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Samenvatting
Aanleiding
De gemeente Naarden heeft zich de ambitie gesteld een kwalitatief goede woon-, werk- en
leefomgeving te creëren. Een goed functionerend en veilig wegennet is één van de middelen om deze
ambitie te realiseren. Om te kunnen bepalen welke verkeersmaatregelen er de komende jaren genomen
moeten worden om zo'n wegennet te behouden c.q. te verkrijgen, wil de gemeente beschikken over
een actueel verkeersstructuurplan (VSP). De planhorizon van het 'oude' VSP Naarden 2002 is destijds
gelegd bij het jaar 2010.
Actualisatie van beleid en uitvoeringsprogramma
Het verkeersstructuurplan (VSP) is in de afgelopen periode geactualiseerd voor de periode 2011- 2020.
In het geactualiseerde VSP wordt specifiek invulling gegeven aan vier thema's: verkeersveiligheid,
bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren.
Het VSP bevat zowel beleid als een uitvoeringsprogramma. Beide onderdelen van het VSP zijn op basis
van deze vier thema's opgebouwd.
Beleid
De beleidsonderwerpen zijn verdeeld naar de vier thema's. Onderwerpen kunnen binnen verschillende
thema's worden geplaatst en er bestaat samenhang tussen de thema's. In het VSP is een keuze gemaakt
onder welk thema een bepaald onderwerp valt. In de vier blokken hieronder volgt een samenvatting van
de beleidsvisie per thema, zoals die in de kaders in hoofdstuk 4 zijn beschreven.
Beleidsvisie Verkeersveiligheid
dalende trend slachtoffers waarborgen door
communicatie/educatie, handhaving en
infrastructuur
kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen
voortzetten inrichtingseisen Duurzaam Veilig,
30 km/h-zones en aansluitingen
sluipverkeer in woonwijken tegengaan
verkeersveiligheid rondom basisscholen en
school-thuisroutes borgen

Beleidsvisie bereikbaarheid
wegcategorisering
doorstroming op gebiedsontsluitingswegen
nader onderzoek naar de verkeersstructuur
problematiek rondom de spoorse
doorsnijding
knelpunten in uitrukroutes hulpdiensten
oplossen.
routering van vrachtverkeer onderzoeken

Beleidsvisie leefbaarheid
stimuleren fietsen, lopen en gebruik
openbaar vervoer
opstellen van kwaliteitseisen fietsnetwerk en
goede voetgangersvoorzieningen zoals
voetpaden, oversteekplaatsen en schoolthuisroutes voor basisscholen
goede bereikbaarheid per openbaar vervoer
toetsen aan de gevolgen voor geluid,
luchtkwaliteit en externe veiligheid
innovatieve ontwikkelingen, zoals het
plaatsen van oplaadpunten voor elektrische
auto’s.

Beleidsvisie parkeren
parkeerdruk reguleren
opstellen parkeerbeleidsplan met
parkeernormen
parkeeroplossingen zoeken in de vesting:
bewoners/bezoekers
bij herinrichting van straten geen
parkeerplaatsen laten vervallen
parkeren op de rijbaan geen belemmering
voor de verkeersveiligheid langzaam
verkeer en voor bereikbaarheid van
hulpdiensten
laad- en losplaatsen van vrachtauto's
herkenbaar ingericht.
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Uitvoeringsprogramma
De totstandkoming van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden op basis van de
aandachtspunten vanuit de beleidsvisies en een knelpuntenoverzicht. Het knelpuntenoverzicht omvat
de ontvangen knelpunten van onder andere bewoners, klankbordgroep, projectgroep en algemene
kennis van ambtenaren van de gemeente Naarden. Het volledige knelpuntenoverzicht bevat circa 150
knelpunten. Om verschillende redenen (budget, kostenefficiëntie en ambtelijke capaciteit) kunnen niet
alle knelpunten worden opgepakt. Daarom zijn prioriteiten gesteld.
Er zijn criteria opgesteld om de knelpunten op een duidelijke en transparante wijze te prioriteren. Op
basis van deze criteria hebben de knelpunten een score gekregen. De volgende projecten zijn
geformuleerd om de knelpunten met 4 of meer punten aan te pakken. Deze zijn wederom gegroepeerd
naar thema.
Projecten verkeersveiligheid
A1. Verblijfsgebied Rembrandtpark
A2. Verkeersveiligheid Oud-Blaricummerweg /
Componisterkwartier
A3. Kruispunt Rijksweg/Churchillstraat en
snelheidsregime Rijksweg
A4. Verblijfsgebied Tuindorp/Keverdijk
A5. Verblijfsgebied Zwarteweg
A6. Project verkeersveiligheid basisscholen

Projecten bereikbaarheid
B1. Weginrichting Alexanderlaan, Thierensweg
B2. Doorstroming route rijksweg: kruispunt
Godelindeweg/Thierensweg
B3. Onderzoek naar wijzigingen in
wegenstructuur inclusief kwaliteitseisen
doorstroming
B4. Spoorse doorsnijding

Projecten leefbaarheid
C1. Voetgangersvoorzieningen bij winkels
C2. Fietsplan

Projecten parkeren
D1. Parkeerbeleidsplan
D2. Herinrichting Gooimeer Zuid
D3. Doorstroming brandweer kruispunt
Amsterdamsestraatweg/Meerstraat

Naast bovenstaande projecten zijn er 17 quick wins geformuleerd. Enkele quick wins pakken ook
knelpunten aan met een score van 4 punten of hoger. Tot slot zijn er knelpunten die zijn doorgegeven
aan de Meldlijn.
Het uitvoeringsprogramma maakt onderscheid naar projecten met eerste en tweede prioriteit. Vanwege
beperkte middelen zullen niet alle projecten op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Het
gemeentebestuur zal hierin keuzes maken.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding
De gemeente Naarden heeft zich de ambitie gesteld een kwalitatief goede woon-, werk- en
leefomgeving te creëren. Een goed functionerend en veilig wegennet is één van de middelen om deze
ambitie te realiseren. Om te kunnen bepalen welke verkeersmaatregelen er de komende jaren genomen
moeten worden om zo'n wegennet te behouden c.q. te verkrijgen, wil de gemeente beschikken over
een actueel verkeersstructuurplan (VSP). De planhorizon van het 'oude' VSP Naarden 2002 is destijds
gelegd bij het jaar 2010.

1.2

Beleid en uitvoeringsprogramma
Het verkeersstructuurplan (VSP) is in de afgelopen periode geactualiseerd voor de periode 2011- 2020.
In het geactualiseerde VSP wordt specifiek invulling gegeven aan vier thema's: verkeersveiligheid,
bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren. Het VSP betreft alleen beleid en uitvoeringsprogramma voor
verkeer over land; verkeer over water valt buiten het verkeersstructuurplan.
Het VSP bevat zowel beleid als een uitvoeringsprogramma. Beide onderdelen van het VSP zijn op basis
van deze vier thema's opgebouwd. Het beleid geldt voor de gehele periode tot 2020. Het
uitvoeringsprogramma is nog niet voorzien van een tijdsperiode. Wel is onderscheid gemaakt tussen
projecten met eerste en tweede prioriteit. Vanwege beperkte middelen zullen niet alle projecten op
korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Het gemeentebestuur zal hierin keuzes maken.

1.3

Proces en leeswijzer
De actualisatie van het VSP is begonnen met een inventarisatie van het vigerende beleid. Het betreft
beleid van het rijk, provincie, regio en gemeente Naarden. Dit vigerend beleid vormt het beleidskader
voor het VSP en is opgenomen in hoofdstuk 2. Daarna is een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten
in de gemeente. Hiervoor zijn verschillende belanghebbende personen en partijen bij het proces
betrokken, wat heeft geresulteerd in een overzicht met knelpunten. Meer informatie hierover is
opgenomen in hoofdstuk 3. Tijdens een projectgroep- en klankbordgroepbijeenkomst zijn de
knelpunten doorgenomen. Op basis van het vigerend beleid, de knelpunten en de klankbord- en
projectgroepbijeenkomst is per thema een beleidsparagraaf opgesteld. Deze zijn opgenomen in
hoofdstuk 4.
Vervolgens is in hoofdstuk 5 het uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiervoor zijn criteria opgesteld
waarmee de knelpunten in het overzicht zijn geselecteerd. Voor het aanpakken van de geselecteerde
knelpunten zijn projecten benoemd. In overleg met klankbordgroep en projectgroep zijn de projecten
geprioriteerd, waarna de projecten in een planning zijn geschoven, rekening houdend met financiële
middelen, beschikbare capaciteit en (samenhang met) reeds geplande projecten en werkzaamheden.
Tot slot zijn er quick wins opgesteld: een lijst met kleine maatregelen die vanuit de reguliere budgetten
kunnen worden getroffen. Deze zijn opgenomen in paragraaf 5.5.
Het resultaat van de voorgaande stappen is een concept-Verkeersstructuurplan. Deze is behandeld in
het college van B&W en in een thema-avond met de raad. Vervolgens is het plan ter inzage gelegd,
volgens de inspraakverordening..
In figuur 1.1 is het doorgelopen proces weergegeven.
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INVENTARISATIE EN BELEIDSVORMING
INVENTARISATIE VIGEREND BELEID
Rijk, provincie en regio en gemeente

INVENTARISATIE KNELPUNTEN
in de gemeente Naarden
BELEIDSVORMING
Huidige situatie en vigerend beleid,
problematiek en beleidsvisie

INTERACTIE met
bewoners, bestuur en
sleutelpersonen

- Oproep Naarder Koerier
- Raadsfracties
- Klankbordgroep
- Projectgroep

UITVOERINGSPROGRAMMA
SELECTIE PROJECTEN
Selectie van knelpunten, benoemen van
projecten

PRIORITERING PROJECTEN
Planning, kostenraming, ideeën voor
oplossingen

VERKEERSSTRUCTUURPLAN
RAPPORTAGE
INSPRAAK
VASTSTELLING

- College van B&W
- Klankbordgroep
- Projectgroep

- Klankbordgroep

- College van B&W
- Thema-avond raad
-(Inloop)bijeenkomst
bewoners
- Inspraak
- Vaststelling in college van
B&W en raad

Figuur 1.1. Proces actualisatie Verkeersstructuurplan
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2

Beleidskader
In dit hoofdstuk is het beleid omschreven, zoals dat door het rijk, de provincie, de regio en de gemeente
is geformuleerd. Dit beleid vormt het kader voor het definiëren van het beleid voor het
Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020. De beschrijving betreft het beleid zoals dit is vastgelegd en
betreft geen beschrijving van de huidige status qua uitvoering.

2.1

Rijksbeleid
Nota Mobiliteit (2004)
De nationale verkeers- en vervoersvisie staat beschreven in de 'Nota Mobiliteit, naar een betrouwbare
en voorspelbare bereikbaarheid'. De centrale gedachte in de visie op verkeer en vervoer is het
versterken van de economie. Mobiliteit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor economische
groei en sociale ontwikkeling in Nederland. Een goed functionerend systeem voor personen- en
goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel om de economie en de
internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Dit kan alleen door extra samenhang
tussen economie, ruimte en verkeer.
De Nota Mobiliteit geeft aan welke nationale belangen moeten doorwerken in het decentrale verkeeren vervoerbeleid. Dit zijn centrale kaders voor doorstroming op het rijkswegennet, verkeersveiligheid,
openbaar vervoer en (internationale) kaders voor milieu en leefomgeving:
 Betrouwbaarheid en snel over de weg
De betrouwbaarheid van de reistijd is in 2020 sterk verbeterd. In 95% van de reizen komt de reiziger op
tijd op de bestemming. Op snelwegen kan de reistijd in de spits maximaal anderhalf keer langer duren
dan buiten de spits, en op stedelijke ringwegen en niet-autosnelwegen in beheer van het rijk, twee keer
zo lang. Verbetering van de reistijd is mogelijk door een forse impuls van bouw- en
benuttingsmaatregelen gebiedsgericht samenwerken en het wegwerken van onderhoudsachterstanden.
Ook toepassing van incidentmanagement, verkeersmanagement en route- en reisinformatie leiden tot
verbetering.
 De veiligheid permanent verbeteren
De verkeersveiligheid verbetert ondanks de groei van de mobiliteit. In de Nota Mobiliteit is een
doelstelling opgenomen voor het aantal verkeersslachtoffers: het aantal doden in 2010 mag maximaal
900 bedragen en het aantal ziekenhuisgewonden maximaal 17.000. Dit is een daling van 15% (doden) en
7,5% (ziekenhuisgewonden) ten opzichte van 2002. Tien jaar later, in het jaar 2020, mogen er niet meer
dan 640 doden en 13.500 ziekenhuisgewonden vallen. Dit is een daling van respectievelijk 40% en 30%
ten opzichte van 2002. Na het gereedkomen van het beleidsplan vormden de gunstige cijfers in 2004 en
2005 aanleiding de doelstelling voor het aantal verkeersdoden aan te scherpen. In overleg met de
decentrale overheden is de doelstelling voor 2010 vastgesteld: tot maximaal 750 verkeersdoden in 2010
en tot maximaal 580 doden en 12.250 ziekenhuisgewonden in 2020. Met behulp van ketenbenadering
zijn bestuurders in staat knelpunten in samenhang te beoordelen en een betere afweging te maken
tussen zo veilig mogelijk transport en ruimtelijke en economische belangen.
 Openbaar vervoer: kracht benutten
Bij regionaal vervoer zorgt het Rijk ervoor dat provincie en WGR-plusregio's maatwerk kunnen leveren in
openbaar vervoer in de stedelijke netwerken en dat deze de bereikbaarheid van voorzieningen in heel
het land mogelijk kunnen blijven maken.
 Kwaliteit leefomgeving verbeteren
Alle nationale en internationale afspraken op het gebied van emissiereductie voor verkeer en vervoer
worden nageleefd. Dit heeft betrekking op onder andere CO 2-emissies en geluid van wegverkeer.
Nota Ruimte (2004)
Het hoofddoel van de Nota Ruimte is ruimte scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.
De nota richt zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de internationale concurrentiepositie
van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Net als in de Nota
Mobiliteit richt de Nota Ruimte zich op een gebiedsgericht aanpak waarbij de regie ligt bij de provincies
en de gemeenten.
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Convenant Duurzaam Veilig (1997)
In december 1997 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het
Interprovinciaal Overleg en het Rijk hun handtekening gezet onder het Convenant Startprogramma
Duurzaal Veilig Verkeer om verkeersveiligheid een extra impuls te geven. Bij Duurzaam Veilig is het
belangrijk dat de functies (stromen, ontsluiten of verblijven), de vormgeving en het gebruik van de weg
op elkaar afgestemd dienen te zijn. Drie belangrijke principes voor een duurzame inrichting zijn;
1. voorkom onbedoeld gebruik;
2. voorkom ontmoetingen met grote snelheidsverschillen;
3. voorkom onzeker gedrag.
Enkele voorbeelden van getroffen maatregelen zijn:
 binnen de bebouwde kom 30 km/u gebieden;
 buiten de bebouwde kom 60 km/u gebieden;
 voorrang op rotondes uniformeren;
 bromfiets op de rijbaan;
 fietsers, bromfietsers en overige 'langzame' bestuurders voorrang van rechts.
Stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsweggen
Vanuit het nationale verkeersbeleid Duurzaam Veilig worden drie wegcategorieën onderscheiden:
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Op stroomwegen staat de doorstroming
van het verkeer centraal. Dit betreffen de autosnelwegen en autowegen. Op gebiedsontsluitingswegen
staat op wegvakken de doorstroming van het verkeer centraal en op kruispunten de uitwisseling van
verkeer. Op gebiedsontsluitingswegen worden fietsers apart van het autoverkeer afgewikkeld, bij
voorkeur op vrijliggende fietspaden. Buiten de bebouwde kom geldt op deze wegen een snelheid van 80
km/h, binnen de bebouwde kom 50 km/h. Op erftoegangswegen staan de verblijfsfunctie en het
toegankelijk maken van erven centraal. Op deze wegen geldt buiten de bebouwde kom een snelheid van
60 km/h en binnen de bebouwde kom een snelheid van 30 km/h. Fietsers worden gemengd met het
autoverkeer afgewikkeld. Gebiedsontsluitingswegen vormen hiermee de schakel tussen een stroomweg
en een verblijfsgebied met erftoegangswegen.
Door met Duurzaam Veilig (2005)
'Door met Duurzaam Veilig; nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005 - 2020' is het
vervolg op 'Naar een duurzaam veilig wegverkeer'. Daar waar nodig zijn in dit vervolg aanpassingen
aangebracht. De visie is geactualiseerd vanwege voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Er
zijn vijf principes: functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid (van
wegomgeving en weggebruikers onderling) en statusonderkenning (door de verkeersdeelnemer).
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (2008)
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een uitwerking van de Nota Mobiliteit. De strategie is
gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is Samenwerking. Benadrukt wordt dat het
verkeersveiligheidsbeleid niet alleen door de rijksoverheid gemaakt wordt, maar dat er veel partijen bij
betrokken zijn. Andere overheden, handhavers, kennisinstituten en belangenorganisaties hebben input
geleverd voor het Plan. De tweede pijler is Integrale aanpak. Deze integrale aanpak wordt nagestreefd
door dwarsverbanden te leggen met andere beleidsterreinen. De derde pijler is Duurzaam Veilig. De
Duurzaam Veilig-visie wordt voortgezet om het risico op ongevallen verder terug te dringen.
Het plan continueert de generieke maatregelen van de afgelopen jaren (met name op het gebied van
voertuigtechnologie, communicatie over verkeersgedrag en self explaining roads). Daarnaast worden
twee specifieke doelgroepen voor nieuw beleid aangewezen. Men stelt voor de veroorzakers van
onveiligheid harder aan te pakken door bestuurders verantwoordelijker te stellen voor onveilig gedrag
(denk aan alcoholsloten voor "alcomobilisten" en het intrekken van het rijbewijs). Daarnaast stelt men
voor kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen via scholing, technologie en belonen. Onder
kwetsbare verkeersdeelnemers vallen voetgangers en fietsers, motorrijders en brommers, kinderen en
ouderen.
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De doelstelling van de Nota Mobiliteit van maximaal 580 doden in 2020 is aangescherpt tot maximaal
500 doden in 2020 als alle maatregelen uit het Strategisch Plan worden uitgevoerd.

