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1.

Actualisering LVVP

1.1

Aanleiding
De gemeente Velsen heeft in 2004 het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) vastgesteld. In
2013 is dit LVVP geëvalueerd. Bij deze evaluatie heeft de gemeente geconstateerd dat de
beleidsuitgangspunten van het oude LVVP voor een groot deel nog actueel zijn en dat de
projecten en maatregelen voor een groot deel zijn uitgevoerd, zij het soms op een andere manier
dan in het LVVP beschreven. Enkele ontwikkelingen zijn anders uitgepakt dan voorzien:


De ontwikkeling van de mobiliteitsgroei die achterblijft en afvlakt.



De centrumontwikkeling in IJmuiden was lang onzeker en heeft een andere wending
gekregen.



De ontwikkeling van de zone langs de spoorlijn in IJmuiden en de voorziene aansluitingen op
de Kanaaldijk . De aanwijzing van de IJmuiderstraatweg als hoofdontsluiting voor IJmuidennoord was hiervan het gevolg.



De functie van de spoorlijn als omleidingsroute voor Driehuis is komen te vervallen ten gunste
van de aanleg van een busbaan.



De plannen voor een regionaal netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer zijn in essentie
overeind gebleven, maar wordt nu in een andere vorm uitgevoerd.

In 2013 is in regionaal verband een mobiliteitsvisie IJmond opgesteld en, parallel aan de
actualisering van het LVVP, wordt gewerkt aan een nieuwe structuurvisie Velsen. Deze
beleidsvisies zijn beide van belang voor het lokale beleid op het gebied van verkeer en vervoer.
De conclusie uit de evaluatie van het LVVP 2004 was dat de beleidsuitgangspunten voor een
groot deel nog actueel zijn voor de resterende looptijd tot 2020 (met een doorkijk naar 2025). Er is
wel behoefte aan een actualisering, en tevens is er behoefte aan een nieuwe uitvoeringsagenda.
Daarbij dient de uitvoeringsagenda sneller en beter in te spelen op de dynamiek in de
ontwikkelingen.
Bij de actualisering van het LVVP is gekozen voor een opzet in twee delen: eerst een
beleidsagenda, daarna een uitvoeringsplan. Door deze splitsing wordt het mogelijk het
uitvoeringsprogramma sneller en frequenter te actualiseren en blijft het LVVP als geheel langer
actueel en bruikbaar. De beleidsagenda verwoordt de relevante onderwerpen en beleidsacties op
het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren (2014-2020).

1.2

Beleidsagenda en uitvoeringsprogramma
Het LVVP 2004 was een vooruitblik naar de situatie in 2020 en bevatte een vrij statisch
programma van maatregelen. Hoewel veel beleid met succes is uitgewerkt in concrete
maatregelen weten we één ding zeker: prognoses komen niet altijd uit. Een vooruitblik is soms al
achterhaald op het moment dat deze is vastgesteld en gepubliceerd. Deze geactualiseerde
beleidsagenda van het LVVP is daarom, in plaats van een ‘eindbeeld’, een beschrijving van ‘de
weg er naar toe’. De nota benoemt de belangrijkste geactualiseerde beleidsuitgangspunten en de
mogelijkheden voor nieuw beleid.
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In 2014 zullen een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd en kunnen gaandeweg de openstaande
vraagstukken worden ingevuld. Vanuit de beleidsagenda wordt dan een concrete
uitvoeringsagenda opgesteld waarin de projecten, maatregelen en onderzoeken worden
benoemd. Een frequente actualisatie van dit uitvoeringsprogramma is dan mogelijk en het
uitvoeringsprogramma is tevens een instrument om te rapporteren aan de raad.
Op deze manier wordt het LVVP houdbaar tot 2020 en kan aan het eind van dit decennium een
nieuw (of wederom geactualiseerd) LVVP worden opgesteld.

