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de aanleg van de vrijliggende busbaan voor de HOV-lijn Haarlem-IJmuiden en de herinrichtingsprojecten op de centrale route
door Santpoort-Noord en Driehuis die hieraan gekoppeld worden.

Samenvatting
Inleiding
In 2004 is door de gemeenteraad het vigerende Lokaal Verkeersen Vervoerplan (LVVP) van de gemeente Velsen vastgesteld. Dit
LVVP beschrijft voor de periode tot circa 2020 de hoofdlijnen van
het verkeers- en vervoerbeleid en bevat een overzicht van concrete uitvoeringsmaatregelen en beleidsacties. De tijd heeft niet
stil gestaan sinds de vaststelling van het LVVP. Diverse beleidsvoornemens en maatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding.
Er zijn beleidsplannen uitgewerkt op het gebied van parkeren en
fietsen. Op het gebied van openbaar vervoer is een belangrijk
besluit genomen met de keuze voor een busbaan op de oude
spoorlijn ten behoeve van een HOV-verbinding tussen Haarlem
en IJmuiden. Eén en ander geeft aanleiding om door middel van
een evaluatie van het LVVP de stand van zaken van het
verkeers- en vervoerbeleid in kaart te brengen. In het collegeprogramma ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’ is aangegeven
dit in de periode 2010-2014 aan de orde te willen stellen.
Algemene conclusie
Op het gebied van verkeer en vervoer is er de afgelopen jaren
veel gedaan in Velsen. Vrijwel alle voorgenomen beleidsacties en
uitvoeringsmaatregelen zijn opgepakt. De uitwerking van de destijds geformuleerde beleidskeuzes in het LVVP is op onderdelen
wel anders ingevuld dan werd voorzien in 2004. Dit heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten van bijvoorbeeld
onderzoeken en inspraakprocedures. Een groot deel van de
maatregelen en herinrichtingen is reeds uitgevoerd. Maar er
staat ook een groot aantal herinrichtingsprojecten op stapel voor
de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van
de zone IJmuiderstraatweg-Julianakade, de Lange Nieuwstraat,
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Autobereikbaarheid
 Ten aanzien van de bereikbaarheid van IJmuiden werd in het
LVVP ingezet op een betere verbinding via Driehuis, waarbij
voorgesteld werd om een studie uit te voeren gericht op realisatie van een westelijke route op het tracé van de oude
spoorbaan. In 2008 heeft de gemeenteraad echter besloten
de oude spoorbaan langs Driehuis te benutten voor het realiseren van een vrijliggende busbaan voor de toekomstige
HOV-lijn Haarlem-IJmuiden. In samenhang hiermee is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van IJmuiden via de
zogenaamde primaire en secundaire route. Dit is vertaald in
concrete voorgestelde maatregelen op beide routes, waaraan
sindsdien hard wordt gewerkt in nauwe samenwerking met
de provincie Noord-Holland.
 Voor IJmuiden bestaat de wens om de verkeersfunctie van de
Lange Nieuwstraat te verminderen en te streven naar een beter gebruik van de hoofdwegen aan de noord- en zuidkant
van IJmuiden. Aan verbetering van de routes ‘buitenom’ is
invulling gegeven, o.a. door realisatie van de aansluiting Gijzenveltplantsoen en de keuze voor opwaardering van de
route IJmuiderstraatweg-Julianakade. De voorbereiding van
de herinrichting Lange Nieuwstraat is dit jaar gestart, met
aandacht voor maatregelen om het doorgaande verkeer te
ontmoedigen.
 Voor de bereikbaarheid van IJmuiden aan Zee was de wens
een verbinding te realiseren tussen IJmuiderslag en IJmuiden
aan Zee door het duingebied, zodat de Heerenduinweg meer
kon dienen als toegangsweg naar beide stranden. Hiervoor is
geen vergunning verleend. In plaats daarvan is ingezet op
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het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Kromhoutstraat als route naar het strand.
Een streven op het regionale wegennet is een verbindingsboog tussen de A208 en A22. De mogelijkheden hiertoe zijn
onderzocht door de provincie Noord-Holland. De conclusie
was dat het gebruik en regionaal belang van deze verbinding
te gering is om hiervoor hoge realisatiekosten te maken. De
provincie heeft wel geïnvesteerd in infrastructurele aanpassingen en nieuwe verkeerslichten op de kruispunten N202A22 om daar de capaciteit te vergroten.
In Velsen-Noord is de verkeersstructuur gewijzigd in de afgelopen jaren. Hier zijn twee belangrijke wegen toegevoegd aan
het wegennet: de Westelijke Randweg Beverwijk (N197) en
aan de zuidkant de Concordiastraat. De Pontweg is juist afgesloten voor autoverkeer op het gedeelte tussen de woonkern
en de Concordiastraat-Noordersluisweg. Hierdoor is een duidelijke scheiding verkregen tussen de woonkern en de
bedrijventerreinen.
De Duurzaam Veilige inrichting van het wegennet in Velsen is
voortvarend aangepakt. Belangrijke keuzes in de categorisering van wegen (30 of 50 km/uur) zijn gemaakt in Velserbroek, Santpoort-Zuid en het westelijk deel van IJmuiden. De
gestelde ambitie in het LVVP om ook hoofdwegen als de
Lange Nieuwstraat, Van den Vondellaan en Hagelingerweg
geen deel meer uit te laten maken van het 50 km/uur hoofdwegennet, lijkt onhaalbaar.

Parkeren
 De doelstellingen voor parkeren zijn vastgelegd en verder
uitgewerkt in het Parkeerbeleidsplan (2008) en de evaluatie
van het Parkeerbeleidsplan (2011).
 Het parkeernormenbeleid heeft zich ontwikkeld, waarbij de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende par-





keergelegenheid richting de initiatiefnemer is geschoven. Er
is tot op heden geen parkeerfonds ingesteld.
In de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2007’ is het beleid ten aanzien van
gehandicaptenparkeren verder uitgewerkt.
Naar aanleiding van discussie rondom het Parkeerbeleidsplan
is gebleken dat de samenleving in meerderheid tegen de invoering van restrictief parkeerbeleid (bijv. betaald parkeren
of vergunningparkeren) is. Op korte termijn zal wel worden
geëxperimenteerd met een blauwe zone nabij het winkelgebied in Velsen-Noord. Deze blauwe zone heeft tot doel de
parkeercapaciteit dichtbij de winkels gedurende openingstijden te bestemmen voor winkelend publiek.

Langzaam verkeer
 De doelstellingen voor langzaam verkeer zijn vastgelegd en
verder uitgewerkt in een gemeentelijk Fietsbeleidsplan (‘Velsen fietst’) en in een Plan van aanpak duurzaam veilige
schoolomgeving.
 Langs vrijwel alle 50 km/uur wegen zijn vrijliggende fietspaden of fietsstroken gerealiseerd in rood asfalt of is dit in
voorbereiding. Ook zijn twee ‘fietsstraten’ aangelegd (ventwegen Waterloolaan en Santpoortse Dreef).
 Voor recreatief fietsverkeer zijn het fietspad door de Heerenduinen en het CRM-tunneltje toegevoegd aan het netwerk.
 Er is veel aandacht besteed aan verbeteringen in de schoolomgeving en de routes daar naar toe. Ook is een jaarlijks
programma ontstaan met voorlichtings- en educatieprojecten
die als doel hebben de verkeersvaardigheid en het gedrag
van scholieren en ouders te verbeteren.
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Openbaar vervoer
 Een belangrijke ontwikkeling is het stimuleren van de regionale buslijnen 73, 75 en 82, in nauwe samenwerking met de
provincie Noord-Holland. Voor lijn 75, de meest gebruikte
buslijn in Velsen, is gekozen voor het hoogste kwaliteitsniveau. Deze zal onderdeel worden van R-net, het HOVnetwerk in de Randstad. Voor lijn 73 en 82 zijn projecten in
voorbereiding die de doorstroming van het openbaar vervoer,
en waar mogelijk ook het autoverkeer, bevorderen.
 Het verbeteren van de voorzieningen bij de stations en bushaltes is voortvarend aangepakt, zoals uitbreiding van de
fietsenstallingen, comfortabele wachtruimtes, reisinformatie
op displays, toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden.
 De exploitatie van het openbaar vervoer staat voortdurend
onder druk door de lage kostendekkingsgraad. In 2011 is een
bezuiniging doorgevoerd, waarbij de buslijnen door Santpoort-Zuid en Velsen-Noord zijn opgeheven. Recentelijk heeft
de provincie aangegeven vanaf 2014 de bootverbinding naar
Amsterdam (Fast Flying Ferry) te willen stopzetten.
 Om te komen tot een toekomstvaste exploitatie van het busvervoer heeft de provincie een OV-Visie opgesteld. De kern
hiervan is de onderverdeling in een stroomlijnennet (waaronder R-net) en een aanvullend net waarin maatwerk vereist is
(bijv. buurtbussen). Alle buslijnen in Velsen vallen onder het
stroomlijnennet.

nomische onzekerheid niet nuttig om een planhorizon voorbij
2020 te nemen.
Het voorstel is dan ook om geen volledig nieuw LVVP te maken,
maar het huidige LVVP te actualiseren. Dit houdt in dat de doelstellingen en meest essentiële beleidsonderwerpen van het
verkeer- en vervoerbeleid grotendeels gehandhaafd worden,
maar op onderdelen wel nieuwe beleidskeuzes geformuleerd
moeten worden. Uiteraard moeten de in 2004 genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten herijkt worden. Hetzelfde geldt
voor de ervaren problemen en wensen. Het kan zijn dat een enkel beleidsonderwerp nu van minder belang wordt gevonden of
dat er juist een onderwerp toegevoegd moet worden. Het gaat
dan echter om accentverschuivingen. Hiertoe kunnen al suggesties gedaan worden bij de behandeling van de evaluatie van het
LVVP in de gemeenteraad.
De daadwerkelijke actualisatie behelst met name het opnieuw
formuleren van beleidskeuzes bij de diverse onderwerpen en de
daarbij horende concrete beleidsacties en maatregelen voor de
komende jaren. Aan het eind van dit decennium kan dan opnieuw een evaluatie plaatsvinden en vervolgens worden toegewerkt naar een nieuw LVVP.