2.2

Provinciaal beleid
Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP) (2007)
Het Provinciale Verkeer en Vervoersplan bevat het beleid van de provincie Noord-Holland op het gebied
van Verkeer en Vervoer voor tenminste de periode t/m 2012. Naar aanleiding van de vaststelling van de
Nota Mobiliteit in 2006 heeft de provincie het PVVP 2007 geactualiseerd. De algemene
beleidsdoelstelling van de provincie is en blijft "Vlot en veilig door Noord-Holland".
De speerpunten die worden toegepast zijn de volgende:
 Anders betalen voor mobiliteit
In het PVVP staat:
De verwachting is dat door variabilisatie van de autokosten en spitsheffingen mensen eerder een ander
reistijdstip kiezen, een alternatief zoeken of besluiten om de rit niet te maken. De provincie streeft ernaar
een gezamenlijk regionaal systeem van beprijzing te realiseren. De alternatieve vervoerswijzen (OV, fiets)
zullen bij de start van de invoering voldoende capaciteit moeten bieden om aan de mobiliteitsvraag te
kunnen voldoen.
Vanwege de huidige politieke wind lijkt het echter erop dat anders betalen voor mobiliteit vooralsnog
niet aan de orde is.
 Ketenmobiliteit en mobiliteitsmanagement
Bij ketenmobiliteit gaat het om het slim combineren van de diverse netwerken (fiets, OV, auto) in één
reis. Daarbij is een betrouwbare en acceptabele reistijd essentieel. Ketenmobiliteit zet in op de kwaliteit
van de totale reis en op verbetering op elk van de afzonderlijke delen daarvan. Twee zaken zijn hierbij
van groot belang: 1. Het zoveel mogelijk makkelijk schakelen tussen de netwerken en 2. De reiziger
compleet informeren over de reisalternatieven. De provincie zal initiatieven ontwikkelen op dit terrein
en actief bijdragen aan initiatieven van anderen.
 Impuls fiets
De provincie zet in op het bevorderen van het fietsgebruik voor een tweetal functies:
1. Als vervoermiddel voor de gehele reis voor verplaatsingen over korte afstand (<7,5 km). De
provincie zet in op uitbreiding van het fietsnetwerk en verbetering van de kwaliteit van de
fietsverbindingen.
2. Als schakel in de vervoersketen: De fiets is de optimale schakel in het transport van deur
naar OV-knooppunt. Dit betekent, dat gekeken moet worden naar de snelheid en
veiligheid van verbindingsroutes van en naar voorzieningen bij OV-knooppunten.
 Hoogwaardig openbaar vervoer
De provincie zet in op hoogwaardig openbaar vervoer, omdat de overtuiging bestaat dat dit een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het mobiel houden van Noord-Holland.
 Verkeersmanagement en ICT-ontwikkelingen
De provincie wil gebruik maken van de mogelijkheden die ICT in toenemende mate biedt. Het doel is
'voor iedereen overal en altijd beschikbare reisinformatie', zodat de gebruiker zowel vooraf als tijdens
de reis wordt geïnformeerd over de actuele situatie.
 Goederenvervoer
De ontwikkeling van een Kwaliteitsnet Goederenvervoer (weg, spoor, water) draagt bij aan de efficiëntie
van het vrachtverkeer. Resultaten van deze ontwikkeling worden geïmplementeerd in de plannen van
gemeenten en provincie.
 Ruimtelijke ontwikkelingen
Het uitgangspunt is, dat infrastructuur een belangrijke randvoorwaarde is bij het zoeken naar nieuwe
locaties voor wonen en werken. Daarnaast zal de provincie bij verschillende nieuwe ontwikkelingen de
opgave vanuit een breder landschappelijk kader bekijken en zich inzetten voor een goede ruimtelijke
kwaliteit.

blad 11 van 53

Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020
Projectnr. 233702
29 augustus 2011, revisie 13

Essentiële onderdelen uit het PVVP voor projecten waar gemeenten verantwoordelijkheid voor dragen:
 Bereikbaarheidseisen aan nieuwe locaties stellen;
 De doelstelling voor verkeersveiligheid doorvertalen naar gemeentelijk niveau en de
verkeersveiligheid rondom scholen aanpakken;
 Fiets: voor de fiets worden verschillende onderdelen van een fietsplan genoemd, waaronder routes
en fietsenstallingen;
 Openbaar vervoer: zorg dragen voor goede kwaliteit gemeentelijke informatie op belangrijke OVknooppunten en daarnaast medewerking verlenen aan RegioNet bij aanleg van vrije busbanen en
doorstromignsmaatregelen e.d.;
 Auto c.a.: Kwaliteitseisen aan doorstroming op gemeentelijke wegen stellen, afstemming in regio
van parkeernormen en -tarieven, maatregelen ter beperking van sluipverkeer.
Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)
De provincie is veelzijdig met een aantal belangrijke economische motoren van Nederland, steden,
natuurparken, het strand en open grasland. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken.
Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en
krimp die een grote ruimtelijke impact hebben. In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op
welke manier ze met deze ontwikkelingen en keuzes omgaat en schets ze hoe de provincie er in 2040
moet komen uit te zien.
De provincie ziet bereikbaarheid als cruciale factor voor de verdere economische ontwikkeling van de
provincie en de toegankelijkheid van voorzieningen voor bewoners en bezoekers. Daarom investeert de
Provincie Noord-Holland in de bereikbaarheid. De Provincie Noord-Holland benut de bestaande
verkeers- en vervoersnetwerken zo goed mogelijk, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.
Daarnaast wil de provincie een enkele ontbrekende schakel in de netwerken toevoegen.
De Provincie Noord-Holland stelt een vernieuwd provinciaal locatiebeleid op, om bereikbaarheid als
sturende factor een rol te laten spelen bij de plaatsing van toekomstige ontwikkelingen. De samenhang
tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer is voorwaarde voor een duurzame bereikbaarheid.
Provincie Noord-Holland streeft naar een duurzaam evenwicht tussen verkeer en vervoer, ruimtelijke
ontwikkelingen, natuur en landschap, gezondheid en veiligheid.
In figuur 2.1 springt station Naarden-Bussum
eruit; in de legenda valt te lezen dat de
roodomrande cirkel "Verdichting rond OVknooppunten" betreft. Dit betekent dat dit OVknooppunt een kans biedt voor verdichting en
ontwikkeling van de ruimte; de beschikbare
ruimte wordt beter benut voor wonen en andere
stedelijke functies, landelijke gebieden blijven
bespaard en gebruik van openbaar vervoer wordt
gestimuleerd. Ook de rode stippellijn in de geel
gearceerde A1 (Regionaal wegennet) valt op:
"Regionaal HOV - nieuw of ingrijpende
reconstructie (indicatief)". Het stimuleren van
het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol
in de bereikbaarheids- en duurzaamheidsopgave.

Figuur 2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)
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2.3

Regionaal beleid
Doorgaande routes auto- en vrachtverkeer (2003)
In regionaal verband is in 2003 een afspraak gemaakt over de doorgaande wegen. Voor Naarden
betekent dit dat de route via de Rijksweg-Godelindeweg-Amersfoortsestraatweg een hoofdroute voor
doorgaand verkeer is. Deze route heeft een regionale functie, moet goed aangeduid en qua
doorstroming betrouwbaar zijn. Het toepassen van eventuele beperkende maatregelen op een deel van
deze wegen, zoals snelheidsremmende maatregelen of dosering, dient binnen de regio met elkaar te
worden afgestemd.

Figuur 2.2: Uitsnede figuur
collegebesluit omtrent doorgaande
routes

2.4

De bestaande noord-zuidverbinding tussen de N236 en de
A1/A6 ( Amsterdam/Almere) ligt langs de Cort van der
Lindenlaan - Groot Hertoginnelaan - Hilversumse Meent. Op
Naardens grondgebied is de route ingericht als een
gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met
vrijliggende fietspaden en met enige verkeersdrempels
(50km/h). In Bussum is geen ruimte beschikbaar voor
vrijliggende fietspaden en is o.a. daarom de route ingericht als
30km/h-weg. De huidige inrichting is sinds 1999 aanwezig en
heeft geleid tot een aanzienlijke afname van verkeer op deze
route (35-40%). Door de huidige inrichting is de hoofdroute
A1-N236 meer oost-westgericht via de Ceintuurbaan door
Bussum.

Gemeentelijk beleid
Verkeersstructuurplan Naarden 2002
Het Verkeersstructuurplan (VSP) Naarden 2002 wordt geactualiseerd. Dit VSP 2002 vormt de basis voor
het nieuw op te stellen beleidsplan. De wegcategorisering, benoemde knelpuntenen de te treffen
maatregelen of uit te voeren projecten, vormen uitgangspunt voor de actualisatieslag. Maatregelen
vanuit de actielijst in het VSP 2002 die nog niet zijn getroffen, vormen belangrijke input voor het samen
te stellen maatregelenpakket in het VSP 2011.
De nog actuele en nog niet uitgevoerde maatregelen uit het VSP 2002 zijn:
Parkeerbeleidsplan;
Bewegwijzering parkeerterreinen;
Regulering parkeren in de vesting;
Omlegging van Rijksweg, waarbij het kruispunt met de Churchillstraat en de brug Naardertrekvaart
1
kruispunt IJsselmeerweg worden betrokken;
Complementeren van de 30 km/h-gebieden;
Opstellen inrichtingsplan 30 km/h-gebieden.
Meer informatie over het VSP 2002 is opgenomen in bijlage 2.
Visie Vesting Naarden (2009, geactualiseerd 2010)
Gemeente Naarden heeft de visie ‘De Halter van de Vesting Naarden’ (vastgesteld juni 2007) opgesteld
voor de vestingstad. Doelstelling is leefbaarheid, toerisme, cultuurbehoud. en economie evenwichtig te
verbinden. De gemeente wil via het model meer levendigheid in de winkelstraten en het daarop
1.

2.

1

Deze omlegging staat bekend als de Hagemeijerboog. Er zijn twee varianten van in omloop geraakt. De eerste
variant is genoemd toen sprake was van het vlechten van de aansluitingen op de A1 tot een aansluiting. Deze
variant moest dus toeleiden naar/van de A1.
Omdat is afgezien van deze vervlechting is een tweede variant van de Hagemeijerboog in bespreking genomen.
Deze boog heeft tot doel het sluipverkeer door de wijk Keverdijk (w.o. de straten Keverdijk en Meerstraat) en
Vesting richting bedrijventerreinen te beperken en tegelijkertijd de Churchillkruising veiliger te maken. Als wordt
gesproken over omlegging van de Rijksweg wordt deze tweede variant bedoeld.
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aansluitende Arsenaal/ Burgemeester Wesselingplein aan de ene kant en het Dortsmanplein en
Ruysdaelplein aan de andere kant (dit vormt de ‘H’ van het Haltermodel). De ontwikkelingen in Naarden
Vesting vinden plaats op deze H, binnen de poten van de H staat het wonen voorop.
In samenhang met de visie voor Naarden Vesting, werkt de gemeente aan maatregelen voor het
autoverkeer binnen de vesting in relatie tot fietsers en wandelaars en hiermee samenhangend de
herinrichting van de openbare ruimte op de Halter. De ambities voor Naarden Vesting (levendig en
leefbaar) zijn afgestemd met de visie van de Rijksgebouwendienst (versterken betekenis van de vesting).
Vanuit deze gezamenlijke visie wordt de verplaatsing van het Vestingmuseum onderzocht en worden
plannen overwogen voor een andere inrichting van het Adriaan Dortsmanplein, Ruysdaelplein en plein
rond de Kerk.
Beleidsnota Openbare Verlichting Naarden 2004-2013
De toe te passen openbare verlichting hangt samen met de functie van de weg. Bij
gebiedsontsluitingswegen wordt andere verlichting toegepast dan bij erftoegangswegen. De
wegcategorisering als opgenomen in de Beleidsnota Openbare Verlichting is afkomstig van het VSP
Naarden 2002. Eventuele wijzigingen in de wegcategorisering zijn van belang voor de Beleidsnota
Openbare Verlichting Naarden.
Groenstructuurplan 2008-2023
Het groenstructuurplan gemeente Naarden heeft betrekking op het groen binnen de komgrenzen van
de gemeente. Het plan legt het belang van groen vast voor de toekomst en geeft voor de periode 2008 2023 richting aan de ontwikkelingen en het beheer van het openbaar groen in de gemeente Naarden.
Daarbij wordt onder meer gedacht aan groen dat wordt ingezet om de verkeersveiligheid te bevorderen.
Groen vormt een belangrijk onderdeel van de gemeente en draagt sterk bij aan de kwaliteit van de
woonomgeving. Groen is echter niet vanzelfsprekend. Functies als woningbouw en parkeren vragen om
steeds meer ruimte, waardoor de structuren steeds verder worden verdicht. Door vast te leggen welk
groen van belang is voor de uitstraling van de gemeente wordt voorkomen dat dit groen een andere
functie krijgt of verloren gaat.
Gemeentelijk rioleringsplan
Het gemeentelijk rioleringsplan heeft betrekking op het in stand houden van een deugdelijke afvoer van
afvalwater naar oppervlaktewater en rioolwaterzuivering. Vervanging van riolering is vaak aanleiding én
kans voor een herinrichting van een weg of straat. Planningen van verkeers- en wegenprojecten worden
afgestemd met de planning van rioleringsprojecten.
Milieubeleid
De gemeente volgt de wetgeving; er zijn geen milieubeleidsnota's opgesteld. Meer hierover is
opgenomen in hoofdstuk 4 onder 'leefbaarheid'.
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2.5

Samenvatting
Wat betekent het landelijke, provinciale en regionale beleid samengevat voor de lokale situatie?
 Een meetbare doelstelling voor het verbeteren van de verkeersveiligheid;
 Verder met Duurzaam Veilig;
 Verkeersveiligheid rondom scholen aanpakken;
 Verschillende vervoerswijzen in samenhang beschouwen, niet alleen inzetten op mobiliteit door
middel van autoverkeer.
 Stimuleer fiets- en OV-gebruik;
 Bereikbaarheid bij locatiekeuze en -ontwikkeling is een belangrijk thema;
 Kwaliteit van de leefomgeving versterken;
 Voldoen aan regionale afspraken over doorgaande wegen en stellen van kwaliteitseisen aan de
doorstroming;
 Afstemming van parkeernormen- en tarieven in de regio;
 Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke algemene thema's.
Gemeentelijk beleid
 Het Verkeersstructuurplan Naarden 2002 biedt de basis voor het op te stellen VSP Naarden 2011.
Nog niet getroffen maatregelen uit het VSP 2002 worden als input meegenomen in het VSP 2011;
 In de Vesting Visie is vastgelegd dat er verschillende modellen zijn voor verkenning van de
problematiek rondom verkeer en parkeren. De 'Halter' vormt de basisgedachte voor onder andere
parkeerregulering (blauwe zone). Voor gebieden buiten de Halter ligt de nadruk op leefbaarheid en
wordt bij parkeerregulering meer gedacht aan parkeren voor vergunninghouders;
 In het groenstructuurplan is vastgelegd welke groengebieden van belang zijn voor de uitstraling van
de gemeente. Door de vastlegging wordt voorkomen dat dit groen een andere functie krijgt of
verloren gaat, bijvoorbeeld voor een functie als parkeren die steeds meer ruimte vraagt;
 Vervanging van riolering is aanleiding en kans voor de herinrichting van een straat;
 Er zijn geen gemeentelijke beleidsnota's milieubeleid. De gemeente Naarden volgt de wetgeving.