1.3

Opzet en leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze beleidsagenda worden de bestaande situatie en de uitgangspunten
beschreven: het huidige beleid en verkeersstructuur, raakvlakken met ander beleid (zoals de
structuurvisie en de regionale visie IJmond), de effecten van het LVVP 2004, de openstaande
problemen, trends en ontwikkelingen en wensen voor de toekomst.
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de geactualiseerde hoofdlijnen voor het beleid en een aantal
nieuwe onderwerpen waarop een beleidskeuze moet worden gemaakt. Voor een aantal van deze
keuzes wordt een concreet voorstel gedaan, maar voor sommige is nog verder onderzoek nodig.
In hoofdstuk 4 staat de uitwerking van beleidsagenda naar uitvoeringsagenda centraal.
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2.

De uitgangspunten

2.1

Velsen in 2013: beschrijving structuur
Sinds halverwege de 19e eeuw bestaat Velsen uit twee ruimtelijk samenhangende delen. VelsenNoord, dat ruimtelijk en verkeerskundig sterk samenhangt met het complex van Tata-steel en
Beverwijk, en een zuidelijk deel. Dat zuidelijk deel bestaat uit IJmuiden enerzijds en de dorpen
Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek anderzijds.
Velsen ligt aan de westrand van de Metropoolregio Amsterdam: het sterk verstedelijkte zuidelijk
deel van Noord-Holland met Schiphol als belangrijke motor.

MRA

Figuur 2.1: Velsen in de metropoolregio Amsterdam

De verplaatsingen zijn sterk gericht op Haarlem, Amsterdam en Schiphol. In getallen uitgedrukt:
de helft van de verplaatsingen uit de gemeente Velsen gaat in de richting zuidoost (Amsterdam,
Schiphol en verder), een kwart in de richting zuidwest (voornamelijk Haarlem) en een kwart is
gericht op het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal (bron: verkeersmodel RVMK ).
Ontsluiting en bereikbaarheid voor autoverkeer
De A22 met de Velsertunnel is de hoofdontsluiting van Velsen. Ten noorden van de Velsertunnel
biedt de Velsertraverse toegang tot Velsen-Noord, Beverwijk, Tata Steel en de andere
bedrijventerreinen (o.a. de Bazaar). Ten zuiden van de tunnel biedt de Amsterdamseweg toegang
tot Velsen-Zuid, IJmuiden en Spaarnwoude. Een tweede hoofdontsluiting die aansluit op de
Amsterdamseweg is de N208, die westelijk van Haarlem naar de A22/Amsterdamseweg loopt. De
N208 is tevens de hoofdontsluiting voor Velserbroek, Santpoort en Driehuis. De hoofdroute naar
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IJmuiden via de Amsterdamseweg wordt ook wel de ‘primaire route’ genoemd. Een tweede route
naar IJmuiden loopt via Santpoort en Driehuis en wordt ook wel ‘secundaire route’ genoemd.

Figuur 2.2: Velsen en haar bereikbaarheid

Van al het autoverkeer (bron: verkeersmodel RVMK) is circa 60% extern verkeer: verkeer tussen
één van de Velsense kernen en het noorden, oosten of zuiden. Ongeveer 40% blijft dus intern,
binnen de gemeente. Van deze 40% is ongeveer 2/3e verkeer dat binnen IJmuiden blijft, de rest is
verkeer tussen IJmuiden en één van de andere kernen of verkeer binnen of tussen de kernen
Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Intern en extern verkeer samen betreft
circa 320.000 verplaatsingen per etmaal.