Aanbeveling voor actualisatie
Het LVVP heeft als planhorizon het jaar 2020. Zoals blijkt uit de
evaluatie van het LVVP zijn de doelstellingen en beleidsonderwerpen die destijds geformuleerd zijn in grote lijnen nog steeds
aan de orde. Voor de komende jaren staan veel cruciale herinrichtingsprojecten op stapel die voortvloeien uit keuzes die de
afgelopen tijd gemaakt zijn. Ook lijkt het gezien de huidige eco-
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1. Inleiding
In 2004 is door de gemeenteraad het vigerende Lokaal Verkeersen Vervoerplan (LVVP) van de gemeente Velsen vastgesteld. Dit
LVVP beschrijft voor de periode tot circa 2020 de hoofdlijnen van
het verkeers- en vervoerbeleid en bevat een overzicht van concrete uitvoeringsmaatregelen en beleidsacties. De tijd heeft niet
stil gestaan sinds de vaststelling van het LVVP. Diverse beleidsvoornemens en maatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding.
Er zijn beleidsplannen uitgewerkt op het gebied van parkeren en
fietsen. Op het gebied van openbaar vervoer is een belangrijk
besluit genomen met de keuze voor een busbaan op de oude
spoorlijn ten behoeve van een HOV-verbinding tussen Haarlem
en IJmuiden. Eén en ander geeft aanleiding om door middel van
een evaluatie van het LVVP de stand van zaken van het verkeers- en vervoerbeleid in kaart te brengen. In het
collegeprogramma ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’ is aangegeven dit in de periode 2010-2014 aan de orde te willen
stellen.
Doel van de evaluatie
Een evaluatie is in de eerste plaats een momentopname waarbij
wordt teruggekeken op de 9 jaar die zijn verstreken sinds de
vaststelling van het LVVP in 2004. Het doel van deze terugblik is:
 inventariseren wat er van de beleidsvoornemens
en maatregelen terecht is gekomen;
 in kaart brengen welke beleidswijzigingen en
nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Daarnaast doet de evaluatie dienst als discussiestuk in opmaat
naar de actualisatie van het LVVP, die in de komende periode zal
worden opgesteld. Het rapport vormt in die zin een bron van informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de
voorgeschiedenis, huidige verkeerssituatie en lijn naar de toekomst. Middels de evaluatie kan worden bepaald welke
inhoudelijke relevantie het vigerende LVVP heeft in de huidige
situatie en, meer belangrijk, voor de resterende periode tot 2020
en wellicht nog daarna, bijvoorbeeld tot het jaar 2025 dat ook in
de Visie op Velsen als planhorizon is gesteld. Welke onderwerpen
blijken niet langer relevant? Of welke onderwerpen dienen op
basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen juist te worden
toegevoegd? En op welke manier heeft dit invloed op de bestaande beleidskeuzes en uitvoeringsmaatregelen? Tijdens het
opstellen is gebleken dat deze blik in de toekomst als vanzelf
voortvloeit uit het terugkijken naar de behaalde resultaten.
Leeswijzer
Allereerst worden in hoofdstuk 2 de strategische beleidskeuzes
uit het LVVP 2004 - er zijn er destijds een dertiental benoemd behandeld. In hoofdstuk 3 zal vervolgens op schematische wijze
inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de geformuleerde uitvoeringsmaatregelen en beleidsacties inmiddels zijn gerealiseerd.
Een deel van deze maatregelen zal in het voorgaande hoofdstuk
reeds meer uitvoerig zijn behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 4 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de
actualisatie van het LVVP.
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2. Strategische beleidskeuzes

torbrandstoffen te stimuleren. In dit kader is aan de Amsterdamseweg een aardgasvulstation gerealiseerd en zijn tot op heden
negen oplaadpunten ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aangelegd (zie afbeelding 1).

In dit hoofdstuk worden de 13 strategische beleidskeuzes, die in
2004 zijn benoemd, geëvalueerd. Iedere beleidskeuze zal kort
worden toegelicht, waarna een beschrijving wordt gegeven van
de behaalde resultaten in de afgelopen 9 jaar.

2.1 Sturen van mobiliteit
“Alternatieven voor de auto richten op doelgroepen en specifieke
situaties, waar deze kunnen bijdragen aan vergroting van de
bereikbaarheid.”
In het LVVP is aangegeven dat de mogelijkheden om de vraag
naar mobiliteit te verminderen op gemeenteniveau klein zijn. De
gemeente heeft wel de mogelijkheid om een verschuiving naar
minder milieubelastende vervoerwijzen te bevorderen. Maar ook
het bereiken van een overstap door te investeren in alternatieve
mobiliteitsproducten (fiets of bus) is niet gemakkelijk, omdat
voor het grootste deel van de verplaatsingen in Velsen de auto
het snelst en meest comfortabel is en ook in de autobereikbaarheid voortdurend geïnvesteerd wordt.
Desalniettemin wordt gestreefd naar een verandering in de zogenaamde ‘modal split’ (verdeling over de vervoerswijzen) door
de fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer te optimaliseren.
De beleidsacties, maatregelen en ontwikkelingen op dit gebied
worden beschreven in respectievelijk paragraaf 2.12 en 2.13.
Daarnaast is het streven van de gemeente om waar mogelijk
initiatieven op het gebied van toepassing van alternatieve mo-
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Afbeelding 1: oplaadpunt Dudokplein

2.2 Bereikbaarheid gemeente
“Een tweede verbinding tussen IJmuiden, Driehuis en VelsenZuid enerzijds en het snelwegennet anderzijds blijft nodig. Er is
meer capaciteit nodig dan de route langs het kanaal en de bestaande route door Driehuis nu bieden.”
Dit beleidsonderwerp betreft in feite de bereikbaarheid van IJmuiden (als grootste woonkern), de havens en het kustgebied
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vanaf het regionale wegennet via twee hoofdroutes: de ‘primaire
route’ langs het Noordzeekanaal en de ‘secundaire route’ door
Driehuis. In het LVVP is aangegeven dat de bereikbaarheid via
deze twee routes onder druk staat en dat er meer capaciteit nodig is. De route door Driehuis heeft zijn capaciteit bereikt, geeft
leefbaarheidproblemen voor bewoners en doorstromingsproblemen voor het busverkeer.

tuur in het gebied Hoofdstraat/Broekbergenlaan en de aanleg
van bushaltes waarbij de bus op de rijbaan halteert.

Als oplossing werd gekeken naar de mogelijkheid om een volwaardig alternatief voor de centrale route door Driehuis te
creëren, hetgeen in het LVVP is vastgelegd in de beleidskeuze
om een studie uit te voeren gericht op realisatie van een westelijke route langs Driehuis, gebruikmakend van de oude
spoorbaan, met als alternatief een oostelijke route (zie paragraaf
2.6).
In 2008 heeft de gemeenteraad echter besloten de oude spoorbaan langs Driehuis te benutten voor het realiseren van een vrije
busbaan ten behoeve van een hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) verbinding tussen Haarlem en IJmuiden (zie afbeelding 2
en paragraaf 2.13). Als randvoorwaarde heeft de raad gesteld
dat onderzoek gedaan wordt naar capaciteitsvergroting van de
primaire route, met als uitgangspunt de verkeersdruk op de secundaire route te beperken. Dit onderzoek is uitgevoerd en laat
zien dat door een combinatie van maatregelen op beide routes
de doorstroming op de primaire route kan worden verbeterd en
de verkeersdruk op de secundaire route kan worden verminderd.
Inmiddels zijn de nodige initiatieven in gang gezet om uitvoering
hieraan te geven. De uitwerking en realisatie van de maatregelen
op de secundaire route wordt gekoppeld aan deelprojecten van
het project HOV Velsen. Het gaat hierbij om aanpassingen op de
kruispunten Zeeweg-Waterloolaan-Minister van Houtenlaan en
Hagelingerweg-Santpoortse Dreef, aanpassing van de infrastruc-

Afbeelding 2: tracékeuze HOV-verbinding Haarlem-IJmuiden (2008)

Ten aanzien van de primaire route is in 2011 een belangrijke
maatregel uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, namelijk
de aanpassing van de kruispunten bij de aansluitingen van de
A22 op de Amsterdamseweg (zie afbeelding 3 en paragraaf 2.3).
De doorstroming op dit cruciale punt in de primaire route is door
deze herinrichting aanzienlijk verbeterd. In 2005 is door de gemeente zelf de capaciteit reeds uitgebreid op het aansluitende
kruispunt Amsterdamseweg-Parkweg-Rijksweg. Sinds deze herinrichting is de doorstroming richting IJmuiden verbeterd, maar
komen door de toevoeging van verkeerslichten bij de ’s Gravenlust wel vaker wachtrijen voor op de Parkweg. Onderzoek is
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gaande naar mogelijkheden om ook voor het uitgaande verkeer
de doorstroming te verbeteren.

2.3 Bereikbaarheid Velserbroek en Santpoort
“Streven naar realisatie van de verbindingsboog A208-A22. Dit
streven is gericht op cofinanciering; scheppen van voorwaarden
en realisatie in samenwerking met partners.”
Om de bereikbaarheid van Velserbroek en Santpoort te verbeteren zijn in het LVVP twee oplossingsrichtingen benoemd: het
realiseren van een verbindingsboog A208-A22 en een directe
aansluiting van Velserbroek op de A9. De laatste optie werd minder wenselijk geacht, aangezien hierdoor relatief veel verkeer
door Velserbroek zou gaan rijden. De boog werd daarom benoemd als wensbeeld voor de toekomst.

Afbeelding 3: aangepaste kruispunten bij aansluitingen A22 (2012)

Daarnaast is overleg gaande met de provincie en Rijkswaterstaat
over de mogelijkheid om op de A208 richting Velsertunnel een
weefstrook te realiseren tussen de oprit Velserbroek en de afrit
IJmuiden. Het voordeel hiervan is dat verkeer vanaf de N208
richting IJmuiden (en Spaarnwoude) dan niet geblokkeerd wordt
bij stremmingen in de Velsertunnel.

8

De provincie Noord-Holland heeft in 2005 onderzoek laten verrichten naar een verbinding tussen de A208 en A22 (in twee
richtingen). Hierbij is niet gekeken naar een oplossing op snelwegniveau op het punt waar de A208 en A22 samenkomen (in
het verleden ook wel aangeduid als Velserboog), omdat de inpassing en zeer hoge kosten hiervan op voorhand reeds als
onrealistisch werden ingeschat. Wel is gekeken naar een aantal
mogelijkheden om een verbindingsweg te maken tussen de beide
snelwegen, met nieuwe op- en afritten en rotondes bij zowel de
A208 als de A22. De conclusie was dat het gebruik en regionaal
belang van deze verbinding te gering is om hiervoor hoge realisatiekosten te maken (ingeschat op 25-30 miljoen euro).
De provincie onderkende wel de problematiek van de gebrekkige
doorstroming tussen de A208 en A22, die verloopt via de kruispunten van de Amsterdamseweg (N202) met de op- en afritten
van de A22. In 2011 heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd op de Amsterdamseweg en heeft daarbij rekening
gehouden met de genoemde problematiek. Er is geïnvesteerd in
aanvullende infrastructurele aanpassingen (zie afbeelding 3) en
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nieuwe verkeerslichten op de kruispunten N202-A22 om de capaciteit te vergroten.
In het kader van het onderzoek naar de primaire en secundaire
route (zie paragraaf 2.2) is opnieuw de verbinding tussen de
A208 en A22 aan de orde gekomen als onderdeel van een pakket
aan mogelijke maatregelen op beide routes (zie afbeelding 4).
Het adviesbureau (Goudappel Coffeng) doet de suggestie van
een verbindingsboog in één richting (van de A208 naar de A22),
in de oksel van de snelwegen A208/A22. De redenering is dat
een dergelijke oplossing (alleen een ‘binnenboog’) mogelijk is
tegen relatief beperkte kosten en gevolgen op de ruimtelijke omgeving.