2.6

Input voor uitvoeringsprogramma
Het geïnventariseerde beleid is als input gebruikt voor het opstellen van de beleidsvisie in hoofdstuk 4
en is daardoor input voor de keuze naar maatregelen die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.
De wijze waarop het uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen, is beschreven in hoofdstuk 5.
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3
3.1

Knelpunten
Betrokkenen
Na het inventariseren van het beleidskader zijn actuele en in de toekomst verwachte knelpunten in
beeld gebracht. Het inventariseren van de knelpunten heeft op verschillende wijzen plaatsgevonden:
Oproep in Naarder Koerier aan bewoners en belanghebbenden;
Benadering van de fracties van de gemeenteraad via de griffie;
Bijeenkomst met de klankbordgroep;
Bijeenkomst met sleutelfiguren (projectgroep);
Doornemen Verkeersstructuurplan Naarden 2002;
Afstemming ambtenaren gemeente Naarden.
Nadere toelichting:
Bewoners: Naarder Koerier
In september 2010 is een oproep geplaatst in de Naarder Koerier om verkeersknelpunten aan de
gemeente kenbaar te maken. In de oproep is vermeld dat het in het bijzonder gaat om de aspecten
verkeersveiligheid en doorstroming. Over parkeren is namelijk reeds veel bekend bij de gemeente en
het is onnodig om opnieuw te vragen naar het benoemen van knelpunten op dit vlak. Uiteraard kon
men wel knelpunten op bijvoorbeeld parkeren melden. Circa 60 mensen hebben gereageerd op de
oproep. De reacties zijn divers en benoemen zowel zeer lokale als meer algemene knelpunten. Vooral
problemen omtrent de verkeersveiligheid zijn genoemd.
Gemeenteraad
De fracties van de gemeenteraad zijn via de griffie benaderd om knelpunten aan te geven. Daarnaast is
vanuit de verkiezingsprogramma's (november 2010) een goed beeld verkregen van belangrijke
onderwerpen.
Klankbordgroep
Het knelpuntenoverzicht van de Naarder Koerier is voorgelegd aan de klankbordgroep. De
klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit verschillende buurtplatforms: Keverdijk, Thijssepark,
Vierhoven, (KTV), Parkwijk, Componistenkwartier/Rembrandtpark en Naarderwoonbos. Vanuit de
Vesting is een contactpersoon Vesting Visie benaderd met de vraag te reageren op de stukken. De FIN
(bedrijvenvereniging) heeft eveneens haar inbreng gegeven.
Projectgroep
Aan de projectgroep hebben sleutelfiguren deelgenomen. Dit zijn:
Vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties: gemeente Bussum, gemeente Huizen,
gemeente Muiden en Rijkswaterstaat;
Vertegenwoordigers van hulpdiensten: brandweer en politie;
Vertegenwoordigers van andere organisaties: VVN, Rover, TLN, Fietsersbond, Kamer van
Koophandel en het Regionaal Beraad Gehandicapten;
Ambtenaren van gemeente Naarden.
Verkeersstructuurplan 2002
In het VSP 2002 is een 'actielijst voor de toekomst' opgenomen. In bijlage 2 is aangegeven of deze acties
wel/niet zijn uitgevoerd en in hoeverre de niet-uitgevoerde acties nog relevant zijn. Zie ook paragraaf
2.4.
Afstemming ambtenaren
Met betrokken ambtenaren zijn in een werksessie de knelpunten verzameld.
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3.2

Knelpunten
In bijlage 6 is het overzicht met knelpunten opgenomen. In deze bijlage zijn de knelpunten genummerd
en verdeeld naar de vier thema's: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren. Binnen
de thema's zijn de knelpunten verdeeld naar wijk/buurt. Sommige ontvangen reacties zijn ingekort
vanwege de hoeveelheid tekst. Andere zijn geknipt en verdeeld naar het thema, bijvoorbeeld naar
verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hierbij is een keuze gemaakt: knelpunten kunnen onder
verschillende thema's vallen, bij de indeling is gekozen voor plaatsing van het knelpunten bij één thema.
Ook zijn reacties samengevoegd indien het hetzelfde knelpunt betreft.
In de knelpuntenlijst staan 150 knelpunten. Hiervan gaan er 70 over verkeersveiligheid, 35 over
bereikbaarheid/doorstroming, 25 over leefbaarheid en 20 over parkeren.

3.3

Input voor uitvoeringsprogramma
De aangedragen knelpunten vormen input voor de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma met
maatregelen. De wijze waarop de knelpunten verwerkt zijn, is beschreven in hoofdstuk 5.
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4
4.1

Beleidsvisie
Inleiding
In hoofdstukken 2 en 3 heeft de inventarisatie plaatsgevonden van de beleidskaders en de knelpunten.
Vanuit deze informatie zijn vier thema's onderscheiden. Voor deze vier thema's zijn de belangrijkste
aspecten in beeld gebracht waar de gemeente de aandacht naar uit wil laten gaan: de beleidsvisie.
Deze beleidsvisie is opgesteld conform huidige inzichten. Toekomstige ontwikkelingen kunnen
vanzelfsprekend leiden tot wijzigingen in deze beleidsvisie en tot de wens om de prioriteiten in de
uitvoering tussentijds bij te stellen. Dit kunnen andere beleidsvisies zijn, maar ook algemeen
maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen. Eén van de ontwikkelingen die zich aftekent en van
invloed is op de mobiliteit is Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken biedt kansen voor het
veranderen van (woon)-werkgerelateerde verplaatsingen. Het maakt het mogelijk op een later tijdstip te
reizen of om de reis zelfs niet meer te hoeven maken (bijvoorbeeld door thuiswerken/teleconferentie).
Op maat gesneden arbeidsrelaties, waarin werk- en privétijd op elkaar worden afgestemd in combinatie
met het tijd- en plaatsonafhankelijk werken, kunnen bijdragen aan de spreiding van pieken in de
verkeersintensiteit en/of een vermindering van het aantal verplaatsingen.
In dit hoofdstuk is de beleidsvisie weergegeven aan de hand van vier paragrafen. De thema's van deze
beleidsparagrafen zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren. De thema's zijn
kapstokken voor de aspecten en verschillende onderwerpen kunnen onder meerdere thema's worden
geplaatst.
Opbouw
De vier beleidsthema's hebben dezelfde opbouw. Eerst wordt ingegaan op de huidige situatie en het
vigerend beleid. Hier wordt een korte weergave gegeven van vigerend beleid, zoals opgenomen in
hoofdstuk 2. Vervolgens wordt ingegaan op de problematiek die binnen het betreffende thema speelt.
Deze informatie komt voort uit de ontvangen knelpunten van de verschillende personen en organisaties
en de gesprekken met klankbod- en projectgroep. Tot slot is in een kader de beleidsvisie gegeven.
De beleidsvisie is een richtinggevende samenvatting gebaseerd op verschillende vormen van input:
Vigerend landelijk, provinciaal en regionaal beleid (input vanuit hoofdstuk 2);
Vigerend gemeentelijke beleid (input vanuit hoofdstuk 2);
Bewoners, klankbordgroep, projectgroep, fracties van lokale politieke partijen en
gemeenteambtenaren (de input die in hoofdstuk 3 is beschreven).
Samenhang thema's
Onderwerpen of problemen op het gebied van verkeer en vervoer zijn niet altijd onder één thema te
plaatsen. Er bestaat een samenhang van de thema's. Problemen op het vlak van bijvoorbeeld parkeren
kunnen gevolgen hebben voor (het gevoel van) verkeersveiligheid. Dit is reeds aangegeven in hoofdstuk
3. Bij het bepalen van prioriteiten in het uitvoeringsprogramma is de samenhang van de thema’s
medebepalend.
Een voorbeeld van een onderwerp dat binnen verschillende thema's kan worden geplaatst, is de
bereikbaarheid per fiets. Er is gekozen om dit onder het thema leefbaarheid te plaatsen. Ondanks het
groeperen van onderwerpen in één van de thema's, heeft de uitwerking van knelpunten en maatregelen
integraal plaatsgevonden.
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4.2

Beleid verkeersveiligheid
Huidige situatie en vigerend beleid
In de periode 2005-2009 zijn 735 ongevallen geregistreerd. In de periode 2000-2009 betrof het 2.131
ongevallen. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van deze ongevallen. In figuur 4.1 zijn de ongevallen
over de afgelopen 5 jaar op kaart afgebeeld.
Uit een analyse naar het aantal ongevallen verdeeld naar jaar blijkt vooral in de laatste drie jaar een
sterke daling in het aantal (slachtoffer)ongevallen. Daarnaast is het aantal dodelijke ongevallen beperkt,
in de laatste 7 jaar heeft 1 dodelijk ongeval plaatsgevonden. Het aantal ziekenhuisgewonden ongevallen
fluctueert over de jaren 2002 tot en met 2008, alleen in 2009 is het aantal ongevallen beduidend lager.
Vanwege de complexiteit van het verkeerssysteem is er geen eenzijdige oorzaak van de daling van het
aantal ongevallen aan te wijzen. De verkeersveiligheid verbetert door een groot samenspel van vele
factoren: veiligere voertuigen, verbetering gebruik beveiligingsmiddelen zoals de gordel, campagnes,
infrastructuur, handhaving. De daling van het aantal geregistreerde ongevallen in 2009 is te verklaren
door een gewijzigde registratiemethodiek van de politie. Veel ongevallen worden niet meer
geregistreerd.
De trend van het aantal (ernstige) slachtofferongevallen is binnen de gemeente dus positief, maar als
kanttekening dient opgemerkt te worden dat het aantal slachtofferongevallen laag is en dat een aantal
ernstige ongevallen direct grote gevolgen heeft voor deze dalende trendlijn.

Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaal 2005 - 2009
Totaal 2000 - 2009

Ongevallen
302
304
292
262
236
207
212
175
108
33
735
2131

Slachtoffer
ongevallen
32
41
36
33
18
30
31
28
19
7
115
275

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen
13
13
8
9
5
8
4
9
6
2
29
77

Ziekenhuis
ongevallen
2
3
1
0
0
0
0
1
0
0
1
7

Overige gew.
ongevallen
11
10
7
9
5
8
4
8
6
2
28
70

19
28
28
24
13
22
27
19
13
5
86
198

UMS
ongevallen*
270
263
256
229
218
177
181
147
89
26
620
1856

Tabel 4.1: Ongevallen verdeeld naar jaar (*UMS-ongevallen zijn ongevallen met uitsluitend materiële schade)

Op nationaal niveau wordt gewerkt met de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Vorm, functie en gebruik
van de weg moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Daarnaast pleit de provincie voor het
aanpakken van de verkeersveiligheid rondom scholen.
Problematiek
In de Nota Mobiliteit is een doelstelling opgenomen met hoeveel het aantal doden en
ziekenhuisgewonden moet afnemen:
 53% minder doden in 2020, ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van 2001 - 2003;
 34% minder ziekenhuisgewonden in 2020, ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van 2001 2003.
Inmiddels is in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid het aantal dodelijke slachtoffers in 2020 omlaag
bijgesteld: van 580 doden naar 500 doden. De registratie van het aantal doden en ziekenhuisgewonden
is een landelijk afgesproken middel om de effectiviteit van het verkeersveiligheidsbeleid te meten.
Objectieve verkeersveiligheid
Wanneer genoemde landelijke verkeersveiligheidsdoelstelling naar de gemeente Naarden wordt
vertaald, betekent dit dat moet worden gestreefd om in 2020 te maken te hebben met niet meer dan
0,8 doden en 6,6 ziekenhuisgewonden. Of de doelstelling voor het aantal doden wordt behaald kan dus
afhangen van 1 dodelijk ongeval. Hier worden ook de ongevallen op Rijkswegen meegenomen. Voor het
aantal ziekenhuisgewonden is de doelstelling afgelopen 2 jaar reeds behaald. Zoals reeds genoemd is de
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trend van het aantal (ernstige) slachtofferongevallen binnen de gemeente positief, maar een aantal
ernstige ongevallen heeft direct grote gevolgen voor de dalende trendlijn.
Er zijn verschillende aandachtspunten te benoemen. Indien wordt gekeken naar de ongevallen naar
wegbeheerder, blijkt dat iets meer ongevallen op rijkswegen plaatsvinden (381 vs 354). De gemeente
heeft hierbij een signalerende rol richting het Rijk. Wel is het aantal slachtofferongevallen (50 vs 65) en
ernstige slachtofferongevallen (10 vs 19) op wegen in het beheer van de gemeente hoger dan op
Rijkswegen. De ernst van de ongevallen is dus wel een aandachtspunt. Daarnaast vallen de kwetsbare
verkeersdeelnemers op als de (ernstige) slachtoffers worden bestudeerd (fiets, bromfiets, voetgangers,
motorrijders). Meer informatie over ongevallen is opgenomen in bijlage 3.