Figuur 2.3: verdeling van de interne (blauw) en externe (oranje) verplaatsingen

Het externe verkeer is het merendeel van het verkeer en dat verdeelt zich over de noordzuidcorridor A22/N208 en in mindere mate de secundaire route.
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Langzaam verkeer
Velsen is geen compacte, concentrische gemeente. Dat maakt het niet direct een ideale
fietsgemeente: de af te leggen afstanden zijn vrij lang. Ook zijn er een aantal grote barrières: het
Noordzeekanaal, maar ook de duinen en de snelwegen zorgen er voor dat niet altijd de meest
rechtstreekse route van A naar B kan worden genomen. Toch wordt er veel gefietst: van de
mensen die ondervraagd zijn in het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente geeft 63% aan
voor afstanden tot 5 km hoofdzakelijk de fiets te gebruiken. Ten opzichte van 2 jaar eerder is dit
een lichte stijging. Uit dit onderzoek blijkt ook dat men redelijk tevreden is over het comfort van het
fietspadennet, maar minder tevreden over de verkeersveiligheid: 20% geeft aan expliciet
ontevreden te zijn. Over het aantal fietsparkeermogelijkheden is 15% ontevreden.
In het gemeentelijk fietsbeleidsplan Velsen fietst (2010) is ingezet op het realiseren van
fietsinfrastructuur langs de hoofdwegen, verbetering van de oversteekbaarheid, het verwijderen
van obstakels en het realiseren van veilige schoolomgevingen. Het hoofdfietsnet is daarmee min
of meer compleet. Wel blijft nog de wens om de verbindingen over het kanaal te verbeteren. De
route via de sluizen is omslachtig en de pont vaart nog met een lage frequentie.
Openbaar vervoer
De langgerekte structuur maakt Velsen uitermate geschikt om te bedienen met het openbaar
vervoer. Er is een regionale spoorverbinding, die noord-zuid is gericht met stations in Driehuis,
Santpoort- Noord en Santpoort-Zuid. De belangrijke relaties naar Haarlem, Amsterdam en
Schiphol worden bediend door de bus, de trein of een combinatie van beiden. De meest gebruikte
busverbinding is die tussen IJmuiden en Haarlem. Om deze een hoogwaardig karakter te geven
wordt in 2015 een vrije busbaan gerealiseerd op het gedeelte tussen IJmuiden en SantpoortNoord. Daarnaast worden tal van doorstromingsmaatregelen getroffen, waarvan niet alleen de
busverbinding IJmuiden-Haarlem profiteert maar ook de verbindingen IJmuiden-Amsterdam en
IJmuiden- Beverwijk. Ook worden doorstromingsmaatregelen getroffen voor de busverbinding
Velserbroek-Beverwijk, zoals de aanleg van een weefstrook op de N208 richting Velsertunnel. De
verbetering van deze lijnen zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van het openbaar vervoer:
ze vormen daardoor een acceptabeler alternatief voor autoverplaatsingen. Deze omslag vindt in
de hele metropoolregio plaats en krijgt gestalte in de vorm van een netwerk van kwalitatief
hoogwaardige regionale verbindingen, met de R-net lijnen als paradepaardje.

Figuur 2.4: toekomstig tracé busverbinding van IJmuiden naar Haarlem
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In 2014/2015 wordt de concessie van het busvervoer in Haarlem/ IJmond opnieuw aanbesteed
door de provincie Noord-Holland. Om te komen tot een toekomstvaste exploitatie van het
busvervoer heeft de provincie in 2012 een OV-visie opgesteld. De kern hiervan is een
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.
Tot 2014 voer er een snelle bootverbinding vanaf het Pontplein in Velsen-Zuid naar Amsterdam.
Deze heeft onvoldoende reizigers kunnen trekken om exploitabel te kunnen zijn. De lage
frequentie, het feit dat er maar één opstapplaats was en de hoge exploitatiekosten zijn hiervan
mede de oorzaak.

Velsen ligt aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam en profiteert van de relatieve groei
van die regio. Mobiliteit is gericht op de economisch aantrekkelijke gebieden: Haarlem,
Amsterdam en Schiphol. Daardoor is er een relatief goed verbindend OV-netwerk. De ligging
aan het kanaal en aan zee maakt Velsen éénzijdig bereikbaar.

