhe
den bevorderen we de uitvoering van
een mobiliteitspakket dat de overstap
naar alternatieven voor de auto actief
bevordert.
Wat levert het op?
Vernieuwde aanpak
verkeersregie

Status
Doorlopende
aanpak

Bereikbaarheidsaanpak
Zuid-Holland
Samen met de MRDH, PZH, Haven
bedrijf, Rijkswaterstaat en de gemeente
Den Haag versterken we de regie op
bereikbaarheid in het licht van aanko
mend groot onderhoud aan wegen en
bruggen. We richten één bereikbaar
heidsorganisatie op in het verlengde van
De Verkeersonderneming, Bereikbaar
Haaglanden en Bereik!, met als kernta
ken: minder hinder van werkzaamheden
en door omrijdend en zoekend verkeer,
het versterken van de mobiliteitstransitie
door het beter benutten van alternatieven
voor de auto en het samen afstemmen en
programmeren van onderhoudsprojecten.
Door gebiedsgericht te werken zijn bewo
ners en reizigers beter geïnformeerd over
hun bereikbaarheidssituatie en reismoge
lijkheden en wordt aangesloten bij lokale
doelen.
Wat levert het op?
Regionale,
gebiedsgerichte
aanpak op
bereikbaarheid
2020

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat
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2021

Status
In voorbereiding

2022

Betrouwbare installaties
De verkeersmanagementsystemen
(waaronder verkeerslichten) waarmee
we het verkeer reguleren houden we
technisch op orde zodat ze veilig en be
trouwbaar zijn en voldoen aan de laatste
stand van de techniek. Daarmee kunnen
we beter anticiperen op veranderingen
in het verkeer, het maakt snel ingrijpen
mogelijk en er is minder uitval. We con
troleren elke installatie om de 3 tot 5 jaar
op de mogelijkheden tot optimalisatie,
bijvoorbeeld in de verdeling van groentij
den tussen auto’s, fietsers/voetgangers en
tram en bus.
Wat levert het op?
Vervanging 15
regelinstallaties
per jaar

Status
Doorlopende
aanpak

Ve r ke e r sm a n a ge m e n t

Korte termijn resultaat

Interactieve installaties
Als onderdeel van de landelijke aanpak
Talking Traffic zetten we een extra in
spanning op de ombouw van verkeers
regelinstallaties tot i-vri’s. De installaties
worden intelligent: ze kunnen informatie
over (verwachte) groentijden met naviga
tie-apps delen, aanvragen voor prioriteit
afhandelen en de verkeersregeling opti
maliseren op basis van gegevens die uit
die apps terug worden geleverd.
Wat levert het op?
Ca. 100 intelligente
verkeersregel
installaties, daarna
via reguliere
vervanging
2020

Status
In uitvoering

2021

Filemanagement
Maastunnel
Bij grote drukte of incidenten verdelen we
het autoverkeer in, vóór en na de Maas
tunnel middels een adaptief filemanage
mentsysteem over het netwerk zodat file
in de tunnel zoveel mogelijk wordt voorko
men. We onderzoeken en testen of dit sys
teem ook kan worden ingezet op andere
locaties waar we het verkeer anders over
het netwerk willen verdelen, bijvoorbeeld
rond Ahoy’ of bij knelpunten luchtkwaliteit.
Wat levert het op?
Adaptief filema
nagement in de
Maastunnel; rap
port over vervolg
toepassingen
2020

2022

2021

Status
In uitvoering

2022

Data beschikbaar voor
markt en gebruikers
In het landelijke traject “Digitalisering
mobiliteitsdata” spannen we ons ervoor in
dat in 2023 de top-15 van overheidsdata
op het gebied van mobiliteit op orde
is en beschikbaar is voor de markt.
Bijvoorbeeld data over parkeerplekken,
wegwerkzaamheden en groentijden van
verkeerslichten. Speciale prioriteit geven
we aan het inwinnen en ontsluiten van
fietsgebruiksdata via een landelijke stan
daard. Dit helpt marktpartijen bij het ont
wikkelen van nieuwe mobiliteitsdienstver
lening: vervoersoplossingen, de koppeling
van vervoers- en deeldiensten via Mobility
as a Service en het individueel beschik
baar brengen van real-time reisonformatie
via onder andere apps.
Wat levert het op?
Meer gebruiks
toepassing van
mobiliteitsdata
2020
2023-2026

Voorbereiding of studie
Realisatie op straat

Inhoudsopgave

2021

Status
In uitvoering

2022
2027-2030

Colofon
Opgesteld door:
Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam,
afdeling Mobiliteit
Vormgeving en opmaak:
Friends for Brands
Publicatiedatum:
25-11-2020
Voor meer informatie:
mobiliteitso@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl

Inhoudsopgave

C o l o fo n