Figuur 4.1: Ongevallen op kaart in de periode 2005-2009 (voor meer informatie, zie bijlage 3)

Subjectieve verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat leeft onder de inwoners en organisaties. Een veelgenoemd
probleem is de hoge snelheid waarmee auto's door 30 km/h-zones rijden (verblijfsgebieden). De
gemeente heeft in het verleden veel klachten over sluipverkeer in de woonwijken ontvangen. Oorzaak
hiervan was onvoldoende doorstroming op de gebiedsontsluitingswegen (zie beleid bereikbaarheid in
paragraag 4.3). In 2009 zijn verkeersregelinstallaties vervangen en is de doorstroming fors verbeterd.
Daarnaast wordt de verkeersveiligheid rondom scholen regelmatig als probleem ervaren. Ook (het
gevoel van) verkeersveiligheid van deelnemers langzaam verkeer vraagt de nodige aandacht.
Beleidsvisie verkeersveiligheid
De dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden dient te worden gewaarborgd door
uitvoering te geven aan communicatie/educatie, handhaving en veilige infrastructuur;
Kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd;
Nog niet alle verblijfsgebieden zijn ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarom
voortzetten van inrichtingseisen Duurzaam Veilig met specifieke aandacht voor de inrichting van 30
km/h-zones inclusief de aansluiting daarvan op gebiedsontsluitingswegen;
Sluipverkeer in woonwijken leidt tot onveilige situaties en dient te worden tegengegaan; daarbij
wordt ingezet op de verkenning van innovatieve hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld ANPR
(nummerplaatherkenning);
Verkeersveiligheid rondom basisscholen en op school-thuisroutes dient verbeterd te worden zodat
meer kinderen zelfstandig en veilig op de fiets of lopend naar en van school kunnen.
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4.3

Beleid bereikbaarheid
Huidige situatie en vigerend beleid
Wegcategorisering
In de gemeente Naarden ligt de stroomweg A1. Er zijn meerdere gebiedsontsluitingswegen, waaronder
de Rijksweg, Amersfoortsestraatweg, Huizerstraatweg, Amsterdamsestraatweg, Meerstraat, Lambertus
Hortensiuslaan, Cort van der Lindenlaan, Godelindenweg en de Brediusweg/Bollelaan. De overige wegen
zijn erftoegangswegen. De wegcategorisering van gemeente Naarden is weergegeven in figuur 4.2. Deze
categorisering is in het VSP 2002 vastgesteld. Aandachtspunt zijn de Alexanderlaan-Thierensweg en de
Koningin Wilhelminalaan ten noorden van de Rijksweg. Deze wegen zijn in het VSP 2002 als
erftoegangsweg aangewezen, maar aanpassing van de vormgeving van deze wegen heeft nog niet
plaatsgevonden. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van verkeersintensiteiten.

Categorisering:
Stroomwegen
Gebiedsontsluitingswegen

Figuur 4.2: Wegcategorisering gewenste situatie (voor verkeersintensiteiten: zie bijlage 4)

Doorgaande routes
Vanuit de regio zijn afspraken gemaakt over doorgaande routes in de gemeente. De route via de
Rijksweg-Godelindeweg-Amersfoortsestraatweg is een hoofdroute voor doorgaand verkeer. Deze route
heeft een regionale functie, moet goed aangeduid en qua doorstroming betrouwbaar zijn. Daarnaast is
de route via de Cort van der Lindenlaan als doorgaande route gewenst. Uiteraard gelden hierbij
vanwege de woonomgeving beperkingen die overlast moeten voorkomen. Zo zijn er ter voorkoming van
hinder in de Cort van der Lindenlaan drempels aangelegd.
Uitrukroutes
De huidige uitrukroutes van de brandweer zijn weergegeven in figuur 4.3. De ambulance maakt ook
gebruik van deze routes.
Overig
Naast bovengenoemd beleid is het volgende vigerende beleid nog relevant: 1. Bereikbaarheid bij
locatiekeuze en -ontwikkeling is een belangrijk thema; 2. Stellen van kwaliteitseisen aan de
doorstroming voor de toekomst; en 3. Neem maatregelen ter beperking van sluipverkeer.
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Uitrukroutes brandweer:
Uitrukroutes
Brandweerkazerne

Figuur 4.3: Huidige uitrukroutes brandweer

Problematiek
De hoofdpunten:
De Alexanderlaan/Thierensweg en Koningin Wilhelminalaan zijn nog gebiedsontsluitingswegen, in
tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in het VSP 2002;
De kosten/batenanalyse van de Hagemeijerboog (variant 2) is vooralsnog negatief uitgepakt.
Uit onderzoek blijkt dat er in 2012 problemen gaan ontstaan in de doorstroming op de Rijksweg.
Knelpunt vormt het kruispunt Rijksweg/ Godelindeweg/ Thierensweg/L. Hortensiuslaan;
De gemeente ontvangt veel klachten over sluipverkeer. Het verkeer rijdt via de woonwijken om
drukte op de gebiedsontsluitingswegen te omzeilen. Door het verbeteren van de doorstroming op
de A1 en de gebiedsontsluitingswegen wordt sluipverkeer in woonwijken beperkt. Daarnaast is er
sprake van regionaal verkeer, bijvoorbeeld vanuit Huizen, dat via het onderliggend wegennet van
gemeente Naarden naar de afslag 5 of 6 van de A1 rijdt.
Spoorse doorsnijding. De spoorlijn vormt een aantasting van het woon-, werk- en leefklimaat. Voor
de stedelijke structuur van Naarden en Bussum levert het verdiepen van het spoor grote voordelen
op voor de samenhang van de woonkern. Toekomstige toename van reizigers- en
goederentransport verergeren de problematiek. Van rijkswege is er weliswaar erkenning van de
problematiek, echter (nog) geen bereidheid om financieel bij te dragen aan de oplossing daarvan.
Beleidsvisie bereikbaarheid
De wegcategorisering zoals opgenomen in figuur 4.2 is een belangrijk onderdeel van het VSP. De
doorstroming op de gebiedsontsluitingswegen dient te worden gewaarborgd, in het bijzonder de route
via de Rijksweg. Kwaliteitseisen voor de doorstroming bieden een goed handvat om de doorstroming te
beoordelen en gericht te verbeteren. Knelpunten als gevolg van (te sterke) toename van intensiteiten in
de toekomst vragen aandacht. De Alexanderlaan, Thierensweg en de Koningin Wilhelminalaan ten
noorden van de Rijksweg zouden moeten worden gedowngraded naar erftoegangsweg.
De problematiek rondom de spoorse doorsnijding blijft een belangrijk punt, zowel in het kader van
bereikbaarheid als leefbaarheid en verkeersveiligheid. Verdieping van het spoor is een sterke wens.
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Vanwege uitrukroutes van de brandweer is het van belang om bij herinrichting van wegen en bij het
treffen van (infrastructurele) maatregelen te overleggen met de brandweer indien het uitrukroutes
betreft. Knelpunten in de uitrukroutes dienen te worden opgelost. Routering van vrachtverkeer dient te
worden onderzocht en wensen daaromtrent te worden vastgelegd.

4.4

Beleid leefbaarheid
Huidige situatie en vigerend beleid
De term leefbaarheid richt zich op verschillende facetten. Basis is dat de kwaliteit van de leefomgeving
wordt versterkt. Afgezien van milieutechnische zaken, zoals uitlaatgassen, elektrisch vervoer en
geluidsoverlast door autoverkeer, heeft leefbaarheid betrekking op het stimuleren van andere
vervoermiddelen dan de auto: het openbaar vervoer, de fiets en het lopen. Daarnaast vraagt het
vigerend beleid erom dat verschillende vervoerswijzen in samenhang worden beschouwd en dat
rekening wordt gehouden met de verschillende verkeersdeelnemers, ook met deelnemers met een
functiebeperking.
Huidig fietsnetwerk
De fietsstructuur is weergegeven in figuur 4.4 (huidige structuur en ontbrekende schakels). In het
recreatieve netwerk zijn er twee routes waar zich ontbrekende schakels voordoen. Ten eerste de route
langs het Naardermeer, ter hoogte van de spoorweg. Momenteel wordt gewerkt aan een
haalbaarheidsstudie om deze ontbrekende schakel in te vullen. De provincie speelt hier een belangrijke
rol in. De tweede route loopt parallel aan de A1; een verbinding langs het Gooimeer. In hoeverre deze
route ten noorden of ten zuiden van de A1 komt te liggen, dient te worden onderzocht. Idee is om het
Zuiderzeepad en de Admiraal Helfrichweg parallel langs de A1 met elkaar te verbinden, om via deze
recreatieve route langs het Gooimeer in oostelijke richting te kunnen fietsen.

Fietsroutenetwerk
Primaire fietsroute
Secundaire fietsroute
Recreatieve fietsroute
Ontbrekende schakel

Figuur 4.4: Fietsnetwerk (huidig netwerk en ontbrekende schakels)

Huidige lijnen openbaar vervoer
Treinstation Naarden-Bussum ligt net buiten de gemeentegrens van gemeente Naarden, maar vormt
een belangrijke ontsluiting per openbaar vervoer. De verschillende buslijnen leiden van/naar het NSstation. Op het station zijn verschillende voorzieningen aanwezig, zoals OV-fietsen. Daarnaast is de
afgelopen periode veel besteed aan toegankelijke bushaltes. Op moment van schrijven zijn de meeste
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bushaltes toegankelijk gemaakt, hoewel aangetekend moet worden dat de fietsvoorzieningen ter plekke
pover zijn gebleven. In figuur 4.5 zijn de huidige buslijnen weergegeven.

Lijnen openbaar vervoer
100/101
202
110
151

151/202

110
151

1
5
1

1
1
0
100/101

110/202
110/151
1
0
Figuur 4.5: Lijnen openbaar vervoer (per 1 juli 2011)
0
/
Milieu
1
Het verkeer en de milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid zijn onlosmakelijk
0
met elkaar verbonden en staan in directe relatie met de gezondheid. De gemeente volgt de wetgeving,
1
zoals het toetsen aan grenswaarden bij wegverkeerslawaai en het onderzoeken van de luchtkwaliteit. Er
is geen aparte milieubeleidsnota opgesteld. Om de relatie geluid en verkeer in beeld te brengen stelt de
gemeente in 2012 geluidskaarten op, gevolgd door een actieplan geluid in 2013. In de geluidskaarten
wordt ook De A1 opgenomen. Hierin wordt ook de geluidsbelasting als gevolg van de A1 in beeld
gebracht. Er is ook geen beleid omtrent innovatieve ontwikkelingen die bijdrage leveren aan een
verbetering van de leefomgeving, bijvoorbeeld het bieden van voorzieningen voor elektrisch vervoer
(minder geluid, minder uitstoot).
100/10
1

Problematiek
Het fietsnetwerk zit goed in elkaar. Toch is de veiligheid van de fietsers niet geborgd. Vooral
school/thuisroutes geven aanleiding tot zorg. De fietsers treffen veel (geparkeerde) auto’s op hun route.
De kwaliteit van de fietsvoorzieningen kan worden verbeterd. Voorbeelden van verbeterpunten zijn
tegelpaden vervangen door asfalt, het aanpakken van te scherpe bochten, zorgvuldig gebruik van
paaltjes waardoor men met de (bak)fiets (goed) kan passeren. Daarnaast zijn er enkele ontbrekende
schakels, zoals de situatie op de IJsselmeerweg. Ook fietst men op verschillende plaatsen aan de
verkeerde kant van de weg. Ook voor voetgangers zijn er ontbrekende stukken.
Met het door de provincie aangekondigde stopzetten van de OV-taxi eind 2011 en de wijziging van het
OV-lijnennet medio 2011 heeft verschillende gevolgen voor de bereikbaarheid van Naarden. Nieuwe al
aangekondigde bezuinigingen (6% minder OV-diensturen) kunnen dit beeld verslechteren. De buslijnen
blijven in tact, maar de frequentie daalt. De toegankelijkheid van de haltes is de afgelopen jaren sterk
verbeterd, maar de bereikbaarheid van de haltes voor voetgangers vraagt nog om aandacht. Het betreft
hier de voetpaden naar de bushaltes toe en oversteekvoorzieningen bij de haltes.
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Beleidsvisie leefbaarheid
De modaliteiten fiets, lopen en openbaar vervoer hebben veel concurrentie van de auto. Om de
leefbaarheid te vergroten is het wenselijk deze vervoerwijzen te stimuleren. Voor het stimuleren van
het fietsverkeer ligt de basis in het aanbieden van een compleet, veilig netwerk van hoge kwaliteit. Het
huidige fietsnetwerk van gemeente Naarden kan worden verbeterd. Het opstellen van kwaliteitseisen
sluit hierbij aan. De opkomst van de elektrische fiets leidt tot een toename van de afstand die met
fietsverplaatsingen worden gemaakt. Dit biedt kansen voor de groei van het aantal fietskilometers in
gemeente Naarden. De kans voor groei is er ook door het gebruik van de auto op korte afstanden terug
te dringen ten gunste van het gebruik van de fiets. Ook het aanbieden van een goede kwaliteit
voetgangersvoorzieningen is van belang, zoals voetpaden, oversteekplaatsen en school-thuisroutes voor
basisscholen (laatste geldt uiteraard ook voor fietsverkeer). Het stimuleren van het gebruik van het
openbaar vervoer wordt gedaan door het blijven inzetten voor een goede bereikbaarheid van de
gemeente per openbaar vervoer en het verbeteren van (de bereikbaarheid van) de haltes.
Bij verkeersplannen, zoals het veranderen van verkeersstromen of wegverharding, worden de gevolgen
voor milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht en getoetst aan de
wetgeving. Daarnaast wordt op een integrale wijze rekening gehouden met het effect van de plannen op
de kwaliteit van de leefomgeving. Het terugdringen van geluidoverlast en verbeteren van de
luchtkwaliteit door het gebruik van elektrische voertuigen wordt aangemoedigd. De gemeente staat dan
ook open voor innovatieve ontwikkelingen en het meedenken of faciliteren van voorzieningen zoals
oplaadpunten voor elektrische auto’s.