2

Verruimen capaciteit
op de kruispunten

1
3

4

Verbindingsboog
A208 – A22/A9

: stuurpunten verkeer
: clusters stuurpunten
: ongewenste route
: gewenste route

Voor de bereikbaarheid van Velserbroek en Santpoort is tevens
de recentelijk vastgestelde bereikbaarheidsvisie van de regio
Zuid-Kennemerland van belang. Hierin is ondermeer het streven
naar een volwaardige ringstructuur om Haarlem opgenomen.
Onderdeel hiervan is een opwaardering van de oostelijke route
over de Vondelweg en door de Waarderpolder. Samen met de
onlangs gerealiseerde fly-over (bij de Ikea) onstaat hiermee een
betere verbinding met het snelwegennet.

2.4 Bereikbaarheid IJmuiden
“Realiseren van de ‘inprikkers’ Van der Doesstraat en Gijzenveltplantsoen en tegelijkertijd verminderen van de verkeersfunctie
van de Lange Nieuwstraat.”

Legenda:

1

In het kader van de nu lopende ontwikkeling om te komen tot
een bereikbaarheidsvisie voor de IJmond wordt op ruimer
schaalniveau gekeken naar dit onderwerp. Deze regionale visie
voor de IJmond wordt in 2013 behandeld in de raden van de vier
IJmondgemeenten.

5

: snelheidsverlaging

Afbeelding 4: maatregelenpakket verkeersstudie primaire en secundaire route (2010)

In het LVVP is beschreven dat IJmuiden van oudsher drie oostwestgerichte hoofdroutes kent. Met het oog op de leefbaarheid
en verkeersveiligheid in het centrum van IJmuiden bestaat al
geruime tijd de wens om de verkeersfunctie van de Lange
Nieuwstraat te verminderen. De Heerenduinweg en de Kanaaldijk
zouden juist beter geschikt moeten worden gemaakt als hoofdontsluiting door het realiseren van ‘inprikkers’ (zie afbeelding 5).
Tot op heden zijn er geen concrete maatregelen genomen om
het verkeer op de Lange Nieuwstraat te ontmoedigen (zie paragraaf 2.5). Wel zijn enkele aanpassingen in de verkeersstructuur
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uitgevoerd om de hoofdroutes ‘buitenom’ beter te
benutten, of zijn hierover
reeds keuzes gemaakt.

Raafstraat–
Pleiadenplantsoen).
Na
uitgebreide
participatie
en inspraak is besloten
om de beoogde extra
De Heerenduinweg is in‘inprikker’ bij de Van der
middels goed geschikt om
Doesstraat op de Kanaaldienst te doen als zuidedijk niet te realiseren. In
lijke hoofdroute ten behoeplaats daarvan is gekove van de ontsluiting van
zen voor de, ook in het
IJmuiden. Met de realisatie
LVVP genoemde, optie
van de ‘inprikker’ Gijzenom de IJmuiderstraatweg
veltplantsoen in 2010 is een
en Julianakade geschikt
logische
wegenstructuur
te maken als ontsluitingsontstaan, waarbij de Heeroute
voor
IJmuidenrenduinweg op verschillende
noord. Deze wegen zullen
punten (Zeeweg, Spaarnehiertoe in 2014 worden
straat, Gijzenveltplantsoen
ingericht als gebiedsontAfbeelding 5: beoogde inprikkers vanaf Kanaaldijk en Heerenduinweg
en Kruisberglaan) toegang
sluitingsweg
met
een
biedt tot de zuidelijk gelemaximumsnelheid van 50
gen woongebieden alsmede
km/uur, terwijl de Kade centrale route. Over aanpassing van de verkeerssituatie bij de
naaldijk dienst zal blijven doen als snelle ontsluitingsroute ten
Spaarne-/Merwedestraat heeft reeds besluitvorming plaatsgebehoeve van het havengebied, de westelijke woonwijken en de
vonden, waarbij ervoor gekozen is op termijn de Merwedestraat
kust.
als tweerichtingsweg aan te sluiten op de Heerenduinweg. Realisatie hiervan is afhankelijk van de ontwikkeling van de
In 2012 is bij onderzoek naar de verkeersstructuur in het cenvoormalige KPN-locatie.
trum van IJmuiden (zie paragraaf 2.5) de functie van het Van
Poptaplantsoen aan de orde gesteld. Een betere verbinding tusTen behoeve van de hoofdontsluiting langs de noordzijde van
sen het Moerbergplantsoen en de IJmuiderstraatweg, via het Van
IJmuiden, de route Kanaaldijk-De Geul-Dokweg, is een extra
Poptaplantsoen, is nodig om ook aan de noordkant van IJmuiden
voorrangsverbinding gemaakt tussen de Dokweg en de Planeeen schakel te creëren tussen de centrale route (Planetenwegtenweg via de Linnaeusstraat. Ook hier is sprake van vier
Lange Nieuwstraat) en de route ‘buitenom’. Op deze manier kan
volwaardige ‘inprikkers’ naar de woonwijken (Stationsweg-De
verkeer van en naar de Planetenweg kiezen om via noord
Noostraat, Kanaaldijk-Kerkstraat, Havenkade–Linnaeusstraat en
(IJmuiderstraatweg) of via zuid (Heerenduinweg) een alternatief
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te kiezen voor de centrale route. Indien deze verbinding niet
wordt verbeterd, hebben maatregelen op de centrale route
minder effect en zal meer sluipverkeer ontstaan in straten van
IJmuiden-noord die hiervoor minder geschikt zijn.

2.5 Functie Lange Nieuwstraat
“Faseringsgewijze inrichting tot 30 km/uur zone van de Lange
Nieuwstraat, waarbij een goede doorstroming voor het collectief
vervoer is gewaarborgd.”
Zoals hiervoor genoemd, bestaat al geruime tijd de wens om de
verkeersfunctie van de Lange Nieuwstraat te verminderen.
Randvoorwaarde is daarbij wel dat de doorstroming van het
openbaar vervoer wordt gewaarborgd. De Lange Nieuwstraat is
niet alleen een centrale busroute, maar heeft ook een functie als
hoofdfietsroute, primaire aanrijdroute hulpdiensten en natuurlijk
woonstraat en winkelstraat. De doelstelling is dus met name om
de hoeveelheid autoverkeer te verminderen. Op die manier kan
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum van
IJmuiden worden verbeterd. Voor het terugdringen van de hoeveelheid autoverkeer op de Lange Nieuwstraat zijn in het LVVP
drie mogelijke oplossingsrichtingen genoemd: model 30 km/uur,
model centrumring en model knip. Gezien het feit dat er nog
onvoldoende duidelijkheid bestond over de plannen met het winkelcentrum en het openbaar vervoer, is in het LVVP vooralsnog
gekozen voor het model 30 km/uur, met eventuele latere uitbouw of ombouw naar een ander model.
Tot op heden zijn er geen concrete maatregelen genomen om
het verkeer op de Lange Nieuwstraat te ontmoedigen. Als gevolg
van verschillende plannen voor een nieuw winkelcentrum is een
herinrichting van de Lange Nieuwstraat de laatste jaren meer-

maals vooruit geschoven. Begin 2013 heeft de gemeenteraad
besloten op korte termijn een kwaliteitsimpuls te willen geven
aan de openbare ruimte van de Lange Nieuwstraat. De voorbereiding hiervan is inmiddels gestart.
De Lange Nieuwstraat is ook onderdeel van het HOV-tracé Haarlem-IJmuiden, waarbij sprake is van een samenwerkingsverband
met de provincie Noord-Holland (zie paragraaf 2.13). De streefdatum voor de start van de HOV-lijn is december 2015. Ook om
die reden is dus een spoedige herinrichting van de Lange
Nieuwstraat van belang. Met de provincie zijn enkele richtinggevende keuzes gemaakt ten aanzien van de inrichting:
 De Lange Nieuwstraat moet grotendeels 50 km/uur
blijven en zijn voorzien van asfalt ten behoeve van
voldoende comfort van het busverkeer; maatwerk
ter hoogte van het winkelgebied en de ‘pleinen’ is
wel mogelijk.
 De Lange Nieuwstraat blijft de centrale as voor het
openbaar vervoer in twee richtingen; dit betekent
dat over de gehele lengte twee rijstroken beschikbaar moeten zijn, dan wel een profielbreedte die
tweerichtingenverkeer mogelijk maakt.
 Op het kruispunt bij Plein 1945 komen verkeerslichten die prioritering van het busverkeer, van en naar
het tracédeel P.J. Troelstraweg, boven het overig
verkeer mogelijk maakt.
 Op Plein 1945 en het Marktplein komen haltes voor
het HOV.
In het licht van de bovengenoemde keuzes is de uitdaging bij de
herinrichting van de Lange Nieuwstraat om het uiterlijk en de
beleving te veranderen van een drukke verkeersweg naar een
levendige winkelstraat, waar het verkeer met een gematigde
snelheid doorheen rijdt maar wel voldoende kan doorstromen.
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Een aantrekkelijke vormgeving van het winkelgedeelte en de
‘pleinen’, samen met snelheidsremmende maatregelen en verkeerslichten bij Plein 1945, moet de route minder aantrekkelijk
maken voor doorgaand verkeer en tegelijkertijd het centrum bereikbaar houden voor het winkelend publiek. De verwachting is
dat deze combinatie van maatregelen zal leiden tot een afname
van de verkeersdruk in de orde van grootte van 20-30%.
Een afname van het autoverkeer van 20-30% zou betekenen dat
de verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat daalt naar ca.
10.000-12.000 auto’s per dag, nog altijd een forse hoeveelheid
verkeer voor een weg door een centrum en langs een winkelgebied. Indien een verdere afname van verkeer gewenst is, moet
gekeken worden naar aanpassingen in de verkeersstructuur. Mogelijke oplossingen zijn in 2012 onderzocht in een verkeersstudie
naar het centrum van IJmuiden, waarbij nadere invulling is gegeven aan de mogelijkheden van een centrumring of een ‘knip’
voor autoverkeer, zoals benoemd in het LVVP:
 Bij de centrumring wordt gedacht aan een ring ‘tegen de klok in’ tussen Plein 1945 en het Marktplein
(zie afbeelding 6). Autoverkeer in oostelijke richting
blijft de Lange Nieuwstraat gebruiken, autoverkeer
in westelijke richting rijdt over de ‘nevenroute’ (via
de Kalverstraat) langs de parkeerterreinen op het
Dudokplein, Velserduinplein en Marktplein. Hiertoe
moet de huidige ‘knip’ bij het Oosterduinplein worden opgeheven.
 Bij de ‘knip’ voor autoverkeer is gekeken naar twee
mogelijke locaties: bij het Marktplein tussen de
Merwedestraat en de Spaarnestraat (zie afbeelding
7), bij Plein 1945 tussen de Lange Nieuwstraat en
de De Noostraat (zie afbeelding 8). In beide gevallen moet de huidige ‘knip’ bij het Oosterduinplein
worden verplaatst naar het Velserduinplein.
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Afbeelding 6: model centrumring

Afbeelding 7: model knip (ter hoogte van Marktplein)
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2.6 Bereikbaarheid en leefbaarheid in Driehuis
“Uitvoeren van een milieueffectstudie, gericht op realisatie van
de westelijke route om Driehuis, met als alternatief een oostelijke route.”
De centrale route door Driehuis over de Van den Vondellaan en
Waterloolaan heeft zijn capaciteit bereikt, geeft leefbaarheidsproblemen voor bewoners en doorstromingsproblemen voor het
busverkeer. In het LVVP werd als alternatief voor de centrale
route ingezet op realisatie van een westelijke route langs Driehuis, gebruikmakend van de oude spoorbaan.

