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Schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten ex artikel 49 van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten door de CDA 
Statenleden Michel Rogier, Moniek Van Sandick-Sopers en Jaco Kastelein. 
 
Onderwerp:    
 
De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en 
Gouda en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan het 
verbeteren van de fietsroutes. De Fietsersbond adviseert over de route en de mogelijke 
verbeteringen. Het Rijk, gemeenten, de provincie en MRDH betalen gezamenlijk de 
verbeteringen. Door de fietsroutes tussen Gouda en Rotterdam te verbeteren ontstaat 
een comfortabel, veilig en vlot alternatief voor de drukke A20 en N210/N219. 
 
Het CDA juicht deze fietsroute van harte toe maar uit de verkennende studie 
'afwegingsproces voorkeursrichtingen 2018' kwam naar voren dat de voorkeursroute 
onder andere via de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht loopt. Daarmee komt de route 
dwars door Moordrecht heen te liggen met meerdere drukke kruispunten over een smalle 
dijk die o.a. ook gebruikt wordt voor de ontsluiting van de vele woningen en woonboten. 
Volgens het CDA een onwenselijke variant. Daarnaast hebben bewoners bezwaar 
gemaakt tegen deze voorkeursroute. Zij vrezen dat de huidige situatie daarmee vooral 
onveiliger wordt door de toename van snelle fietsers. Zij hebben dit inmiddels kenbaar 
gemaakt door middel van het aanbieden van 900 handtekeningen in september 2020 aan 
de lokale wethouder Jan Willem Schuurman.  
 
Op verzoek van bewoners en de lokale fracties zijn er vervolgens een aantal scenario’s 
onderzocht. 
 
Het CDA stelt hierover de volgende vragen: 
 

1. Wat is de uitkomst van het onderzoek van deze 3 scenario’s? 
2. Eén van de 3 scenario’s is de noordelijke route om Moordrecht heen. 

Is GS het met het CDA eens dat deze route in verhouding minder ingrepen vraagt 
en snel kan worden uitgevoerd? 

3. Is inmiddels bekend wat het verschil is in de kosten van de voorkeursrichting door 
Moordrecht en het alternatieve scenario, de noordelijke route om Moordrecht 
heen? 

 
 
Michel Rogier (CDA) 
 
Moniek Van Sandick Sopers (CDA) 
 
Jaco Kastelein (CDA) 