4.5

Beleid parkeren
Huidige situatie en vigerend beleid
In de gemeente Naarden is in een aantal straten in de omgeving van het station Naarden-Bussum een
blauwe zone ingesteld. Belanghebbenden kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. In de
overige straten van de gemeente kan vrij worden geparkeerd. De provinciale overheid vraagt om
afstemming van parkeernormen- en tarieven in de regio.
Problematiek
Door de blauwe zone in het stationsgebied wordt de parkeerdruk op omliggende straten groter
(overloopgebied). Mogelijk moet de blauwe zone worden uitgebreid. Daarnaast vraagt het verschil
tussen de systemen van gemeenten Naarden en Bussum aandacht. Naarden heeft een blauwe zone
waarvoor een ontheffing van worden aangevraagd, Bussum heeft vergunninghoudersparkeren.
De gemeente ontvangt veel klachten over een hoge parkeerdruk in de vesting. In 2010 is er daarom een
meting van de parkeerdruk uitgevoerd. Deze meting is gedaan in die straten waar de meeste klachten
over worden ontvangen. De uitkomst bevestigt dat sprake is van zeer hoge parkeerdruk. In meerdere
wijken is de toenemende parkeerdruk een belangrijk onderwerp. In figuur 4.6 is een overzicht gegeven
van de gebieden met een hoge parkeerdruk in de huidige situatie. De automobiliteit blijft groeien en in
de woonwijken is er niet voldoende fysieke ruimte aanwezig om al die auto's te stallen. Ook bij nieuwe
(ruimtelijke) ontwikkelingen dient in de parkeerbehoefte te worden voorzien. Middels een
parkeernormen nota kan worden vastgelegd hoe hiermee om te gaan. Er is geen actuele nota
parkeernormen. Ook fietsparkeren dient hierin een plaats te krijgen.
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Parkeren
Huidige blauwe zones
Hoge parkeerdruk

Figuur 4.6: Parkeren (huidige situatie)
In Naarden wordt in veel straten geparkeerd op de rijbaan. De brandweer ervaart hier een knelpunt: de
geparkeerde auto's vormen in verschillende straten een belemmering voor brandweervoertuigen, zowel
qua doorstroming als verkeersveiligheid. Ook veel bewoners noemen het parkeren op de rijbaan en de
smalle ruimte die resteert een knelpunt. Het leidt tot een beperkt overzicht voor voetgangers die willen
oversteken, 'drukkende' auto's achter fietsers en auto's die niet willen wachten op een eventuele
tegenligger en daardoor harder rijden.
De inrichting van laad- en losplaatsen voor vrachtwagens kan worden verbeterd. Het is van belang om
laad- en losplaatsen duidelijk herkenbaar in te richten. Er dient voorzichtig te worden omgegaan met
op-/afstapjes, trottoirbanden en paaltjes vanwege de hinder die dit oplevert voor het laden en lossen.
Beleidsvisie parkeren
Het Verkeersstructuurplan geeft een kader voor een op te stellen parkeerbeleidsplan. Belangrijke
onderwerpen zijn:
Parkeernormen: het vastleggen van de te hanteren parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen.
Basis hiervoor zijn de CROW-publicaties. Parkeernormen worden zowel voor auto's als voor fietsen
opgesteld. Deze parkeernormen worden opgesteld voor nieuwe ontwikkelingen en worden niet
opgelegd voor bestaande situaties, zoals parkeren in woonwijken. Wel kunnen de parkeernormen
als indicatie dienen om een knelpunt in de parkeerbalans te signaleren en te benoemen;
Parkeerregulering omgeving NS-station: de verschillen tussen Naarden en Bussum in
parkeerregulering dienen te worden opgelost;
Parkeren in de vesting: verkenning van mogelijke parkeeroplossingen voor de hoge parkeerdruk, te
beginnen bij het parkeren door bezoekers van evenementen in de vesting. De huidige blauwe zone
alleen is niet afdoende. Uit een parkeerduurmeting blijken motieven van parkeerders. Dit
onderzoek wordt begin 2011 uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt meer bekend over de
motieven, wat van belang is bij de keuze voor een vorm van parkeerregulering
(vergunninghoudersparkeren of betaald parkeren). Wellicht dat invoering van een vorm van
parkeerregulering een oplossing kan bieden. Daarnaast dient onderzoek te worden verricht naar de
blad 27 van 53

Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020
Projectnr. 233702
29 augustus 2011, revisie 13

-

4.6

behoefte en mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren in de nabije omgeving van de
vesting;
Uitgangspunt is dat bij herinrichting van straten geen parkeerplaatsen komen te vervallen. In
bijzondere situaties kan hier beargumenteerd van worden afgeweken;
Het parkeren op de rijbaan dient geen belemmering te vormen voor de bereikbaarheid van
hulpdiensten. Zie ook thema bereikbaarheid. Parkeren op de rijbaan blijft toegestaan;
Laad- en losplaatsen van vrachtauto's worden duidelijk herkenbaar ingericht;
Voorkeur voor het gebruik van fietsenstallingen/-rekken die zijn voorzien van goede mogelijkheden
om een fiets aan vast te maken, ter voorkoming van diefstal.

Input voor uitvoeringsprogramma
De aangedragen aandachtspunten vanuit de beleidsvisie vormen input voor de totstandkoming van het
uitvoeringsprogramma met maatregelen. De wijze waarop de beleidsvisie verwerkt is, is beschreven in
hoofdstuk 5.
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5
5.1

Uitvoeringsprogramma
Selectie knelpunten
Criteria
De totstandkoming van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden op basis van de
aandachtspunten vanuit de beleidsvisies en het knelpuntenoverzicht, zoals opgenomen in bijlage 6. Het
volledige knelpuntenoverzicht bevat circa 150 knelpunten. Om verschillende redenen (budget,
kostenefficiëntie en ambtelijke capaciteit) kunnen niet alle knelpunten worden opgepakt. Daarom
worden prioriteiten gesteld en een haalbaar aantal projecten geformuleerd.
In figuur 5.1 is aangegeven hoe vanuit de
circa 150 knelpunten tot 15 projecten is
gekomen. De toelichting op het proces is
hierna beschreven.

± 150 knelpunten
knelpunt bewoners/buurtplatforms?

+1

passen binnen beleidsvisie?

+2
Er zijn criteria opgesteld om de knelpunten
op een duidelijke en transparante wijze te
projectgroep/fractie?
+1
prioriteren. Op basis van deze criteria krijgen
gemeente?
de knelpunten een score.
+1
1. Bewoners en buurtplatforms: is het
toezegging VSP 2002?
knelpunt aangedragen door bewoners
+1
en/of buurtplatform(s)? Het betreft de
Afstemming:
coalitieprogramma
input die verkregen is vanuit de oproep
FIN
in de Naarder Koerier, fracties en de
Vesting
maatregel getroffen?
klankbordgroep zoals beschreven in
of
-1
besluit tot geen
hoofdstuk 3. [Als een knelpunt door deze
maatregel treffen?
bronnen is aangedragen, krijgt het 1
punt toegekend]
2. Beleidsvisie: sluit het (aanpakken van
het) knelpunt aan op hetgeen in de
beleidsvisie is opgenomen? Het betreft
30 knelpunten
de aandachtspunten die in de
beleidsvisie per thema
(verkeersveiligheid, bereikbaarheid,
leefbaarheid en parkeren) is beschreven
15 projecten
in hoofdstuk 4. [Als een knelpunt aansluit
op de beleidsvisie krijgt het 2 punten
+ quick-wins
toegekend]
3. Projectgroep en fractie: is het knelpunt
+ meldlijn
aangedragen door de projectgroep of de
fractie? [Als een knelpunt door deze
Figuur 5.1: Wijze van prioriteren
partijen is genoemd, krijgt het 1 punt
toegekend]
4. Gemeente algemeen: is het knelpunt aangedragen door de gemeente? [Indien de gemeente het
punt heeft aangegeven, zowel ambtelijk als vanuit vigerende beleidsplannen, krijgt het 1 punt
toegekend]
5. Toezegging/VSP 2002: Is de aanpak van het knelpunt reeds toegezegd in de raad of is het knelpunt
reeds opgenomen in het VSP 2002? [Indien een toezegging heeft plaatsgevonden, wordt 1 punt
toegekend]
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Hiernaast is als zesde criterium 'recente besluiten' gehanteerd: in hoeverre is er recentelijk een besluit
genomen tot het uitvoeren van een maatregel of is er recentelijk een maatregel getroffen? Indien dit
voor een knelpunt geldt, wordt er 1 punt van de score afgetrokken. Ook indien besloten is om geen
maatregelen te treffen, wordt er 1 punt van de score afgetrokken.
Een knelpunt kan dus maximaal 6 punten krijgen. De puntentelling is opgenomen in bijlage 6. Er zijn
ruim 30 knelpunten met een score van 4 punten of hoger.
Nadere toelichting criteria
Om de (accenten in) het geformuleerde beleid terug te kunnen laten kunnen komen in het
uitvoeringsprogramma, is het eerste criterium opgesteld. Sluit de aanpak van het knelpunt aan bij het
beleid zoals geformuleerd in hoofdstuk 4? Zo ja, krijgt het knelpunt 2 punten. Aan het passen binnen de
beleidsvisie wordt daarmee extra gewicht toegekend. Naast realisatie van het beleid is het van belang
dat er draagvlak bestaat voor de aanpak van het knelpunt. Het tweede, derde en vierde criterium
betreffen een draagvlakmeting. Om het eerste criterium gewicht te geven tegenover het draagvlak die
drie punten kan krijgen, is voor criterium 1 een score van 2 punten gehanteerd.
De draagvlakmeting: indien een knelpunt zowel door bijvoorbeeld een buurtplatform als door een
projectgroeplid wordt aangedragen, bestaat er een breder draagvlak dan wanneer alleen het
buurtplatform het knelpunt benoemt. Hierbij vormen bewoners en buurtplatforms één groep, de
projectgroepleden en raadsfracties één groep en de ambtenaren vormen één groep. Indien een
knelpunt door deze drie groepen is benoemd, bestaat er een breed draagvlak, resulterend in drie
punten. Indien twee groepen het knelpunt hebben benoemd, twee punten en bij één groep, één punt.
Criterium 5 is aangedragen door de klankbordgroep. Er wordt waarde gehecht aan de benoemde
knelpunten in het VSP 2002 en aan toezeggingen/besluiten die door de raad zijn gedaan in de periode
na vaststelling van het VSP 2002. Is dit het geval, krijgt een knelpunt een extra punt. Ook criterium 6 is
aangedragen door de projectgroep. Indien voor een knelpunt geldt dat er recentelijk maatregelen zijn
getroffen of besloten is geen maatregelen te treffen, wordt er een punt van de score afgetrokken.
Proces: Coalitieakkoord, FIN en Vesting
De wijze van selectie en het benoemen van projecten is besproken met de klankbordgroep en de
projectgroep. Bij het opstellen van de projectenlijst en de prioritering daarbinnen is rekening gehouden
met het nieuwe coalitieakkoord. Het préconcept-Verkeersstructuurplan is voorgelegd aan de FIN en een
contactpersoon vanuit de Vesting met de vraag hierop te reageren. Hun reactie is in dit concept
verwerkt.
Uitkomst: projecten, quick-wins en meldlijst
Op basis van het doorlopen en prioriteren van de gehele knelpuntenlijst, zijn projecten, quick-wins en
kansen voor de meldlijn bepaald. Hierna is toegelicht wat het verschil is en hoe de punten zijn bepaald.
Projecten
Vanuit de knelpuntenlijst volgen na toekenning van de punten vanuit de criteria ruim 30 knelpunten die
een score van 4 punten of hoger hebben, dat betekent dat de knelpunten breed (h)erkend worden. In
het proces zijn 15 projecten geformuleerd die zorg dragen voor de aanpak van de ruim 30 knelpunten.
Dit heeft kunnen plaatsvinden, omdat verschillende knelpunten met elkaar samenhangen en/of kunnen
worden samengenomen in een project. Een voorbeeld hiervan zijn de meerdere knelpunten die zijn
benoemd op gebied van parkeren. Door het opstellen van een parkeerbeleidsplan, worden meerdere
knelpunten aangepakt. Door het uitvoeren van een project is het tevens mogelijk dat knelpunten met
een score van 3 of minder punten worden aangepakt. In het voorbeeld van het parkeerbeleidsplan
betekent dit dat bijvoorbeeld knelpuntnummer 133, over het ontbreken van een plan voor
parkeerbewegwijzering, ook wordt opgepakt.
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Quick wins
Een aantal knelpunten vanuit de knelpuntenlijst kan eenvoudig worden uitgevoerd door de afdeling
wijkbeheer. Dit gebeurt in de vorm van een quick win: kleinschalige maatregelen die worden bekostigd
vanuit het reguliere budget Verkeersplannen.
Meldijn
Een aantal knelpunten vanuit de knelpuntenlijst kan eenvoudig worden meegenomen vanuit de Meldlijn
van het werkbeheer. In de knelpuntenlijst zijn deze als 'Meldlijn' gemarkeerd.

5.2

De projecten
De volgende projecten zijn geformuleerd om de knelpunten met 4 of meer punten aan te pakken. Op
figuur 5.2 zijn de locaties weergegeven.
Verkeersveiligheid
A1.
Verblijfsgebied Rembrandtpark
A2.
Verkeersveiligheid Oud-Blaricummerweg/Componisterkwartier
A3.
Kruispunt Rijksweg/Churchillstraat en snelheidsregime Rijksweg
A4.
Verblijfsgebied Tuindorp/Keverdijk
A5.
Verblijfsgebied Zwarteweg
A6.
Project verkeersveiligheid basisscholen
Bereikbaarheid
B1.
Weginrichting Alexanderlaan, Thierensweg, Koningin Wilhelminalaan
B2.
Doorstroming route rijksweg: kruispunt Godelindeweg/Thierensweg
B3.
Onderzoek naar wijzigingen in wegenstructuur inclusief kwaliteitseisen doorstroming
B4.
Spoorse doorsnijding
Leefbaarheid
C1.
Voetgangersvoorzieningen bij winkels
C2.
Fietsplan
Parkeren
D1.
D2.
D3.

Parkeerbeleidsplan
Herinrichting Gooimeer Zuid
Doorstroming brandweer kruispunt Amsterdamsestraatweg/Meerstraat

Naast bovenstaande projecten zijn er 17 quick wins geformuleerd (zie paragraaf 5.4). Bovenstaande
projecten plus quick wins Q8, Q9, Q10, Q14, Q15 en Q16 pakken alle knelpunten in de lijst aan met een
score van 4 punten of meer. De overige quick wins pakken knelpunten aan met een score lager dan 4
punten. De quick wins zijn hieronder opgesomd.
Quick wins verkeersveiligheid
Q1.
Fietspad parallel Amersfoortsestraatweg
Q2.
Rotonde Godelindeweg / Amersfoortsestraatweg
Q3.
Regulering gebruik voetgangersbrug Jan ter Gouwweg / Lambertus Hortensiuslaan
Q4.
Kruispunt Hinlopenlaan / Brediusweg.
Q5.
Fietsers tegen de richting in
Q6.
Te krappe opstelruimte
Q7.
Te smal trottoir
Q8.
Evaluatie maatregelen Thorbeckelaan
Quick wins bereikbaarheid
Q9.
Alexanderlaan, Thierensweg en K. Wilhelminalaan 30 km/h met beperkte maatregelen
Q10.
Routering vrachtverkeer
Q11.
Laad en losplaatsen
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Q12.
Q13.
Q14.

Kruispunt Amersfoortsestraatweg / Oostelijke toerit A1.
Afstelling verkeersregelinstallaties
Bebording maximumsnelheid Rijksweg nabij afrit A1

Quick wins leefbaarheid
Q15. Bereikbaarheid bushaltes
Q16. Oversteekvoorziening bij winkels in de Burg. Visserlaan
Quick win parkeren
Q17. Parkeren en laden/lossen Gooimeer-Zuid

Locaties (of onderdeel van):
A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, D2, D3
Geen specifieke locaties:
A6, C2, D1