Afbeelding 8: model knip (ter hoogte van Plein 1945)

Uit het onderzoek blijkt de centrumring het meest kansrijk te
zijn. Een oplossing met een ‘knip’ heeft grotere gevolgen voor
omliggende wegen en zorgt voor een minder duidelijke verkeersstructuur en bereikbaarheid van de parkeerterreinen.
Bij de actualisering van het LVVP kan de gewenste koers voor de
Lange Nieuwstraat worden bepaald: eerst afwachten wat de effecten zijn van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat en
Plein 1945 of toewerken naar een nieuwe verkeersstructuur in
het centrum. In het laatste geval is een richtinggevende keuze
nodig die kan leiden tot verdere planvorming: uitwerking en
detaillering van de beoogde verkeersstructuur, inspraak en besluitvorming hierover, planning van herinrichtingen op relevante
wegen en kruispunten.

In 2008 heeft de gemeenteraad besloten de oude spoorbaan
langs Driehuis te benutten voor het realiseren van een vrije busbaan ten behoeve van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
verbinding tussen Haarlem en IJmuiden (zie paragraaf 2.13). In
vervolg hierop is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de
verkeersdruk op de centrale route toch te beperken (zie paragraaf 2.2). Inmiddels zijn de nodige initiatieven in gang gezet om
uitvoering hieraan te geven. De uitwerking en realisatie van de
maatregelen wordt gekoppeld aan deelprojecten van het project
HOV Velsen.
Ten aanzien van Driehuis gaat het met name om aanpassing van
het kruispunt Zeeweg-Waterloolaan-Minister van Houtenlaan.
Direct ten westen hiervan zal de toekomstige HOV-busbaan de
Zeeweg kruisen. Van belang is bovendien dat de Waterloolaan
zelf en het aanliggende wegvak van de Zeeweg aan groot onderhoud toe is. Binnenkort zal de voorbereiding van dit project
starten. Vooruitlopend hierop is onderzoek gedaan naar de meest
wenselijke vormgeving van het kruispunt, waarbij vier varianten
zijn bekeken: huidige voorrangskruising optimaliseren, verkeerslichten plaatsen, rotonde aanleggen, kruising met Waterloolaan-
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Minister van Houtenlaan in voorrang maken. Gekozen is voor de
aanleg van een rotonde in combinatie met verkeerslichten bij de
busbaan. De verwachting is dat het effect op de verkeersdruk
beperkt zal zijn, maar dat geldt in principe voor alle afzonderlijke
maatregelen die op de centrale route worden getroffen in de komende jaren. Het gaat om de keten van beoogde aanpassingen
die het doorgaande verkeer moet stimuleren een andere route te
nemen.

2.7 Bereikbaarheid en leefbaarheid in Velserbroek

aanpassingen verricht aan de kruispunten. Zo is ondermeer de
rotonde op de kruising Langemaad-Grote Buitendijk vervangen
door een gelijkwaardige kruising op een plateau. Bij de kruising
van de Velserbroekse Dreef met de Zon Bastion is juist een rotonde gemaakt, omdat hier vaak misverstanden en irritaties
waren over de voorrangsregeling.
De Velserbroekse Dreef is de meest gebruikte ontsluitingsweg
van Velserbroek. Om de bereikbaarheid hier te waarborgen is in
die periode ook de capaciteit op het kruispunt met De Kamp en
de op- en afrit van de N208 vergroot. In een later stadium is

“Verdere discussie met als inzet aanwijzing van De Kamp als onderdeel van de hoofdwegenstructuur en terugdringen doorgaand
verkeer over de Langemaad.”
In het noordoostelijk deel van Velserbroek werd de centraal gelegen route via de Langemaad veel gebruikt ter ontsluiting
richting Broekeroog/Rijksweg. De parallel gelegen route via De
Kamp werd bijna niet gebruikt door de aanwezigheid van versmallingen en drempels, terwijl deze juist zeer geschikt is voor
een verkeersfunctie gezien de ligging in de wijk en de oorspronkelijk inrichting met een hoofdrijbaan en ventwegen. Opvallend
was ook dat beide wegen, het tussenliggende deel van de Grote
Buitendijk en het eerste deel van de Broekeroog een snelheidsregime kenden van 30 km/uur, ongeacht de inrichting.
Kort na vaststelling van het LVVP is een voorstel voor aanpassing
van de categorisering en inrichting van de wegen in dit gebied
ter inspraak gebracht. Hierbij is ervoor gekozen om alleen voor
de Langemaad de wegcategorisering van 30 km/uur te handhaven en de vormgeving zodanig aan te passen dat het wegbeeld
hierbij aansluit. In de jaren daarna zijn de wegen op basis van
dit uitgangspunt stuk voor stuk heringericht. Daarbij zijn ook
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Afbeelding 9: aansluiting Broekerwerf-N208 (2010)
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besloten de beide delen van het bedrijventerrein Broekerwerf
ook direct te ontsluiten via de op- en afrit van de N208 (zie afbeelding 9). Dit is gerealiseerd in 2010. Op dit moment is een
nieuwe aanpassing aan het kruispunt op de Velserbroekse Dreef
in voorbereiding in het kader van doorstromingsmaatregelen
voor buslijn 73 (zie paragraaf 2.13).

2.8 Bereikbaarheid van het strand en de haven
“Directe verbinding realiseren tussen de beide routes naar de
stranden, vervoermanagement evenementen in de vorm van een
transferium.”
In het LVVP is ingezet op het realiseren van een verbindingsweg
tussen IJmuiderslag en IJmuiden aan Zee door het duingebied.
De gedachte hierachter was dat de toegangsweg naar IJmuiden
aan Zee tevens de toegangsweg naar de bedrijventerreinen in
het havengebied is, hier zelfs dwars doorheen loopt en daarom
niet aantrekkelijk is voor recreatief verkeer. De Heerenduinweg
zou dan als attractieve toegang voor beide stranden kunnen dienen en er zou meer flexibiliteit ontstaan bij piekdagen of
calamiteiten.
Bij vaststelling van het LVVP was al bekend dat het toenmalige
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op grond van
de Natuurbeschermingswet geen vergunning wilde geven voor de
aanleg van de verbindingsweg. Een juridisch proces hierover is
begin 2005 beëindigd met een uitspraak van de Raad van State,
waarin is aangegeven dat het belang dat is gediend met de aanleg van de weg niet zwaarder weegt dan het belang dat is
gemoeid met het behoud van de wezenlijke kenmerken van het
beschermd natuurmonument.

In plaats daarvan is ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de bestaande route naar
IJmuiden aan Zee. De Kromhoutstraat is recentelijk getransformeerd van een rommelige weg door een industriegebied naar
een aantrekkelijk vormgegeven route naar het strand, met een
afgescheiden ventweg voor het verkeer naar de bedrijven. In een
eerder stadium was al de Dokweg heringericht, waarbij rotondes
zijn aangelegd en de uitstraling is verbeterd.
Vervoermanagement bij evenementen op of nabij het strand is
een vast onderdeel van het evenementenbeleid. De organisator
dient een specifiek mobiliteitsplan op te stellen. Met een dergelijk
plan wordt het vervoer van bezoekers in goede banen geleid.
Een voorbeeld hiervan is de inzet van pendelbussen van en naar
station Amsterdam Sloterdijk tijdens ‘Turn up the beach’.

2.9 Inrichting hoofdwegennet en verblijfsgebieden
“Duidelijke indeling en vormgeving hoofdwegennet, inrichting 30
km/uur zones.”
Landelijk en ook in Velsen is de afgelopen jaren in het kader van
het Duurzaam Veilig beleid veel aandacht besteed aan categorisering en de bijbehorende inrichting van wegen. De kern van dit
beleid is een duidelijke indeling van het wegennet in hoofdwegen
(gebiedsontsluitingswegen) en verblijfsgebieden (erftoegangswegen). Een herkenbare inrichting hoort daarbij, met het doel de
weggebruiker te stimuleren tot het juiste verkeersgedrag. Essentiële kenmerken bij hoofdwegen zijn het scheiden van auto en
fietser en het regelen van voorrang bij kruispunten. In verblijfsgebieden is het juist omgekeerd: mengen van de verkeersdeelnemers en ongeregelde kruisingen.
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In het LVVP is als leidraad een overzicht opgenomen van het
toekomstige hoofdwegennet en de verblijfsgebieden in Velsen
(zie afbeelding 10).
Veel wijken in Velsen waren al eerder aangewezen als 30 km/uur
gebied volgens de aanpak ‘sober en doelmatig’: alleen snelheidsremmers op de meest cruciale locaties en zogenaamde ‘poorten’
bij de randen van het gebied. In de afgelopen jaren is dit beleid
verder doorgezet. De indeling van het wegennet in hoofdwegen
en verblijfsgebieden heeft duidelijk vorm gekregen. Alle woonwijken zijn aangewezen als 30 km/uur gebied. Een aantal wijken
kent nog een ‘sobere’ inrichting.
Steeds meer wijken worden optimaal
ingericht,
vaak
als
onderdeel van onderhoudsprojecten van riool en weg.
Ook op de meeste hoofdwegen
zijn aanpassingen verricht die
voortvloeien uit het Duurzaam
Veilig beleid. Velsen heeft een
beperkt aantal gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde
kom: op de Rijksweg, Broekeroog
en Kanaaldijk zijn bij asfaltwerkzaamheden de wegprofilering en
belijning aangepast aan de huidige richtlijnen. Binnen de bebouwde kom zijn inmiddels de meeste
50 km/uur wegen aangepast met
aparte voorzieningen voor de
fietser. De uitvoering loopt uiteen
van
fietsstroken,
vrijliggende
fietspaden, ventwegen tot ‘fiets-
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straten’, afhankelijk van zaken als oorspronkelijke aanleg en inpassingsmogelijkheden. Dit is een doorgaand proces. Zo krijgt op
korte termijn ook de noordrand van IJmuiden een vrijliggend
fietspad over de gehele lengte van de IJmuiderstraatweg en Julianakade.

Een, landelijk erkend, lastig onderdeel van het Duurzaam Veilig
beleid zijn de zogenaamde ‘grijze wegen’. Dit betreft wegen die
een verzamelfunctie hebben binnen een wijk en vaak ook doorgaand verkeer verwerken (auto en fiets), soms onderdeel zijn
van een busroute en ook van belang zijn voor de hulpdiensten.
In dit spanningsveld is getracht
de
afwegingen
zo
evenwichtig en transparant
mogelijk te maken, waarbij
ook de mogelijkheid tot inspraak is geboden. Voorbeelden hiervan zijn de verkeerssituatie aan de noordzijde
van Velserbroek (zie paragraaf
2.7) en in Santpoort-Zuid (o.a.
de Van Dalenlaan). Maar ook
de Orionweg en het Moerbergplantsoen: in het LVVP beoogde 30 km/uur wegen, waar
uiteindelijk gekozen is deze 50
km/uur te houden met een
daarbij behorende inrichting.
Op ‘grijze wegen’ die zijn ingericht als 30 km/uur wegen
(o.a. Langemaad, Van Dalenlaan en Wijkerstraatweg) is
gebleken dat de snelheid van
het autoverkeer is afgenomen,
Afbeelding 10: overzicht hoofdverbindingen en verblijfsgebieden (2004)
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maar een deel van het verkeer harder rijdt dan de toegestane
snelheid. Ondanks de duidelijke en herkenbare 30 km/uur inrichting hebben politie en OM aangegeven hierop niet te kunnen
handhaven, hetgeen op onbegrip stuit bij gebruikers en omwonenden van deze wegen.
De ambitie in het LVVP gaat overigens nog verder, in de zin dat
werd uitgesproken om ook belangrijke 50 km/uur wegen als de
Lange Nieuwstraat, Waterloolaan, Van den Vondellaan en Hagelingerweg in de toekomst geen deel meer uit te laten maken van
het hoofdwegennet. Gezien het bovenstaande lijkt deze keuze
onhaalbaar. Deze wegen hebben gezien hun ligging niet alleen
een belangrijke functie voor het autoverkeer, maar ook voor het
fietsverkeer, het busverkeer en de hulpdiensten. Dit betekent dat
vrijliggende fietspaden zeer wenselijk zijn en snelheidsremmers
maar beperkt kunnen worden toegepast. Maatwerk op specifieke
locaties is altijd mogelijk om te bevorderen dat op deze wegen
met aangepaste snelheid (’40 km/uur’) wordt gereden, maar als
basis is een wegcategorisering en inrichting als 50 km/uur weg
hier meer op zijn plaats.

2.10 Parkeren en bereikbaarheid van het centrum
van IJmuiden
“Actief streven naar vergroting parkeercapaciteit in het centrum,
uitstel van regulerende maatregelen totdat evaluatie uitwijst dat
deze nodig zijn, haalbaarheidsstudie naar een transferium.”
In het LVVP is gesteld dat er twee manieren zijn om de parkeerproblemen in het centrum van IJmuiden op te lossen: voldoen
aan de toenemende vraag (bijbouwen) of reguleren. Gezien de
mogelijkheden van bijbouwen (in combinatie met revitalisering
centrum) en de grote effecten van reguleren (overloopeffect) is

gekozen voor de eerste optie. Aanvullend is het voornemen benoemd om een haalbaarheidsstudie naar het realiseren van een
transferium uit te voeren.
De beoogde mogelijkheden om extra parkeerplaatsen in het centrum bij te bouwen zijn tot op heden onbenut gebleven. Mede als
gevolg van de neergang in het economische klimaat zijn grote
ontwikkelingen (winkelcentrum, KPN-locatie, Albert Heijn locatie)
nog niet van de grond gekomen. Wel heeft de gemeente mogelijkheid gezien om in afwachting van verschillende ontwikkelingen tijdelijk extra parkeercapaciteit te realiseren (Velserduinplein en ventweg Lange Nieuwstraat). Uit een representatieve
enquête (oktober 2012) onder inwoners van Velsen, waaronder
ook bewoners van het centrum, komt naar voren dat een ruime
meerderheid (85%) de parkeergelegenheid in en rond het winkelcentrum als (ruim) voldoende beoordeeld. Ook geeft een
ruime meerderheid aan (zeer) tevreden te zijn over de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor wat betreft fiets (89%),
auto (75%) en openbaar vervoer (50%).

2.11 Parkeren in woonwijken: de ruimte is begrensd
“Instelling parkeerfonds, afkoop van gebruik openbare ruimte,
initiatiefnemer is verantwoordelijk voor accommodatie van de
parkeervraag.”
In het LVVP is gesteld dat het ‘de gangbare praktijk is dat een
toename van parkeerdruk wordt afgewenteld op de openbare
ruimte’. Ingrijpen werd noodzakelijk geacht, waarbij de doelstelling was om de initiatiefnemer verantwoordelijk te maken voor
het realiseren van voldoende parkeerruimte bij een bouwproject.
Indien een ontwikkelaar toch gebruik zou willen maken van
openbare parkeerruimte zou een bijdrage moeten worden gestort
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in een parkeerfonds. De financiële middelen in dit parkeerfonds
zouden door de gemeente kunnen worden aangewend om elders
extra parkeerplaatsen te realiseren.
De genoemde verschuiving van verantwoordelijkheid voor parkeerbehoefte, van gemeente richting ontwikkelaar, is sinds 2004
in stappen tot stand gekomen. In eerste instantie is in de Nota
Parkeernormen 2006 vastgelegd dat de parkeerbehoefte slechts
ten dele kan worden afgewenteld op de openbare ruimte, namelijk tot in de openbare ruimte een parkeerdruk van 80% is
bereikt. Vervolgens is met de vigerende parkeernormennota
(2009) geregeld dat een ontwikkelende partij te allen tijde moet
voorzien in voldoende parkeerbehoefte binnen het eigen plangebied. Ieder gebruik van openbare parkeerruimte dient gecompenseerd te worden. Een parkeerfonds is echter nog niet ingevoerd, als gevolg waarvan de compensatie niet noodzakelijkerwijs financieel hoeft te zijn. Deze kan bij kleine ontwikkelingen bijvoorbeeld ook bestaan uit het realiseren van voldoende
hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een ontwikkelaar een omvangrijke parkeerbehoefte
wil afwentelen op de openbare ruimte, wordt veelal gezocht naar
de mogelijkheid om direct bij de realisatie (op kosten van een
ontwikkelaar) extra parkeerplaatsen te realiseren in de openbare
ruimte.
Sinds 2004 hebben diverse gemeenten ervaring opgedaan met
een parkeerfonds. Deze ervaringen hebben geleid tot een meer
compleet beeld voor wat betreft de voor- en nadelen van een
parkeerfonds. Er is gebleken dat een parkeerfonds aanzienlijke
nadelen heeft voor de gemeente. Het biedt een ontwikkelaar de
mogelijkheid om de verplichting tot het realiseren van een aantal
parkeerplaatsen af te kopen. Die verplichting komt daarmee niet
te vervallen, maar wordt overgedragen aan de gemeente. Als
gevolg daarvan wordt de gemeente geacht om binnen circa 10
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jaar alsnog de benodigde parkeerplaatsen te realiseren in de directe omgeving van de ontwikkeling. In veel gevallen is dat ook
voor de gemeente niet haalbaar, met mogelijke parkeerproblemen tot gevolg. In het geval dat de gemeente de parkeerplaatsen ook niet kan realiseren kan het zelfs zo zijn dat het
compensatiebedrag moet worden terugbetaald aan de ontwikkelaar.
Naast de ontwikkeling van het parkeernormenbeleid is de aanpak
van een aantal specifieke parkeerproblemen verder uitgewerkt in
het gemeentelijk Parkeerbeleidsplan. Naar aanleiding hiervan zijn
onder meer de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2007’ vastgesteld en is onderzoek uitgevoerd
naar het parkeren van bedrijfsbusjes in woonwijken (2011). Een
belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de overlast van geparkeerde bedrijfsbusjes in woonwijken een uitwas blijkt te zijn
van een groter probleem, namelijk de hoge parkeerdruk in veel
woonbuurten. Deze hoge (en nog steeds stijgende) parkeerdruk
komt duidelijk naar voren uit gemeentebreed onderzoek naar de
parkeerdruk (zie afbeelding 11). Om de overlast te verminderen
2006
Driehuis
IJmuiden
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Velserbroek
Totaal

2010

Absoluut

Parkeerdruk

Absoluut

Parkeerdruk

760
9.937
2.003
718
1.618
508
5.492

46%
72%
58%
38%
65%
36%
85%

879
10.316
2.064
764
1.651
544
5.612

54%
73%
59%
40%
69%
39%
86%

21.036

67%

21.830

69%

Afbeelding 11: parkeerdruk in de verschillende kernen (2006 & 2010)
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is een convenant afgesloten met Connexxion over het parkeren
van bedrijfsvoertuigen in woonbuurten. Hierin is afgesproken dat
Connexxion haar chauffeurs de instructie geeft om bedrijfsvoertuigen te parkeren op locaties die zo min mogelijk overlast
geven.

2.12 Langzaam verkeer veiliger faciliteren
“Ontbrekende schakels met prioriteit invullen, hoofdroutes bij
renovatie voorzien van asfalt, extra aandacht voor schoolomgevingen.”

realiseren van veiliger oversteekmogelijkheden (o.a. Minister van
Houtenlaan, Hagelingerweg, Heerenduinweg en Wenckebachstraat) hebben bestaande verbindingen verbeterd. Maar ook
relatief kleine ingrepen als het verwijderen van onnodige obstakels (paaltjes), het verkorten van de wachttijd bij de verkeerslichten op het Pontplein en het verbeteren van de bebording en
markering bij oversteekpunten hebben de veiligheid en comfort
positief beïnvloed. Daarnaast zijn met de realisatie van het fietspad door de Heerenduinen en het CRM-tunneltje belangrijke
verbindingen in het recreatieve netwerk van fietspaden tot stand
gebracht.