B3

D2

D3

A4

A3

C1

B1
B4

B2
A1

A2

A5

Figuur 5.2: Locaties van projecten

5.3

Toelichting op de projecten
In deze paragraaf staan de verschillende projecten omschreven. Per project is aangegeven welke
raakvlakken er liggen met de in hoofdstuk 4 beschreven beleidsvisie.
A. Verkeersveiligheid
A1. Verblijfsgebied Rembrandtpark
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 1, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26
Sluit aan op beleidsvisie:
- voortzetting inrichting 30 km/h-zones
- tegengaan sluipverkeer
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- waarborgen dalende trend doden en ziekenhuisgewonden doorveilige infrastructuur
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
Het Rembrandtpark is een 30 km/h-zone, maar de gemeente ontvangt veel klachten over onder andere
een hoge rijsnelheid van het autoverkeer en de aanwezigheid van sluipverkeer. In de periode 2005 t/m
2009 zijn er 18 ongevallen geregistreerd in de 30 km/h-zone van het Rembrandtpark. Daarnaast zijn op
de parallelwegen en op de kruispunten met de omliggende gebiedsontsluitingswegen ongevallen
plaatsgevonden. Het betreft in al deze 18 registraties ongevallen met uitsluitend materiële schade.
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Het treffen van een aantal aanvullende maatregelen draagt bij aan het handhaven van de gereden
snelheid. Het project omvat het opstellen en een inrichtingsplan voor de 30 km/h-zone Rembrandtpark
(mogelijke maatregelen zijn inritconstructies, kruisplateaus en drempels), en daarna ontwerp en
uitvoering van het plan.
A2. Verkeersveiligheid Oud-Blaricummerweg/Componistenkwartier
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 1, 30, 31, 32
Sluit aan op beleidsvisie:
- voortzetting inrichting 30 km/h-zones
- tegengaan sluipverkeer
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- waarborgen dalende trend doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
Ondanks het ingestelde 30 km/h-regime wordt de Oud-Blaricummerweg gebruikt als een weg met een
verkeersfunctie. In de periode 2005-2009 zijn er op de Oud-Blaricummerweg 7 ongevallen geregistreerd.
Het betrof in alle gevallen ongevallen met uitsluitend materiële schade. De meeste ongevallen vonden
plaats op het kruispunt van de Oud-Blaricummerweg met de Brediusweg.
Het project omvat het doen van onderzoek naar verkeerskundige maatregelen voor het 'afremmen' van
de verkeersfunctie van de Oud-Blaricummerweg, bijvoorbeeld door een reconstructie van de aansluiting
met de Amersfoortsestraatweg en het toepassen van enkele kruispuntplateaus, daarna het opstellen
van een ontwerp en uitvoering ervan.
A3. Kruispunt Rijksweg/Churchillstraat en snelheidsregime Rijksweg
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 13, 79
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
- waarborgen dalende trend doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- verkeersveiligheid op school-thuisroutes
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
Kruispunt Rijksweg/Churchillstraat: het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van het
kruispunt. In de periode 2005-2009 zijn 3 ongevallen op het kruispunt geregistreerd. Eén van deze
ongevallen betrof een slachtofferongeval, de andere 2 waren ongevallen met uitsluitend materiële
schade. Daarnaast zijn er eveneens 3 ongevallen geregistreerd op het kruispunt van de Churchillstraat
met de Keverdijk. Ook hier betrof het 1 slachtofferongeval en 2 ongevallen met uitsluitend materiële
schade. Verbetering van de verkeersveiligheid, bewaken van de doorstroming, letten op
oversteekbewegingen van/naar bushalte, het tegengaan van gebiedsvreemd verkeer door de woonwijk.
Daarna uitvoering. De herinrichting van het kruispunt dient samen te worden opgepakt met het
vraagstuk rondom het snelheidsregime van de Rijksweg. Het snelheidsregime is van belang voor het
ontwerp. Dit project volgt na project B3 'Onderzoek naar wijzigingen in wegenstructuur inclusief
kwaliteitseisen doorstroming'. Het aanpakken van dit kruispunt is reeds benoemd als project in het oude
VSP uit 2002.
A4. Verblijfsgebied Tuindorp/Keverdijk
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 1, 71
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
- waarborgen dalende trend doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- voortzetting inrichting 30 zones
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- tegengaan sluipverkeer
Het opstellen en een inrichtingsplan voor de 30 km/h-zone Tuindorp/Keverdijk om gebiedsvreemd
verkeer tegen te gaan en het uitvoeren van een herinrichting die voldoet aan de richtlijnen van
Duurzaam Veilig. Op enkele wegen geldt nog een maximumsnelheid van 50 km/h. Dit wordt verlaagd
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naar 30 km/h. Op deze laatste 50 km/h-wegen (Churchillstraat, Vaarweg en een gedeelte van de E. de
Bruynstraat) zijn in de periode 2005-2009 3 ongevallen geregistreerd, waarvan het 1 slachtofferongeval
betrof. De overige 2 ongevallen betrof ongevallen met uitsluitend materiële schade. Daarnaast zijn op
het kruispunt van de Churchillstraat met de Keverdijk (tevens genoemd bij project A3) in de periode
2005-2009 3 ongevallen geregistreerd, waarvan 1 slachtofferongeval.
Na het opstellen van een inrichtingsplan voor de 30 km/h-zone Tuindorp/Keverdijk volgt de uitvoering
van het plan. Mogelijke maatregelen zijn de aanleg van inritconstructies, kruispuntplateaus en
drempels. Dit project volgt na project B3 'Onderzoek naar wijzigingen in wegenstructuur' en omvat niet
de reconstructie van het kruispunt Rijksweg/Churchillstraat.
A5. Verblijfsgebied Zwarteweg
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 1, 45, 52
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
- waarborgen dalende trend doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- voortzetting inrichting 30 zones
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- tegengaan sluipverkeer
Het opstellen en een inrichtingsplan voor maatregelen voor de huidige 30 km/h-zone Zwarteweg, ter
verbetering van de verkeersveiligheid. In de periode 2005-2009 zijn 3 ongevallen geregistreerd. Dit
betrof 1 slachtofferongeval en 2 ongevallen met uitsluitend materiële schade. Na het opstellen wordt
het inrichtingsplan omgezet tot een ontwerp en wordt het uitgevoerd. Mogelijke maatregelen zijn het
aanbrengen/aanpassen van de overgangsconstructies.
A6. Project verkeersveiligheid basisscholen
Beleidsvorming, projectmatig
Betreft knelpunt: 6, 7, 21, 38, 39, 45, 55, 62, 124, 140
Sluit aan op beleidsvisie:
- verbeteren kwaliteit fietsnetwerk
- verkeersveiligheid basisscholen en school-thuisroutes
- dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden door communicatie/educatie, handhaving
en infrastructuur
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- parkeernormen vastleggen
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Door het treffen van kleinschalige
infrastructurele maatregelen wordt getracht de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te vergroten.
Door het stimuleren van kwalitatief hoge verkeerseducatie wordt getracht een bijdrage te leveren aan
het kinderen leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Ook school-thuisroutes vormen onderdeel in
het project. Mogelijke maatregelen zijn oversteekvoorzieningen, wegaanpassingen voor Kiss&Ridevoorzieningen en parkeerplaatsen.
B. Bereikbaarheid
B1. Weginrichting Alexanderlaan, Thierensweg, Koningin Wilhelminalaan
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 71, 94, 95, 127
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen (goede wegcategorisering)
- dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
- aanpassen inrichting Alexanderlaan, Thierensweg en Koningin Wilhelminalaan aan verblijfsfunctie
Zoals opgenomen in de wegcategorisering worden de Thierensweg, Alexanderlaan en de Koningin
Wilhelminalaan (ten noorden van de Rijksweg) ingericht als 30 km/uur-zone. Hiermee wordt getracht de
overlast van het verkeer op de omgeving te verminderen. Er dienen maatregelen te worden gekozen. Er
zijn in het verleden verschillende maatregelen geopperd, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer.
Dergelijke maatregelen worden overwogen, waarna een keuze wordt gemaakt, een ontwerp opgesteld
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en uitgevoerd. Bij het onderzoeken van maatregelen wordt de brandweer nauw betrokken, aangezien
de route een uitrukroute betreft. De route betreft ook een busroute. Dit project hangt samen met Q9
(zie paragraaf 5.4), waar als quick win vooruitlopend op project B1 kleinschalige maatregelen worden
getroffen. Het project B1 omvat de volwaardige herinrichting. Het aanpassen van de weginrichting van
de Alexanderlaan, Thierensweg en Koningin Wilhelminalaan is reeds als project benoemd in het oude
VSP uit 2002.
B2. Doorstroming kruispunt Godelindeweg/Thierensweg/Rijksweg/Lambertus Hortensiuslaan
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 73 (en eventueel 42, 43)
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen
- dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- verbeteren kwaliteit fietsnetwerk
Uit een simulatieonderzoek blijkt dat de doorstroming van het verkeer op de Rijksweg vanaf 2012
haperingen zal vertonen. Het kruispunt Godelindeweg/Thierensweg kan de hoeveelheid verkeer niet
afdoende verwerken. Dit kruispunt wordt aangepakt. De aanpak van dit kruispunt hangt samen met
project B1. Mogelijke maatregelen zijn het toevoegen van een extra opstelstrook of het opheffen van de
aansluiting van de parallelweg op de Thierensweg. Bij het herinrichten kan ook knelpunt 42, 43 worden
aangepakt: het negeren van het verkeerslicht door fietsers vóór de parallelweg van de Rijksweg.
B3. Onderzoek naar wijzigingen in wegenstructuur en kwaliteitseisen doorstroming
Studie en beleidsvorming
Betreft knelpunt: 72, 83, 84, 85
Sluit aan op beleidsvisie:
- doorstroming gebiedontsluitingswegen (goede wegcategorisering)
- dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- tegengaan sluipverkeer
Er wordt onderzoek uitgevoerd naar wijzigingen in de verkeersstructuur: onder meer naar de komst van
de Hagemeijerboog (variant 2). Waar liggen kansen, wat zijn de gevolgen van dergelijke wijzigingen op
de verkeersstructuur? Deze wijzigingen worden met een verkeersmodel onderzocht. Onderdeel van de
studie is het opstellen van kwaliteitseisen voor de doorstroming van het verkeer op
gebiedsontsluitingswegen. Door de doorstroming op gebiedsontsluitingswegen te waarborgen, wordt
sluipverkeer in woonwijken voorkomen. Aan de hand van de kwaliteitseisen kan de doorstroming op
gebiedsontsluitingswegen worden getoetst. Het doen van onderzoek naar de verkeersstructuur, onder
meer naar de komst van de Hagemeijerboog, is reeds als project benoemd in het oude VSP uit 2002.
B4. Spoorse doorsnijding
Nader te bepalen
Betreft: 87, 96, 97
Sluit aan op beleidsvisie:
- spoorse doorsnijdingen
Zoals in paragraaf 4.3 is opgenomen, vormt de spoorse doorsnijding een belangrijk knelpunt en is
verdieping van het spoor een sterke wens. Vanwege de omvang van de problematiek en het ontbreken
van een realistisch financieel perspectief wordt dit project vooralsnog buiten het uitvoeringsprogramma
gehouden.
C. Leefbaarheid
C1. Voetgangersvoorzieningen bij winkels
Inventarisatie, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 123, 124, 126
Sluit aan op beleidsvisie:
- aanbieden goede kwaliteit voetgangersvoorzieningen
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
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Het verbeteren van voetgangersoversteekplaatsen bij de secundaire winkelgebieden (Burg. Visserlaan,
Koningshoek). Hiertoe wordt een ontwerp opgesteld, waarna uitvoering plaatsvindt. Aan het begin van
dit project wordt eerst een inventarisatie uitgevoerd van de locaties die worden aangepakt.
C2. Fietsplan
Beleidsvorming
Betreft knelpunt: 11, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 125
Sluit aan op beleidsvisie:
- aanbieden goede kwaliteit fietsvoorzieningen
- stimuleren fietsgebruik
- dalende trend van het aantal doden en ziekenhuisgewonden door veilige infrastructuur
- kwetsbare verkeersdeelnemers dienen te worden beschermd
Het opstellen van een fietsbeleidsplan met uitvoeringsprogramma. Dit plan geeft een uitwerking van het
vastgestelde fietsnetwerk, zowel utilitair als recreatief. Onderdeel van het beleidsplan is het opstellen
van kwaliteitseisen voor fietsvoorzieningen. Onderdeel van het beleidsplan is een
uitvoeringsprogramma; voorbeelden van projecten zijn het bevorderen van de doorstroming op
hoofdfietsroutes, het opheffen van ontbrekende schakels en het verbeteren van de kwaliteit van
fietsroutes.
D. Parkeren
D1. Parkeerbeleidsplan
Beleidsvorming
Betreft knelpunt: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 144, 145, 146
Sluit aan op beleidsvisie:
- verkeersveiligheid rondom basisscholen
- veilige uitrukroutes brandweer
- vastleggen parkeernormen
- parkeerregulering omgeving NS station
- parkeren in de vesting
- uitgangspunt geen parkeerplaatsen laten vervallen
- parkeren op de rijbaan mag geen belemmering voor de hulpdiensten opleveren
- laad- en losplaatsen van vrachtauto's worden duidelijk herkenbaar ingericht
Het opstellen van een parkeerbeleidsplan met uitvoeringsprogramma. Dit plan beschrijft het te voeren
beleid voor diverse parkeeraspecten, waaronder parkeernormering en parkeerregulering. Het opstellen
van een parkeerbeleidsplan dat onder andere ingaat op de parkeerproblematiek in de vesting is reeds
benoemd in het oude VSP uit 2002. Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan wordt voorzien in een
actief participatietraject.
D2. Herinrichting Gooimeer Zuid
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 90, 138
Het parkeren in Gooimeer Zuid leidt tot problemen. Daarnaast is het verkeerd (tijdelijk) parkeren en
laden/lossen van vrachtwagens in de Energiestraat een zorgwekkend punt m.b.t. het uitrukken van
brandweervoertuigen in en naar het industriegebied Gooimeer, richting snelwegen en achterliggende
gebieden. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de parkeerproblematiek
in Gooimeer Zuid (en daarmee doorstromingsproblematiek in de Energiestraat). Mogelijke maatregel is
het herinrichten van wegvakken en het maximaliseren van het aantal parkeerplaatsen voor
verschillende doelgroepen/modaliteiten. De maatregel wordt ontworpen (uitgaande van een fysieke
maatregel) en uitgevoerd.
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D3. Doorstroming brandweer kruispunt Amsterdamsestraatweg/Meerstraat
Onderzoek, ontwerp en uitvoering
Betreft knelpunt: 89
Sluit aan op beleidsvisie:
- veilige uitrukroutes brandweer
De brandweer ervaart tijdsverlies bij het uitrukken van de alarmeerde brandweervoertuigen. Veel
vrijwilligers komen vanuit de wijk Keverdijk en ondervinden vertraging ter plaatse van het kruispunt
Meerstraat/Amsterdamsestraatweg. Komend vanuit de Meerstraat moet voorrang verleend worden aan
het verkeer op de Amsterdamsestraatweg waarna nog met een bocht via de Energiestraat aangereden
moet worden naar de kazerne. Dit leidt tot tijdverlies voor de arriverende vrijwilligers. De uitruk van een
gealarmeerd brandweervoertuig richting de wijk Keverdijk levert dezelfde vertraging op bij genoemd
kruispunt.
In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om genoemd tijdsverlies te verminderen. De
brandweer heeft hiertoe een voorstel gedaan. Het voorstel betreft het wijzigen van de voorrangssituatie
en het realiseren van een doorsteek in de Staalstraat. Er wordt onderzocht in hoeverre het openstellen
van de Staalstraat de tijden van de brandweer vermindert en wat hiervan voor het overige verkeer de
gevolgen zijn. Na onderzoek worden de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden tegen
elkaar afgewogen en wordt een beslissing genomen tot uitvoering van een maatregel. Een mogelijke
maatregel is het reconstrueren van het kruispunt en het plaatsen van een verkeerslicht.

5.4

Prioritering projecten
In bijeenkomsten met de klankbordgroep en de projectgroep is een prioritering aangebracht in de
projecten. Bij het prioriteren is onder andere gekeken naar de urgentie van de problematiek, de
volgordelijkheid van projecten, draagvlak en het coalitieakkoord. Daarnaast is van belang om in beide
perioden zowel studies/beleidsstukken op te pakken als de uitvoering van projecten op straat. De
resultaten van de klankbordgroep en projectgroep zijn naast elkaar gelegd en op basis hiervan zijn de
projecten verdeeld naar twee categorieën: eerste prioriteit en tweede prioriteit. Deze zijn weergegeven
in tabel 5.1. In bijlage 5 staat meer over de totstandkoming van deze tabel geschreven.
Thema
Eerste prioriteit
A. Verkeersveiligheid
A1, A2, A3, A6
B. Bereikbaarheid
B1, B3
C. Leefbaarheid
C2
D. Parkeren
D1, D3
Tabel 5.1: Uitvoeringsprogramma

Tweede prioriteit
A4, A5
B2, B4
C1
D2

In relatie tot de financiële mogelijkheden van gemeente Naarden wordt bovenstaande tabel nader
uitgewerkt tot een concrete invulling van een meerjarenuitvoeringsprogramma.