Voor wat betreft het langzaam verkeer is de prioriteit in het LVVP
gelegd bij fietsers en scholieren. Ten behoeve van fietsers zou de
doorstroming op én de kwaliteit van fietsroutes moeten worden
verbeterd. In het belang van scholieren is het wenselijk om te
investeren in veilige schoolomgevingen.
De bovengenoemde doelstellingen zijn sindsdien vastgelegd en
verder uitgewerkt in het gemeentelijk Fietsbeleidsplan (‘Velsen
Fietst’ uit 2010) en in het Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige schoolomgeving (2007). Onderdeel van het Fietsbeleidsplan zijn een aantal hoofddoelstellingen, waaronder ‘het realiseren van samenhangende, veilige fietsroutes’ en ‘het realiseren
van comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes’. In dit kader zijn,
als gevolg van het toepassen van de richtlijnen van Duurzaam
Veilig, langs vrijwel alle gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur
wegen) vrijliggende fietspaden of fietsstroken in rood asfalt
gerealiseerd, zoals Santpoortse Dreef, Moerberg- en Gijzenveltplantsoen, Havenkade, Linnaeusstraat en Orionweg. Deze bieden
een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid en het
comfort van fietsers. Ook de aanleg van een tweetal ‘fietsstraten’
(Santpoortse Dreef en Waterloolaan, zie afbeelding 12) en het

Afbeelding 12: fietsstraat Waterloolaan (2012)
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In het LVVP is ook de wens uitgesproken om de frequentie van
het pontveer tussen IJmuiden en Velsen-Noord gedurende de
spits te verhogen. Een wens die gezien het regionale belang van
de verbinding IJmondiaal wordt gedeeld. Hoewel deze frequentieverhoging nog niet is gerealiseerd, is het zoeken naar (financiële) mogelijkheden hiertoe, mede in het kader van ‘IJmond
Bereikbaar’, in volle gang.
In het kader van het Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige
schoolomgeving zijn in samenspraak met betrokken partijen
(gemeente, scholen en ouders) knelpunten en de daaruit voortvloeiende maatregelen geïnventariseerd. Dit heeft ertoe geleid
dat de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen is verbeterd, bijvoorbeeld door het instellen van stopverboden nabij de
toegangen van scholen. Deze maatregel is in combinatie met
doelgerichte handhavingacties op korte termijn zeer succesvol
gebleken. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het verbeteren van de veiligheid op schoolroutes. Het realiseren van ontbrekende stukjes trottoir, kleinschalige herinrichten van de weg
en het werven van ‘verkeersouders’ zijn hier voorbeelden van.
Tot slot wordt ieder schooljaar opnieuw veel energie gestoken in
de ‘gedragsbeïnvloeding’ van leerlingen. Middels het organiseren
van praktische verkeersexamens, Dode Hoekproject en ANWB
Streetwise voor basisschoolleerlingen (waarbij ook ouders actief
worden betrokken), en de verkenning school-thuisroute en een
verkeersmarkt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, worden zowel scholieren als ouders bewust gemaakt van hun
verkeersvaardigheid.

2.13 Openbaar vervoer: kiezen voor doelgroepen
“Faciliteren van een snel en verbindend netwerk, opzetten en
uitbouwen collectief vraagafhankelijk vervoer, ketenverplaatsingen mogelijk maken.”
Velsen is ruim voorzien van openbaar vervoer. Er zijn drie NSstations in Velsen, busverbindingen tussen de meeste Velsense
woonkernen en naar de omliggende steden (Haarlem, Beverwijk,
Amsterdam) en een bootverbinding over het Noordzeekanaal
naar Amsterdam. Zoals ook in het LVVP is aangegeven, is de
trein-, bus- en bootexploitatie geen gemeentelijke aangelegenheid, maar wil de gemeente toch zoveel mogelijk sturen op de
functie, vorm en uitvoering.
Zowel de bus- als bootexploitatie is in handen van de provincie
Noord-Holland, waarmee de afgelopen jaren dan ook nauw is
samengewerkt om waar mogelijk het gebruik van het openbaar
vervoer te stimuleren. Dit is geen eenvoudige taak omdat de
exploitatie continu onder druk staat door de lage kostendekkingsgraad. In 2011 moest helaas een bezuiniging worden
doorgevoerd, die in Velsen heeft geleid tot het opheffen van de
buslijnen door Santpoort-Zuid en Velsen-Noord en het samenvoegen van de buslijnen 3 en 4 naar de huidige buslijn 3 door
Velserbroek via Driehuis naar IJmuiden (met eindhalte rotonde
Stadspark). Recentelijk heeft de provincie aangegeven vanaf
2014 ook de bootverbinding naar Amsterdam (Fast Flying Ferry)
te willen stopzetten, omdat het huidige contract dit jaar afloopt
en zij geen mogelijkheid ziet deze verbinding opnieuw succesvol
aan te besteden.
Om te komen tot een toekomstvaste exploitatie van het busvervoer heeft de provincie in 2012 een OV-visie opgesteld. Deze
richt zich op twee sporen: een frequent, betrouwbaar en snel
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stroomlijnennet (waaronder R-net, met een nog hogere kwaliteit)
en een aanvullend net waarin maatwerk vereist is (waaronder
kleinschalige initiatieven als een buurtbus). De vormgeving van
een stroomlijnennet is een logisch vervolg op het eerdere beleid
om te komen tot een Regionet, met een snel verbindend regionaal netwerk. Al geruime tijd onderzoekt de provincie mogelijkheden om de regionale buslijnen te verbeteren en is ook bereid
hierin te investeren. Voor Velsen gaat het om de buslijnen 73
(Haarlem-Velserbroek-Beverwijk), 75 (Haarlem-IJmuiden) en 82
(Amsterdam-IJmuiden).
Voor lijn 75, de meest gebruikte buslijn in Velsen, is gekozen
voor het hoogste kwaliteitsniveau: hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Daarmee wordt ook Velsen aangesloten op het HOVnetwerk dat momenteel wordt voorbereid en gerealiseerd door
de gemeenschappelijke Randstadoverheden. Dit netwerk heeft
de naam R-net (Randstad-net) gekregen en rijdt in NoordHolland al op een aantal routes (bijv. de voormalige Zuidtangent). In de komende jaren komen daar stap voor stap nieuwe
lijnen bij, zoals de bus naar Velsen. In 2008 hebben de gemeente Velsen en de provincie het tracé vastgesteld, waarbij is
gekozen voor het aanleggen van een vrijliggende busbaan op het
gedeelte tussen Santpoort-Noord en IJmuiden, grotendeels op
het tracé van de voormalige spoorlijn. Binnen Santpoort-Noord
en IJmuiden blijft de route grotendeels hetzelfde. Hier wordt wel
geïnvesteerd in weg- en kruispuntaanpassingen die de doorstroming bevorderen en in nieuwe haltes conform de R-netformule.
In 2010 hebben de provincie en gemeente de samenwerkingsovereenkomst HOV Velsen ondertekend. Sindsdien wordt hard
gewerkt aan de voorbereiding en zijn de eerste aanpassingen al
gerealiseerd. Randvoorwaarde vanuit de gemeenteraad bij de
tracékeuze was dat de provincie een onderliggend busnet garandeert. Dit heeft vorm gekregen in het streven ook lijn 3
onderdeel te laten zijn van het stroomlijnennet. Op deze manier

blijft ook centraal in Driehuis en in de omgeving Zeeweg in
IJmuiden een buslijn op loopafstand aanwezig.
Voor lijn 73 en 82 is er voortdurend overleg met de provincie om
ook op deze lijnen verbeteringen door te voeren. De provincie
stelt subsidies beschikbaar voor betere doorstroming van het
busverkeer (zogenaamde quick-win doorstromingsmaatregelen).
Voor lijn 73 zijn reeds aanpassingen in voorbereiding op de
kruispunten ter weerszijden van de Dreefbrug (Velserbroekse
Dreef en Santpoortse Dreef). Overleg is gaande over een mogelijke weefstrook op de A208 richting Velsertunnel (zie paragraaf
2.2), waarvan ook lijn 73 kan profiteren bij filevorming voor de
tunnel, en over doorstromingsmaatregelen tussen de Velsertraverse en station Beverwijk. Voor lijn 82 is overleg gaande over
mogelijke doorstromingsmaatregelen op de route StationswegParkweg-Amsterdamseweg. Overigens profiteert lijn 82 (en 74)
ook van de kruispuntaanpassingen die de provincie in 2011 heeft
gerealiseerd op de Amsterdamseweg bij de aansluitingen van de
A22 (zie paragraaf 2.2).
In het LVVP wordt tevens aandacht gevraagd voor goede voorzieningen bij de stations en bushaltes, zoals de bereikbaarheid,
comfortabele wachtruimtes, reisinformatie en voldoende fietsenstallingen. Ook op dit gebied biedt de provincie diverse subsidiemogelijkheden. Hiervan is volop gebruik gemaakt. Zo zijn in de
afgelopen jaren bij vele bushaltes fietsenrekken en fietsenstallingen geplaatst of toegevoegd. Daarnaast is veel gedaan aan een
betere toegankelijkheid van bushaltes voor mindervaliden en
slechtzienden. Ook zijn langs haltes van de regionale buslijnen
displays met reisinformatie geplaatst. Bij de stations zijn, met
medefinanciering van Prorail/NS, de overdekte fietsenstallingen
vergroot en OV-Fietskluizen geplaatst. Voor de overstap autotrein is de P&R bij het station van Santpoort-Noord uitgebreid en
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zijn mogelijkheden hiertoe bij de stations van Santpoort-Zuid en
Driehuis in onderzoek.
Tenslotte werd in het LVVP aandacht besteed aan het collectief
vraagafhankelijk vervoer. Hiermee kan voor gebieden waar geen
regulier openbaar vervoer is toch een vorm van openbaar vervoer worden aangeboden. Daarbij wordt een combinatie gemaakt
met het Wmo-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Ook in dit geval is de provincie de aanbestedende partij. Deze
vorm van vervoer is in de beginjaren niet vlekkeloos verlopen.
Momenteel heeft de provincie tot medio 2014 contracten met de
BIOS groep voor het uitvoeren van de OV-taxi in ZuidKennemerland/IJmond en de Regiotaxi Noord-Kennemerland.
Binnen de gemeente is deze vorm van vervoer (van deur tot
deur) geen onderdeel van het openbaarvervoerbeleid, maar van
het Wmo-beleid.
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3. Uitvoeringsmaatregelen

Bereikbaarheid van de
gemeente, regionaal

2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

Bereikbaarheid van Velserbroek, Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid

Niet uitgevoerd

2.1

Maatregel
doelgroepenbeleid waar mogelijk,
geen sturend of restrictief beleid
capaciteitsvergroting aansluiting
A208-Velserbroekse Dreef
capaciteitsvergroting kruising Rijksweg/Parkweg/Amsterdamseweg
aanpassing rotonde Santpoortse
Dreef- Hagelingerweg
optimaliseren oversteekbaarheid
hoofdroutes voor langzaam verkeer
streven naar realisatie van verbindingsboog A208-A22
verdere discussie met als inzet aanwijzing van De Kamp als onderdeel
van de hoofdwegenstructuur en terugdringen doorgaand verkeer over
de Langemaad

In uitvoering

Onderwerp
Mobiliteit sturen

Deels uitgevoerd

Nr.
1.1

Uitgevoerd

In het LVVP 2004 is een reeks uitvoeringsmaatregelen en beleidsacties geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt schematisch
weergegeven welke maatregelen en beleidsacties in de afgelopen
9 jaar (deels) zijn uitgevoerd, op dit moment worden gerealiseerd of (al dan niet bewust) niet zijn gerealiseerd.