5.5

Quick wins
Verschillende knelpunten in de knelpuntenlijst van bijlage 6 kunnen worden opgepakt als een quick win:
een klein project dat vanuit het reguliere budget Verkeersplannen kan worden bekostigd. Hieronder
staan de quick wins benoemd. Deze worden in de eerstkomende jaren opgepakt.
Verkeersveiligheid
Q1. Fietspad parallel Amersfoortsestraatweg
Betreft knelpunt: 27
Einde Rembrandtlaan, aansluiting Amersfoortsestraatweg: onduidelijke voorrangssituatie voor fietsers
parallel aan Amersfoortsestraatweg. Voor onbekende fietsers is het onduidelijk dat fietspad door loopt
in een parallelweg. De voorrang is niet geregeld terwijl de hoofdrijbaan de voorrangsweg is. Te denken
valt aan belijning/markering. In deze quick win wordt ook het 'afremmen' van de verkeersfunctie van de
Oud-Blaricummerweg meegenomen (project A2).
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Q2. Rotonde Godelindeweg / Amersfoortsestraatweg
Betreft knelpunt: 38, 39
Tijdens de spits zijn er veel oversteekbewegingen op de rotonde van de Godelindeweg, vanwege
schoolverkeer van/naar de Godelindeschool. Overstekende voetgangers en fietsers zorgen voor een
verminderde doorstroming in de spitsperioden. De voorrang is geregeld voor de oversteek, maar er
wordt niet altijd voorrang verleend
Eenvoudige aanpassingen aan de rotonde kunnen leiden tot veiligere oversteekbewegingen.
Bijvoorbeeld door de oversteekplaatsen verder van de rotonde te leggen of door het bundelen van de
oversteekbewegingen door verkeersbrigadiers. Door deze bundeling wordt ook de
verkeersdoorstroming gunstig beïnvloed.
Q3. Regulering gebruik voetgangersbrug Jan ter Gouwweg / Lambertus Hortensiuslaan
Betreft knelpunt: 28
De brug en het voetpad worden vaak mede door fietsers gebruikt.
Q4. Kruispunt Hinlopenlaan / Brediusweg
Betreft knelpunt: 30
De kruising is onoverzichtelijk, het uitzicht vanuit de Hinlopenlaan is slecht. Vanaf de Brediusweg is het
kruispunt slecht zichtbaar. De oversteekbaarheid is daarom slecht.
Q5. Fietsers tegen de richting in
Betreft knelpunt: 55
Fietsers rijden tegen verkeer in over het kruispunt Schout / Cort van der Lindenlaan. Zij maakten tot
voor kort ook gebruik van de groenstrook. Dit is via wijkgericht werken inmiddels opgelost door het
plaatsen van hagen en hekken in de groenstrook. Het tegen het verkeer inrijden is daarmee niet
opgelost.
Q6. Te krappe opstelruimte
Betreft knelpunt: 58
Vormgeving inrit op kruispunt Koningin Wilhelminalaan en Graaf Willem de Oudelaan is niet goed. De
opstelruimte is net te kort voor een personenauto.
Q7. Te smal trottoir
Betreft knelpunt: 68
Breedte trottoir in Burg. Van Wettumweg ter hoogte van de Vestingwal is te smal. Relatie met
aanwezige bomen en mogelijke wortelschade.
Q8. Evaluatie maatregelen Thorbeckelaan
Betreft knelpunt: 47, 48, 49, 50, 51
Recentelijk is de Thorbeckelaan heringericht. Desondanks zijn hier meerdere klachten over ontvangen.
Uit een evaluatie van de maatregelen zal blijken in hoeverre de maatregelen voldoende effectief zijn.
Bereikbaarheid
Q9. Alexanderlaan, Thierensweg en Koningin Wilhelminalaan 30 km/h met beperkte maatregelen
Betreft knelpunt: 71, 94, 95, 127
In de beleidsvisie bereikbaarheid zijn de Koningin Wilhelminalaan ten noorden van de Rijksweg, de
Alexanderlaan en de Thierensweg opgenomen als 30 km/h-wegen. Dit is reeds als actiepunt opgenomen
in het VSP 2002. De maximumsnelheid van deze drie straten wordt omlaag gebracht van 50 km/h naar
30 km/h. Hiertoe worden 30 km/h-poorten aangelegd en worden enkele snelheidsremmers
gerealiseerd, zoals een kruispuntplateau en een wegversmalling. Daarnaast worden op de Koningin
Wilhelminalaan haakse parkeerplaatsen en fietssuggestiestroken aangebracht. Deze quick win houdt
een sobere 30 km/h-inrichting in. In het vervolg hierop is project B1 geformuleerd, waarin de
Alexanderlaan, Thierensweg en de Wilhelminalaan op een volwaardige wijze worden gedowngraded
naar 30 km/h-wegen.
blad 38 van 53

Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020
Projectnr. 233702
29 augustus 2011, revisie 13

Q10. Routering vrachtverkeer
Betreft knelpunt: 52, 81
Het beleidsmatig vastleggen van de routering van vrachtverkeer binnen de gemeente. Welke routes zijn
wel/niet geschikt voor vrachtverkeer? Worden routes bewegwijzerd en zo ja, op welke manier? Ook
aandacht voor laden en lossen. Dit project wordt samen met gemeente Bussum opgepakt.
Q11. Laad en losplaatsen
Betreft knelpunt: 137
Diverse laad- en losplaatsen zijn niet optimaal ingericht. Vaak staan paaltjes of andere voorwerpen in de
weg waardoor niet goed kan worden geparkeerd. Dit vermindert de doorstroming en de
verkeersveiligheid.
Q12. Kruispunt Amersfoortsestraatweg / Oostelijke toerit A1.
Betreft knelpunt: 41
In de huidige navigatiesystemen is de gewijzigde vormgeving nog niet doorgevoerd. De verkeerde
aanwijzingen brengen het verkeer in verwarring. Door de juiste informatie aan te leveren kunnen
leveranciers hun systemen actualiseren.
Q13. Afstelling verkeersregelinstallaties
Betreft knelpunt: 99, 105, 124
De verkeersregelinstallaties op de hoofdroute Amersfoortsestraatweg – Godelindeweg – Rijksweg zijn
recentelijk vervangen. De doorstroming voor fietsers is nog niet optimaal.
Op moment van schrijven zijn alle installaties inmiddels bezien en beter afgesteld.
Q14. Bebording maximumsnelheid Rijksweg nabij afrit A1
Betreft knelpunt: 86
Op het stukje Rijksweg vanaf afrit 5 tot de T-kruising bij Keverdijk staan verschillende verkeersborden
met maximum snelheden. Door de juiste borden toe te passen kan de doorstroming worden bevorderd.
Leefbaarheid
Q15. Bereikbaarheid bushaltes
Betreft knelpunt: 113, 118, 119, 120, 121, 122
De afgelopen jaren is de toegankelijkheid van bushaltes sterk verbeterd. Op verschillende plaatsen in de
gemeente is echter de halte zelf niet goed bereikbaar. Het ontbreken van voetpaden en
oversteekplaatsen wordt met dit project aangepakt. Concreet voorbeeld is de bushalte aan de
IJsselmeerweg.
Q16. Oversteekvoorziening bij winkels in de Burg. Visserlaan
Betreft knelpunt: 126
In het project C1 worden oversteekvoorzieningen bij winkels genoemd. Vanwege de samenhang met B1
en Q8 wordt de oversteekvoorziening bij de winkels in de Burg. Visserlaan uit project C1 gehaald en naar
voren getrokken.
Parkeren
Q17. Parkeren en laden/lossen Gooimeer-Zuid
Betreft knelpunt: 90, 138
In overleg met het bedrijfsleven zoeken naar mogelijkheden tot de aanleg van één of meerdere laad- en
losplaatsen. Tevens in overleg met het bedrijfsleven onderzoeken of er meer parkeerplaatsen kunnen
worden gemaakt door het benutten van particuliere stukjes grond of groenstroken voor parkeren.
Hierdoor kunnen langsparkeerhavens worden omgezet naar haakse parkeerplaatsen.
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Bijlage 1: Begrippen en afkortingen
Begrippen
Duurzaam Veilig:

Subjectieve verkeersveiligheid:
Verblijfsgebied:

Landelijk beleid gericht op het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Zie ook paragraaf 2.1.
Wegen bedoeld voor het toegankelijk maken van erven.
Erftoegangswegen hebben binnen de bebouwde kom een
maximumsnelheid van 30 km/h en buiten de bebouwde kom 60
km/h.
Wegen bedoeld voor het uitwisselen van verkeer op
erftoegangswegen en stroomwegen. gebiedsontsluitingswegen
hebben binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 50
km/h of 70 km/h en buiten de bebouwde kom 80 km/h.
De klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit
verschillende buurtplatforms.
Verkeers(on)veiligheid op basis van geregistreerde ongevallen.
Aan de projectgroep hebben sleutelfiguren deelgenomen. Dit zijn
vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties (gemeente
Bussum, gemeente Huizen, gemeente Muiden, Rijkswaterstaat),
hulpdiensten, vertegenwoordigers van andere organisaties (VVN,
Rover, TLN, Fietsersbond, Kamer van Koophandel, Regionaal
Beraad Gehandicapten) en ambtenaren van gemeente Naarden.
Een kleinschalige maatregel die wordt bekostigd vanuit het
reguliere budget.
Wegen met de functie het stromen van verkeer (over langere
afstand, auto(snel)wegen).
Het gevoel van verkeers(on)veiligheid.
30 km/h-gebied

Afkortingen
'K' op de ongevallenkaart:
KTV:
OV :
VSP:
UMS:
'W' op de ongevallenkaart:

Een ongeval op een kruispunt
Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven
Openbaar vervoer
Verkeersstructuurplan
Ongevallen met uitsluitend materiële schade
Een ongeval op een wegvak

Erftoegangsweg:

Gebiedsontsluitingsweg:

Klankbordgroep:
Objectieve verkeersveiligheid:
Projectgroep:

Quick win:
Stroomweg:
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Bijlage 2: Actiepunten Verkeersstructuurplan Naarden 2002
In het Verkeersstructuurplan Naarden 2002 zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de
gewenste toekomstige hoofdwegenstructuur. In hoofdstuk 6 van het VSP 2002 is aangegeven welke
acties benodigd zijn om deze toekomstige hoofdwegenstructuur te realiseren. In onderstaande tabel is
aangegeven wat de stand van zaken is van deze acties. Sommige acties zijn uitgevoerd, andere zijn dat
niet of er is tijdens de planvorming voor een andere oplossing gekozen. Deze laatste categorie is in de
tabel benoemd als "anders". Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om de Comeniuslaan geen straat te
maken met verkeer in één richting en zijn kruispunten niet gereconstrueerd naar rotondes. Sommige
projecten staan gepland voor de nabije toekomst, uit te voeren voor 2013. Deze zijn benoemd met de
term “gepland”.
In het Verkeersstructuurplan Naarden 2011 zijn de doelstellingen vanuit het Verkeersstructuurplan 2002
in principe overgenomen, daar het een actualisatie van het plan betreft. Wel zijn activiteiten (her)bezien
en zijn normen geactualiseerd. Tevens zijn er activiteiten toegevoegd.
Van de nog openstaande activiteiten zijn het reguleren van het parkeren in Naarden Vesting, het
eventueel vlechten van toeritten, completeren 30 km gebieden, fiets(beleids)plan over routes en
stallingen en bewegwijzering parkeerterreinen nog steeds actueel (zie ook paragraaf 2.4 Gemeentelijk
beleid).
Verkeersstructuurplan Naarden 2002, actielijst voor de toekomst.
Auto
Parkeren
1
2
3
4

Parkeerbeleidsplan gemeente Naarden
Duidelijke bewegwijzering richting parkeerterreinen
Regulering parkeren in de Vesting (vergunninghouders) en mogelijk betaald parkeren
op de terreinen in de Vesting
Onderzoek naar regulering parkeren nabij het NS station (vergunninghouders). Nut en
noodzaak mede afhankelijk van effecten van de uitbreiding op het NS rangeerterrein

Oude Rijksweg
1 Opstellen ontwerp en realisatieplan enkelstrooks rotonde kruispunt
Amersfoortsestraatweg
2 Opstellen ontwerp en realisatieplan dubbelstrooks rotonde kruispunt Kon.
Wilhelminalaan
3 Optimalisatie verkeerslichten Lambertus Hortensiuslaan
4 Afsluiten Oud Blaricummerweg ter hoogte van de Bollelaan
5 Aanpassen kruispunt Brediusweg: realisatie rechtsaf mogelijkheid vanaf de Oud
Blaricummerweg
6 Optimalisatie verkeerslichten kruispunt Brediusweg
7 Eventuele omlegging Rijksweg als gevolg van vlechten toeritten A1
Doseren Vesting Naarden
1 Realisatie doseermaatregelen op de toegangswegen van de Vesting (drie stuks)
2 Realisatie bussluis IJsselmeerweg + inrichten IJsselmeerweg als 60 km weg buiten de
bebouwde kom
3 Opstellen plan voor herziening van de verkeerscirculatie in de Vesting
Categorisering en inrichting
1 Completeren van de 30 km per uur gebieden, conform Duurzaam Veilig
2 Opstellen inrichtingsplan 30 km gebied Comeniuslaan

Gerealiseerd?
Nee
Nee
Nee
Anders

Anders
Anders
Ja
Anders
Ja
Ja
Nee

Ja
Anders + ja
Ja

Op twee na
Ja
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3
4

Opstellen inrichtingsplan 30 km gebied Thierensweg en Alexanderlaan
Opstellen inrichtingsplan 30 km gebied Kon. Wilhelminalaan (noord van Rijksweg)

Fiets
1 Aanpassen loopbrug “Kwakel” voor fietsverkeer
2 Opheffen missing link in primaire fietsnetwerk: Brinklaan Noord (gemeente Bussum)
3 Onderzoek nut en noodzaak fietspad langs de Amersfoortsestraatweg ter hoogte van
de Oud Blaricummerweg
4 Onderzoek mogelijkheden fietsdoorsteken op relatie Rembrandtpark en NS station
Naarden-Bussum
5 Opstellen actieplan fietsstallingen

Nee
Nee

Nee
Anders
Gepland
Brug
aangelegd
Nee

Openbaar vervoer
1
2
3
4

Aanpassing lijnvoering als gevolg van éénrichtingverkeer Comeniuslaan
Opstellen uitwerkingsplan ontsluiting NS station
Opstellen vervoerswaarde studie busbaan Rijksweg
Verbeteren doorstroming verbindende lijnen

5

Verbeteren bereikbaarheid van bushaltes en verbeteren van haltevoorzieningen langs
route verbindende lijnen

6
7

Nader onderzoek naar mogelijkheden CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer)
Onderzoek voordelen mogelijke verlegging lijnvoering Tuindorp Keverdijk