X
X

aanvullende capaciteitsvergroting in voorbereiding,
zie paragraaf 2.13
aanvullende capaciteitsvergroting in onderzoek,
zie paragraaf 2.13
in voorbereiding

X
X
X

conform richtlijnen Duurzaam Veilig
X

X

Opmerking
zie paragraaf 2.1

zie paragraaf 2.3
zie paragraaf 2.7
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4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
5.1

Bereikbaarheid Driehuis

6.1

Bereikbaarheid VelsenNoord

6.2

24

verbinding tussen IJmuiderslag en
IJmuiden aan Zee
faseringsgewijze herinrichting tot 30
km/uur-gebied van de Lange Nieuwstraat, waarbij een goede doorstroming voor het collectief vervoer is
gewaarborgd
aanpassing kruispunten Dokweg (in
uitvoering)
kruispunt ’s-Gravenlust meenemen in
A22-studie
uitvoeren van een milieu-effectstudie, gericht op realisatie van de
westelijke route om Driehuis, met als
alternatief de oostelijke route
optimaliseren wegindeling VelsenNoord
reguleren en doseren verkeer richting
Velsertunnel

Niet uitgevoerd

Bereikbaarheid IJmuiden

In uitvoering

4.1

Maatregel
onderzoek naar een rechtstreekse
aansluiting van Santpoort-Zuid op de
A208
capaciteitsvergroting op- en afritten
van de A22/Amsterdamseweg
inprikkers realiseren

Deels uitgevoerd

Onderwerp

Uitgevoerd

Nr.
3.3

X

X

Opmerking
geschrapt na inspraak Structuurvisie

zie paragraaf 2.2 en 2.3
X

herinrichting IJmuiderstraatweg in 2014
X
X

zie paragraaf 2.8
in voorbereiding met deels andere uitgangspunten,
zie paragraaf 2.5

X

in 2004 al uitgevoerd

X

meegenomen bij capaciteitsvergroting kruising
Rijksweg/Parkweg/Amsterdamseweg
zie paragraaf 2.2 en 2.6

X

X
X

o.a. aanleg van Westelijke Randweg Beverwijk en
Concordiastraat
onderdeel van bereikbaarheidsvisie IJmond
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7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
8.1

8.2

Parkeren centrum IJmuiden

de aanpak richten op een integratie
van vormgeving, voorlichting en
handhaving
inrichting verblijfsgebieden door
maatwerk met als uitgangspunt 30
km/uur-uitstraling en snelheidsremmende voorzieningen en speciale
aandacht voor openbaar vervoer en
hulpdiensten
prioriteit geven aan integrale aanpak
schoolomgevingen (handhaving,
inrichting en voorlichting)
bedrijventerreinen inrichten als
bedrijfserven
mobiliteitsmaatregelen toetsen met
de verkeersmilieukaart
geluidsreducerende asfaltsoorten
toepassen bij herinrichtingen
weren van vrachtverkeer in de Grote
Hout- of Koningsweg
centrumontwikkeling en parkeervoorzieningen, in het kader van het
centrumplan
voorlopig geen parkeerregulering

Niet uitgevoerd

In uitvoering

Maatregel
doorvoeren Duurzaam Veilig

Deels uitgevoerd

Onderwerp
Leefbaarheid en verkeersveiligheid in verblijfsgebieden

Uitgevoerd

Nr.
7.1

X

X

Opmerking
indeling wegennet 30 of 50 km voltooid,
optimaliseren inrichting bij herinrichtingen en
groot onderhoud
conform richtlijnen Duurzaam Veilig,
regulier overleg met verkeersadviseur politie

X

o.a. Wijkerstraatweg, Van Dalenlaan, Langemaad

X

zie paragraaf 2.12

X

onderdeel bij herinrichtingen of groot onderhoud op
bedrijventerreinen
regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) wordt
elke drie jaar geactualiseerd
afhankelijk van noodzaak

X
X
X
X

X

o.a. door aanleg Concordiastraat en afsluiting Pontweg voor autoverkeer
zie paragraaf 2.10

zie paragraaf 2.10
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9.2
10.1

Parkeren in woonwijken

10.2
10.3
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

11.7

26

Parkeren speciale doelgroepen en locaties

Niet uitgevoerd

Opmerking

X

X

geen restrictief beleid parkeren

X

realisatieplicht volgens parkeernorm
voor initiatiefnemers bij nieuwbouw
instellen parkeerfonds om de bouw
van extra plaatsen te stimuleren
vrachtwagenparkeren in woonwijken
opheffen inclusief campagne buitenlandse vrachtrijders
verordening hulpverleners uitwerken
parkeerplaatsen recreatievoertuigen
verwijderen
beleid gehandicaptenparkeren vastleggen
realiseren strandtransferium

X

ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen en daarin aandacht voor
vrachtwagenparkeren
evaluatie parkeren bij de schouwburg
en eventueel proef met vergunningenparkeren

In uitvoering

Maatregel
goede laad- en losroutes aanwijzen in
IJmuiden en Santpoort-Noord; beleid
regionaal aanpakken
onderzoek venstertijden

Deels uitgevoerd

Onderwerp
Laden en lossen

Uitgevoerd

Nr.
9.1

X
X

verankerd in het ‘Parkeerbeleidsplan’ (2008) en de
‘Evaluatie Parkeerbeleidsplan’ (2011)
verankerd in de ‘Nota parkeernormen gemeente
Velsen’ (2009)
zie paragraaf 2.11
vrachtwagenparkeren bij IJmuiderstraatwegJulianakade vervalt na herinrichting

X
X
X
X

‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen’ (2007)
vervoer van bezoekers wordt per evenement geregeld in een mobiliteitsplan

X

X

in aanloop naar de evaluatie van het Parkeerbeleidsplan heeft de gemeenteraad zich in meerderheid uitgesproken tegen vergunningparkeren
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Niet uitgevoerd

In uitvoering

Deels uitgevoerd

Onderwerp
Langzaam verkeer (fiets)

Uitgevoerd

Nr.
12.1

12.3

Maatregel
aanleggen ontbrekende schakels,
prioriteit op kruising hoofdroutes
auto, optimalisatie oversteken
beleid uitwerken voor oversteken van
hoofdverkeersaders
prioriteit bij verkeerslichten

12.4

frequentieverhoging pontveren

12.5

verbetering onveilige/onlogische
punten
asfaltverharding op fietspaden

X

uitbreiding aantal overdekte en/of
bewaakte fietsenstallingen
aandacht voor schoolomgevingen

X
X

op veel plaatsen gerealiseerd of in voorbereiding,
afhankelijk van mogelijkheden
gerealiseerd bij het Pontplein en diverse stations en
bushaltes
zie paragraaf 2.12, heeft bijvende aandacht

13.2

gericht verkeerstoezicht brommers
en scooters

X

zo nu en dan handhavingsacties door politie

13.3

verkeersvoorzieningen moeten zoveel
mogelijk bruikbaar zijn voor zoveel
mogelijk groepen gehandicapten
onnodige obstakels op stoepen moeten verdwijnen
voorlichting scholieren

X

blijvende aandacht bij herinrichtingsprojecten en
onderhoud, toegankelijkheid bushaltes vast beleid

X

blijvende aandacht, mede op basis van klachten

X

zie paragraaf 2.12, heeft bijvende aandacht

12.2

12.6
12.7
13.1

13.4
13.5

Langzaam verkeer overige

X

X

Opmerking
zie paragraaf 2.12, heeft blijvende aandacht

meegenomen in het Fietsbeleidsplan
X

zie paragraaf 2.12, heeft bijvende aandacht
X

X

hierover vindt overleg plaats tussen de IJmondgemeenten en gemeente Amsterdam
zie paragraaf 2.12, heeft bijvende aandacht
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14.2

14.3
14.4
14.5
14.6

28

Niet uitgevoerd

Openbaar vervoer

In uitvoering

14.1

Maatregel
veiligheid langzaam verkeer gaat
voor het gebruik van fietspaden door
recreatieve ruiters
uitbouwen collectief vraagafhankelijk
vervoer
faciliteren van een snel en verbindend netwerk door het opwaarderen
en verbeteren van lijn 73 en 75
aandacht voor doorstroming openbaar vervoer
ketenmobiliteit en goede overstapfaciliteiten
verbetering station Driehuis (sneltrein)
verbetering stations Santpoort (toegankelijkheid)

Deels uitgevoerd

Onderwerp

Uitgevoerd

Nr.
13.6

X

Opmerking
ruiters zijn op fietspaden niet toegestaan

X

zie paragraaf 2.13
X

idem

X

idem

X

idem

X

idem, wordt alleen geen sneltreinstation

X

idem
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4. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van de
evaluatie van het LVVP benoemd. Deze vormen de basis voor de
volgende fase, waarin een actualisatie van het LVVP aan de orde
komt.

4.1 Conclusies
Op het gebied van verkeer en vervoer is er de afgelopen jaren
veel gedaan in Velsen. Vrijwel alle voorgenomen beleidsacties en
uitvoeringsmaatregelen zijn opgepakt. De uitwerking van de destijds geformuleerde beleidskeuzes in het LVVP is op onderdelen
wel anders ingevuld dan werd voorzien in 2004. Dit heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten van bijvoorbeeld
onderzoeken en inspraakprocedures. Een groot deel van de
maatregelen en herinrichtingen is reeds uitgevoerd. Maar er
staat ook een groot aantal herinrichtingsprojecten op stapel voor
de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van
de zone IJmuiderstraatweg-Julianakade, de Lange Nieuwstraat,
de aanleg van de vrijliggende busbaan voor de HOV-lijn Haarlem-IJmuiden en de herinrichtingsprojecten op de centrale route
door Santpoort-Noord en Driehuis die hieraan gekoppeld worden.
Hieronder worden een aantal conclusies puntsgewijs benoemd
voor elk van de vier taakvelden op het gebied van verkeer en
vervoer: autobereikbaarheid, parkeren, langzaam verkeer en
openbaar vervoer.