Gerealiseerd
Anders
GVVP Bussum
Anders
Ja, in de
verkeerslichten
Ja en deels
gepland/
uitgevoerd
Anders
Anders
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Bijlage 3: Ongevallen op hoofdlijnen
Eén van de thema's binnen het Verkeersstructuurplan is verkeersveiligheid. In deze bijlage is de
objectieve verkeersveiligheid (geregistreerde ongevallen) op hoofdlijnen in beeld gebracht.
Voor de periode 2000 tot en met 2009 zijn de volgende analyses uitgewerkt:
 ongevallen én slachtoffers, verdeeld naar jaar;
De volgende analyses zijn gemaakt voor de periode 2005 tot en met 2009:
 ongevallen én slachtoffers, verdeeld naar wegbeheerder;
 slachtoffers, verdeeld naar leeftijd in PvE (=leeftijdsgroepen);
 slachtoffers, verdeeld naar vervoerswijze;
 een kaart met daarop de exacte locaties van de (slachtoffer)ongevallen;
Doel van de analyse is om te kunnen bepalen in hoeverre de verkeersveiligheid in Naarden zich
ontwikkelt ten opzichte van de landelijke verkeersveiligheidsdoelstelling en om te kunnen bepalen naar
welke groepen verkeersdeelnemers in de gemeente vanuit absolute aantallen en slachtofferernst de
aandacht naar uit dient te gaan.
Algehele beschouwing van de ongevallenanalyse op hoofdlijnen
In de gemeente Naarden zijn geen black spots aan te wijzen. Verspreid over de gemeente vinden er
ongevallen plaats. De statistieken in Naarden tonen veel overeenkomsten met de gemiddelde
statistieken in de provincie Noord-Holland.
Registratiegraad
Niet alle ongevallen worden geregistreerd. De registratiegraad is beter naarmate het letsel ernstiger is.
De registratiegraad voor verschillende ernstcategorieën is als volgt:
 Gewonden bij spoedeisende hulp (SEH): registratiegraad circa 10-15%;
 Ziekenhuisgewonden: registratiegraad circa 55%;
 Verkeersdoden: registratiegraad circa 90%.
De registratiegraad verschilt niet alleen per ernstcategorie: de registratiegraad verschilt ook voor
verschillende typen ongevallen. Zo is de registratiegraad hoger voor ongevallen met gemotoriseerd
verkeer en bromfietsers dan voor ongevallen met alleen langzaam verkeer. Bij fietsongevallen waarbij
geen andere verkeersdeelnemer betrokken is, is de registratiegraad zeer laag. De registratiegraad van
vooral ziekenhuisgewonden en SEH-slachtoffers (spoedeisende hulpslachtoffers), maar ook van doden is
over de jaren geleidelijk lager geworden.
Hiernaast heeft de politie in 2009 een andere registratiemethodiek gehanteerd ten opzichte van de
jaren ervoor.
Ongevallen verdeeld naar jaar
Uit een analyse naar het aantal ongevallen verdeeld naar jaar, blijkt vooral in de laatste drie jaar een
sterke daling in het aantal (slachtoffer)ongevallen. Daarnaast is het aantal dodelijke ongevallen beperkt,
in de laatste 7 jaar heeft 1 dodelijk ongeval plaatsgevonden. Het aantal ziekenhuisgewonden ongevallen
fluctueert over de jaren 2002 tot en met 2008, alleen in 2009 is het aantal ongevallen beduidend lager.
Vanwege de complexiteit van het verkeerssysteem is er geen eenzijdige oorzaak van de daling van het
aantal ongevallen aan te wijzen. De verkeersveiligheid verbetert door een groot samenspel van vele
factoren: veiligere voertuigen, verbetering gebruik beveiligingsmiddelen zoals de gordel, campagnes,
infrastructuur, handhaving. De daling van het aantal geregistreerde ongevallen in 2009 is te verklaren
door een gewijzigde registratiemethodiek van de politie. Veel ongevallen worden niet meer
geregistreerd.
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De trend van het aantal (ernstige) slachtofferongevallen is binnen de gemeente dus positief, maar als
kanttekening dient opgemerkt te worden dat het aantal slachtofferongevallen laag is en dat een aantal
ernstige ongevallen direct grote gevolgen heeft voor deze dalende trendlijn.
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaal 2005 - 2009
Totaal 2000 - 2009

Slachtoffer
ongevallen

Ongevallen
302
304
292
262
236
207
212
175
108
33
735
2131

Ernstige
ongevallen

32
41
36
33
18
30
31
28
19
7
115
275

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

13
13
8
9
5
8
4
9
6
2
29
77

2
3
1
0
0
0
0
1
0
0
1
7

Overige gew.
ongevallen
11
10
7
9
5
8
4
8
6
2
28
70

19
28
28
24
13
22
27
19
13
5
86
198

UMS
ongevallen *
270
263
256
229
218
177
181
147
89
26
620
1856

Ongevallen verdeeld naar jaar (* UMS-ongevallen zijn ongevallen met uitsluitend materiële schade
Slachtoffers verdeeld naar jaar
Wanneer het aantal slachtoffers in de gemeente Naarden geanalyseerd wordt, ontstaat hetzelfde beeld
als bij de analyse naar de ongevallen.
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totaal 2005 - 2009
Totaal 2000 - 2009

Voorwerpen

Bestuurders

100
92
75
82
55
56
34
51
41
10
192
596

568
565
588
529
475
406
444
341
206
66
1463
4188

Ernstige
slachtoffers

Slachtoffers
40
54
46
47
22
37
41
35
21
8
142
351

Ziekenhuis
gewonden

Doden
15
16
8
11
5
11
7
9
6
2
35
90

3
4
1
0
0
0
0
1
0
0
1
9

Overige
gewonden
12
12
7
11
5
11
7
8
6
2
34
81

25
38
38
36
17
26
34
26
15
6
107
261

Slachtoffers verdeeld naar wegbeheerder
Ongevallen en slachtoffers, verdeeld naar wegbeheerder
Wanneer het aantal ongevallen wordt afgezet naar wegbeheerder, blijkt dat het aantal ongevallen op
Rijkswegen hoger is dan op wegen in het beheer van gemeente Naarden. Wel is het aantal
slachtofferongevallen (65 vs 50) en ernstige slachtofferongevallen (19 vs 10) op wegen in het beheer van
de gemeente hoger dan op rijkswegen. De ernst van de ongevallen is dus een aandachtspunt.
Wegbeheerder
Het Rijk
Gemeente Naarden
Totaal

Ongevallen
381
354
735

Slachtoffer
ongevallen
50
65
115

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

10
19
29

1
0
1

Overige gew.
ongevallen
9
19
28

UMS
ongevallen

40
46
86

331
289
620

Ongevallen verdeeld naar wegbeheerder
Wegbeheerder
Het Rijk
Gemeente Naarden
Totaal

Voorwerpen

102

90
192

Bestuurders

813

650
1463

Slachtoffers

68

74
142

Ernstige
slachtoffers

Ziekenhuis
gewonden

Doden

15

20
35

1

0
1

Overige
gewonden

14

20
34

53

54
107

Slachtoffers verdeeld naar wegbeheerder
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Slachtoffers, verdeeld naar leeftijd
In totaal zijn bij 735 ongevallen 1463 bestuurders betrokken geweest. Het merendeel (bijna 70%) van
deze bestuurders valt in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 jaar. Dit is absoluut gezien de categorie waarin
de meeste leeftijden zijn ondergebracht, maar scoort ook relatief gezien het slechtst. Verder valt op dat
het percentage slachtoffers, ten opzichte van het aantal betrokken bestuurders onder jongeren (4 t/m
17 jarigen), relatief hoog is. Dit kan (1) komen doordat jongeren vaker als passagier reizen of (2) meer
gebruik maken van de kwetsbare vervoerswijzen, bijvoorbeeld de (brom)fiets.
Leeftijd naar PvE *
0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
Onbekend
12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
25 t/m 59 jaar
60 jaar en ouder
Totaal

Bestuurders
0
5
92
16
29
169
996
156
1463

Slachtoffers

Ernstige
slachtoffers

0
3
0
5
12
26
75
21
142

Ziekenhuis
gewonden

Doden
0
0
0
2
4
7
16
6
35

0
0
0
0
0
0
1
0
1

Overige
gewonden
0
0
0
2
4
7
15
6
34

0
3
0
3
8
19
59
15
107

Slachtoffers verdeeld naar leeftijd (*PvE=leeftijdsgroepen)
Slachtoffers, verdeeld naar vervoerwijze
Van de ruim 1460 betrokken bestuurders was de vervoerwijze 1025 keer de personenauto. Ook het
aantal bestuurders in een bestelauto (148) en vrachtauto (89) zijn opvallend hoog. De kwetsbare
verkeersdeelnemers vallen vooral op als de (ernstige) slachtoffers worden bestudeerd: 48% van de
motorrijders, 37.5% van de bromfietsers, 50% van de fietsers en 100% van de voetgangers zijn
slachtoffer geworden als zij bij een ongeval betrokken zijn geraakt.
Vervoerwijze
Personenauto
Bestelauto
Vrachtauto
Motor
Overige voertuigen
Railvoertuig *
Bromfiets +
Fiets
Voetganger
Totaal

Bestuurders
1025
148
89
33
51
2
47
64
4
1463

Slachtoffers
67
4
0
16
1
0
18
32
4
142

Ernstige
slachtoffers

Ziekenhuis
gewonden

Doden
12
0
0
8
0
0
5
7
3
35

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Overige
gewonden
12
0
0
7
0
0
5
7
3
34

55
4
0
8
1
0
13
25
1
107

Slachtoffers verdeeld naar vervoerwijze (* een railvoertuig betreft in gemeente Naarden de trein)
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Ongevallen op kaart
De locaties waar de ongevallen hebben plaatsgevonden, zijn op onderstaande kaart weergegeven. Deze
figuur is tevens opgenomen in paragraaf 4.2.

Legenda *

Ongevallen op kaart:
* Toelichting legenda: Er is onderscheid gemaakt naar ongevallen op wegvak (W) en kruispunt (K). De
ongevallen op wegvak zijn op de kaart weergegeven met een vierkant, op een kruispunt met een stip. De
blauwe stippen en vierkanten betreffen het totaal aantal ongevallen. Des te groter de stip of het
vierkant, des te meer ongevallen hebben plaatsgevonden. De rode stippen en vierkanten betreffen
slachtofferongevallen.
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Bijlage 4: Verkeersintensiteiten
In onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten opgenomen in motorvoertuigen per etmaal op de
dwarsdoorsnede van de weg. De cijfers betreffen tellingen die zijn uitgevoerd in de jaren 2000 en 2010.
Wegvak
Kruispunt Rijksweg - Kon. Wilhelminalaan:
Rijksweg oostelijk wegsegment
Kon. Wilhelminalaan zuidelijk wegsegment
Rijksweg westelijk wegsegment
Kon. Wilhelminalaan noordelijk wegsegment
Kruispunt Rijksweg/Godelindeweg/L. Hortensiuslaan/Thierensweg:
Godelindeweg
Lambertus Hortensiuslaan
Rijksweg
Thierensweg
Kruispunt (rotonde) Godelindeweg – Amersfoortsestraatweg:
Amersfoortsestraatweg oostelijk wegsegment
Godelindeweg
Amersfoortsestraatweg noordelijk wegsegment
Parallelweg, oostelijke, van en naar rotonde
Kruispunt Amersfoortsestraatweg – Brediusweg:
Brediusweg oostelijk wegsegment
Amersfoortsestraatweg zuidelijk wegsegment
Brediusweg westelijk wegsegment
Amersfoortsestraatweg noordelijk wegsegment
Naarden Vesting:
Kap. Meijerweg
Burg. Van Wettumweg
Amsterdamsestraatweg
Cort van der Lindenlaan, zuidelijk van spoorweg
IJsselmeerweg, noordelijk van Hoofdgracht
Huizerstraatweg
Valkeveenselaan
Churchillstraat
Meerstraat, ter hoogte van Irenebrug
Thorbeckelaan
Comeniuslaan

Intensiteit 2010
13.300
11.700
14.700
7.900
10.400
11.900
13.300
4.800
10.200
10.000
9.200
1.600
8.000
18.000
8.900
12.500
4.700
4.700
7.100
6.700
3.000
3.600
600
2.300
7.000
1.700
3.600

In 2008 is er een modelstudie uitgevoerd naar de verkeersstromen op de route Rijksweg - Godelindeweg
- Amersfoortsestraatweg. In deze studie is de kruispuntafwikkeling van het verkeer onderzocht voor de
periode tot 2020. Hieruit blijkt dat het op kruispunt Rijksweg/Godelindeweg /L.Hortensiuslaan/
Thierensweg problemen ontstaan in de verkeersafwikkeling.
Het actualiseren van het verkeersmodel naar 2020 of 2025 is een actiepunt.
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Bijlage 5: Toelichting prioritering projecten
In onderstaande tabel is de prioritering van projecten weergegeven. In deze bijlage is een toelichting
opgenomen op de totstandkoming van de verdeling naar twee categorieën.
Thema
Eerste prioriteit
A. Verkeersveiligheid
A1, A2, A3, A6
B. Bereikbaarheid
B1, B3
C. Leefbaarheid
C2
D. Parkeren
D1, D3
Tabel b3.1: Uitvoeringsprogramma

Tweede prioriteit
A4, A5
B2, B4
C1
D2

Verkeersveiligheid
o A1 Verblijfsgebied Rembrandtpark: Relatief veel van de ontvangen knelpunten betrof de 30 km/hzone Rambrandtpark. Ook de klankbordgroep heeft dit benoemd als een urgent project.
o A2 Verkeersveiligheid Oud-Blaricummerweg/Componistenkwartier: in 2011 wordt het
subsidieproject opgestart over fietsers op de parallelwegen van de oude rijksweg. Het knelpunt
rondom de Oud-Blaricummerweg raakt dit project en het tegelijkertijd oppakken van de projecten
leidt tot synergie en efficiëntie.
o A6 Verkeersveiligheid basisscholen: De verkeersveiligheid rondom scholen wordt door de provincie,
projectgroep en klankbordgroep van groot belang bevonden. De gemeente is reeds bezig met de
verkeersveiligheid rondom scholen. Dit dient te worden doorgezet.
o A3 Kruispunt Churchillstraat/Rijksweg en snelheidsregime Rijksweg: dit kruispunt speelt al langere
tijd. Het staat ook genoemd in het oude VSP. Wel aandacht voor de volgorde: dit project kan pas na
afronding van B3 worden opgepakt.
o A4 en A5 Verblijfsgebied Tuindorp/Keverdijk en Zwarterweg: in vergelijking tot voornoemde
projecten is de urgentie van deze projecten minder groot en zijn deze projecten in de tweede
periode geplaatst.
Bereikbaarheid
o B1 weginrichting Alexanderlaan-Thierensweg: dit project staat reeds ingepland, is destijds al
opgenomen in het oude VSP en is nog steeds actueel.
o B3 Onderzoek naar wijzigingen in wegenstructuur inclusief kwaliteitseisen doorstroming: vanwege
de gevolgen van dit project richting andere projecten, is het van belang om dit onderzoek
vroegtijdig op te pakken. Afhankelijk van de uitkomst kan A3 en B2 worden opgepakt.
o B2 Doorstroming route rijksweg: kruispunt Godelindeweg/Thierensweg: vanwege het vervolg op B3
en de kosten van project B2 (herinrichting kruispunt) wordt dit project doorgeschoven naar de
tweede periode. Eventueel kan de eerste stap in dit project, het doen van onderzoek naar de
situatie en mogelijke maatregelen/ontwerpen, aan het einde van de eerste periode worden
opgepakt. Afronding van project B3 is dan wel een voorwaarde.
o B4 spoorse doorsnijding: aangezien hier nog geen inhoudelijk project voor is geformuleerd, is dit in
de tweede periode gezet.
Leefbaarheid
o C2 Fietsplan: het stimuleren van het fietsgebruik is onder andere van belang voor de leefbaarheid
en bereikbaarheid van de gemeente. Daarnaast kunnen voor C1 quick wins worden geformuleerd.
Zodoende is C2 in de eerste periode geplaatst en C1 in de tweede periode.
o C1 Voetgangersvoorzieningen bij winkels, zie C2.
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Parkeren
o D1 Parkeerbeleidsplan: vanwege het hoge aantal klachten en de resultaten van een
parkeeronderzoek die deze klachten ondersteunen, is het van belang om het parkeerbeleidsplan
snel op te stellen.
o D3 Doorstroming brandweer kruispunt Amsterdamsestraatweg/Meerstraat: de uitruktijden van de
brandweer zijn van groot belang. Te urgent om tot de tweede periode te laten wachten.
o D2 Herinrichting Gooimeer Zuid: vanwege de kosten en het complexe proces wordt dit project in de
tweede periode gezet. Dit project wordt dan samen opgepakt met een rioleringsproject dat in het
vooruitzicht ligt, waardoor efficiëntie in de kosten optreedt. De quick win zorgt voor kleinschalige
maatregelen op korte termijn.
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Bijlage 6: Knelpuntenoverzicht
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