Autobereikbaarheid
 Ten aanzien van de bereikbaarheid van IJmuiden werd in het
LVVP ingezet op een betere verbinding via Driehuis, waarbij
voorgesteld werd om een studie uit te voeren gericht op realisatie van een westelijke route op het tracé van de oude
spoorbaan. In 2008 heeft de gemeenteraad echter besloten
de oude spoorbaan langs Driehuis te benutten voor het realiseren van een vrijliggende busbaan voor de toekomstige
HOV-lijn Haarlem-IJmuiden. In samenhang hiermee is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van IJmuiden via de
zogenaamde primaire en secundaire route. Dit is vertaald in
concrete voorgestelde maatregelen op beide routes, waaraan
sindsdien hard wordt gewerkt in nauwe samenwerking met
de provincie Noord-Holland.
 Voor IJmuiden bestaat de wens om de verkeersfunctie van de
Lange Nieuwstraat te verminderen en te streven naar een beter gebruik van de hoofdwegen aan de noord- en zuidkant
van IJmuiden. Aan verbetering van de routes ‘buitenom’ is
invulling gegeven, o.a. door realisatie van de aansluiting Gijzenveltplantsoen en de keuze voor opwaardering van de
route IJmuiderstraatweg-Julianakade. De voorbereiding van
de herinrichting Lange Nieuwstraat is dit jaar gestart, met
aandacht voor maatregelen om het doorgaande verkeer te
ontmoedigen.
 Voor de bereikbaarheid van IJmuiden aan Zee was de wens
een verbinding te realiseren tussen IJmuiderslag en IJmuiden
aan Zee door het duingebied, zodat de Heerenduinweg meer
kon dienen als toegangsweg naar beide stranden. Hiervoor is
geen vergunning verleend. In plaats daarvan is ingezet op
het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Kromhoutstraat als route naar het strand.
 Een streven op het regionale wegennet is een verbindingsboog tussen de A208 en A22. De mogelijkheden hiertoe zijn
onderzocht door de provincie Noord-Holland. De conclusie
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was dat het gebruik en regionaal belang van deze verbinding
te gering is om hiervoor hoge realisatiekosten te maken. De
provincie heeft wel geïnvesteerd in infrastructurele aanpassingen en nieuwe verkeerslichten op de kruispunten N202A22 om daar de capaciteit te vergroten.
In Velsen-Noord is de verkeersstructuur gewijzigd in de afgelopen jaren. Hier zijn twee belangrijke wegen toegevoegd aan
het wegennet: de Westelijke Randweg Beverwijk (N197) en
aan de zuidkant de Concordiastraat. De Pontweg is juist afgesloten voor autoverkeer op het gedeelte tussen de woonkern
en de Concordiastraat-Noordersluisweg. Hierdoor is een duidelijke scheiding verkregen tussen de woonkern en de
bedrijventerreinen.
De Duurzaam Veilige inrichting van het wegennet in Velsen is
voortvarend aangepakt. Belangrijke keuzes in de categorisering van wegen (30 of 50 km/uur) zijn gemaakt in Velserbroek, Santpoort-Zuid en het westelijk deel van IJmuiden. De
gestelde ambitie in het LVVP om ook hoofdwegen als de
Lange Nieuwstraat, Van den Vondellaan en Hagelingerweg
geen deel meer uit te laten maken van het 50 km/uur hoofdwegennet, lijkt onhaalbaar.

Parkeren
 De doelstellingen voor parkeren zijn vastgelegd en verder
uitgewerkt in het Parkeerbeleidsplan (2008) en de evaluatie
van het Parkeerbeleidsplan (2011).
 Het parkeernormenbeleid heeft zich ontwikkeld, waarbij de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid richting de initiatiefnemer is geschoven. Er
is tot op heden geen parkeerfonds ingesteld.
 In de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2007’ is het beleid ten aanzien van
gehandicaptenparkeren verder uitgewerkt.
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Naar aanleiding van discussie rondom het Parkeerbeleidsplan
is gebleken dat de samenleving in meerderheid tegen de invoering van restrictief parkeerbeleid (bijv. betaald parkeren
of vergunningparkeren) is. Op korte termijn zal wel worden
geëxperimenteerd met een blauwe zone nabij het winkelgebied in Velsen-Noord. Deze blauwe zone heeft tot doel de
parkeercapaciteit dichtbij de winkels gedurende openingstijden te bestemmen voor winkelend publiek.

Langzaam verkeer
 De doelstellingen voor langzaam verkeer zijn vastgelegd en
verder uitgewerkt in een gemeentelijk Fietsbeleidsplan (‘Velsen fietst’) en in een Plan van aanpak duurzaam veilige
schoolomgeving.
 Langs vrijwel alle 50 km/uur wegen zijn vrijliggende fietspaden of fietsstroken gerealiseerd in rood asfalt of is dit in
voorbereiding. Ook zijn twee ‘fietsstraten’ aangelegd (ventwegen Waterloolaan en Santpoortse Dreef).
 Voor recreatief fietsverkeer zijn het fietspad door de Heerenduinen en het CRM-tunneltje toegevoegd aan het netwerk.
 Er is veel aandacht besteed aan verbeteringen in de schoolomgeving en de routes daar naar toe. Ook is een jaarlijks
programma ontstaan met voorlichtings- en educatieprojecten
die als doel hebben de verkeersvaardigheid en het gedrag
van scholieren en ouders te verbeteren.
Openbaar vervoer
 Een belangrijke ontwikkeling is het stimuleren van de regionale buslijnen 73, 75 en 82, in nauwe samenwerking met de
provincie Noord-Holland. Voor lijn 75, de meest gebruikte
buslijn in Velsen, is gekozen voor het hoogste kwaliteitsniveau. Deze zal onderdeel worden van R-net, het HOVnetwerk in de Randstad. Voor lijn 73 en 82 zijn projecten in
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voorbereiding die de doorstroming van het openbaar vervoer,
en waar mogelijk ook het autoverkeer, bevorderen.
Het verbeteren van de voorzieningen bij de stations en bushaltes is voortvarend aangepakt, zoals uitbreiding van de
fietsenstallingen, comfortabele wachtruimtes, reisinformatie
op displays, toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden.
De exploitatie van het openbaar vervoer staat voortdurend
onder druk door de lage kostendekkingsgraad. In 2011 is een
bezuiniging doorgevoerd, waarbij de buslijnen door Santpoort-Zuid en Velsen-Noord zijn opgeheven. Recentelijk heeft
de provincie aangegeven vanaf 2014 de bootverbinding naar
Amsterdam (Fast Flying Ferry) te willen stopzetten.
Om te komen tot een toekomstvaste exploitatie van het busvervoer heeft de provincie een OV-Visie opgesteld. De kern
hiervan is de onderverdeling in een stroomlijnennet (waaronder R-net) en een aanvullend net waarin maatwerk vereist is
(bijv. buurtbussen). Alle buslijnen in Velsen vallen onder het
stroomlijnennet.

4.2 Aanbevelingen
Monitoring en evaluatie
In de afgelopen jaren zijn op twee gebieden vorderingen gemaakt in het cijfermatig monitoren van de verkeerssituatie:
parkeerdruk en verkeersintensiteit. In beide gevallen wordt elke
3 á 4 jaar een update gemaakt van de situatie. Bij de parkeerdrukmeting wordt door een extern bureau een telling gedaan van
het aantal beschikbare parkeervakken en het gebruik hiervan. De
verkeersintensiteit op het wegennet is ook goed in beeld. In samenwerking met de Milieudienst en de andere IJmondgemeenten
wordt de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) periodiek

geactualiseerd. Daarbij gaat het om een verkeersmodel met een
basisjaar en een prognosejaar, op dit moment respectievelijk
2011 en 2020. Op basis van recente aanpassingen in het wegennet, ontwikkelingen in wonen en werken, en recente tellingen
van relevante wegvakken worden de modellen steeds verfijnd en
bijgewerkt.
Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden voor monitoring
en evaluatie verder uit te breiden. Steeds meer instrumenten
komen hiervoor beschikbaar, zoals data uit navigatiesystemen,
onderzoeken naar verplaatsingsgedrag en kaartbeelden over
mobiliteit. Haaks hierop staat een negatieve trend dat ongevallengegevens steeds slechter geregistreerd worden, wat inmiddels
ook landelijk onderkend is. Om de mogelijkheden in kaart te
brengen zal een voorstel worden gedaan bij de actualisatie van
het LVVP. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met het adviesbureau Goudappel Coffeng, waarmee in pilotverband een
verkenning wordt gedaan naar het gewenste instrumentarium
voor monitoring en evaluatie.
Aanpak actualisatie
Zoals blijkt uit de evaluatie van het LVVP zijn de doelstellingen
en beleidsonderwerpen die destijds geformuleerd zijn in grote
lijnen nog steeds aan de orde. Voor de komende jaren staan veel
cruciale herinrichtingsprojecten op stapel die voortvloeien uit
keuzes die de afgelopen tijd gemaakt zijn. Ook lijkt het gezien de
huidige economische onzekerheid niet nuttig om een planhorizon
voorbij 2020 te nemen.
Het voorstel is dan ook om geen volledig nieuw LVVP te maken,
maar het huidige LVVP te actualiseren. Dit houdt in dat de doelstellingen en meest essentiële beleidsonderwerpen van het
verkeer- en vervoerbeleid grotendeels gehandhaafd worden,
maar op onderdelen wel nieuwe beleidskeuzes geformuleerd
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moeten worden. Uiteraard moeten de in 2004 genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten herijkt worden. Hetzelfde geldt
voor de ervaren problemen en wensen. Het kan zijn dat een enkel beleidsonderwerp nu van minder belang wordt gevonden of
dat er juist een onderwerp toegevoegd moet worden. Het gaat
dan echter om accentverschuivingen. Hiertoe kunnen al suggesties gedaan worden bij de behandeling van de evaluatie van het
LVVP in de gemeenteraad.
De daadwerkelijke actualisatie behelst met name het opnieuw
formuleren van beleidskeuzes bij de diverse onderwerpen en de
daarbij horende concrete beleidsacties en maatregelen voor de
komende jaren. Het is zinvol hierbij een koppeling te maken met
de bereikbaarheidsvisie en –agenda voor de IJmond die momenteel ook in voorbereiding is. Discussie en besluitvorming hierover
zal ook plaatsvinden in 2013. Tevens is het denkbaar dat de uitwerking van de Visie op Velsen 2025 in de nieuwe Structuurvisie
voor het ruimtelijk beleid tot nieuwe inzichten leidt.

32

Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan Velsen 2004 – April 2013

COLOFON

Titel

Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan
Velsen 2004

Samengesteld door

Kommer Sneeuw
Daan Hendriks

Datum

4 juli 2013

Contactadres voor deze publicatie Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL

IJMUIDEN

 Gemeente Velsen, IJmuiden, 2013