2.2

Velsen in 2013: problemen en wensen
In 2004 verscheen het LVVP, dat naast een visie op mobiliteit en verkeer ook een strategisch
uitvoeringsprogramma bevat. In 2013 verscheen de evaluatienota van dit LVVP. Deze nota
concludeert het volgende.
Bereikbaarheid autoverkeer
De bereikbaarheid van IJmuiden vindt plaats via de primaire en secundaire route. In het LVVP
werd voor de secundaire route ingezet op een betere verbinding, buiten Driehuis om via het
spoorbaantracé. Er is echter voor gekozen om een busbaan op dit tracé te leggen. Er zijn
aanvullende maatregelen voorgesteld om de secundaire route door de kernen minder
aantrekkelijk te maken en het doorgaande verkeer zoveel mogelijk naar de primaire route te
geleiden.
Voorgesteld was om de bereikbaarheid binnen IJmuiden meer te faciliteren via de Kanaaldijk en
Heerenduinweg, en de centrale route via de Lange Nieuwstraat daarin een lagere functie te
geven. Er zouden daarom verbindingen naar de beide tangenten moeten worden gemaakt, de
‘inprikkers’. Richting de Heerenduinweg is een extra aansluiting gekomen via het
Gijzenveltplantsoen. In 2012 is besloten om de Kanaaldijk als ongehinderde toevoerroute te
handhaven naar de haven en in plaats daarvan de IJmuiderstraatweg geschikt te maken als
ontsluitingsroute voor IJmuiden-noord. Mogelijke maatregelen op de Lange Nieuwstraat zijn
gedeeltelijk uitgewerkt. In 2015 wordt de straat heringericht en komt op het kruispunt bij Plein
1945 een verkeerslichtenregeling. Er zijn vervolgens meerdere mogelijkheden om aanvullende
maatregelen te nemen, maar besloten is om eerst de herinrichting af te wachten.
In de regionale bereikbaarheid is geen verandering opgetreden. Aan de noordzijde hebben de
ontwikkelingen in Beverwijk (Westelijke Randweg, noordoostelijke verbinding,
centrum/stationszone) gezorgd voor een verschuiving van de verkeersbelasting. Ook is de
wegenstructuur in Velsen-Noord aangepakt, maar de Velsertraverse blijft een zwaarbelaste
aansluiting. Aan de zuidkant is gestudeerd op de wens om de N208 te verbinden met de A22 in
zuidelijke richting, maar deze verbinding is vooralsnog te duur gebleken. Wel is de aansluiting
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Amsterdamseweg verbeterd. Voor 2015/2016 staat de renovatie van de Velsertunnel op de rol,
waarbij de bereikbaarheid van Velsen van en naar het noorden onder druk staat.
In de uitvoering van parkeerbeleid is een slag gemaakt: er zijn met name handzame
parkeernormen uitgewerkt. De parkeercapaciteit geeft op veel plekken momenteel nog wel
problemen, met name in Velserbroek en delen van IJmuiden. Vanwege de eerder genoemde
langgerekte, niet-concentrische vorm van de gemeente ligt het inzetten van grootschalige
reguleringsinstrumenten niet voor de hand. Wel wordt regulering op beperkte schaal ingezet op
specifieke locaties: betaald parkeren in het centrum van IJmuiden en nabij het strand, en in 2014
zal een eerste blauwe zone van kracht worden nabij de winkels in Velsen-Noord.
Openbaar vervoer
De vormgeving van een hoogwaardig verbindend netwerk voor de Randstad in de vorm van R-net
is op stoom. Bij de totstandkoming van het LVVP 2004 was er onzekerheid over de belangrijke
verbinding tussen IJmuiden en Haarlem. De doortrekking van de Zuidtangent bleek niet
realiseerbaar, alternatieven waren op dat moment niet voorhanden. Hier is een duidelijke
inhaalslag gemaakt, maar ook bij andere buslijnen in de vorm van fietsenstallingen en
toegankelijkheid bij bushaltes en enkele doorstromingsmaatregelen. Bij de treinstations zijn de
P+R mogelijkheden voor auto en fiets uitgebreid. Ook in de niet infrastructurele sfeer (imago,
dynamische reisinformatie op de haltes en het R-net serviceconcept) is een omslag gemaakt.
Een verdere uitbreiding van doorstromingsmaatregelen, bushaltevoorzieningen en P+R
mogelijkheden bij de stations blijft wenselijk. Daarnaast bestaat nadrukkelijk de wens om een
alternatief te vinden voor personenvervoer over water op het Noordzeekanaal.
Verkeersveiligheid en langzaam verkeer
Op gemeentelijk niveau heeft de voorgestelde indeling van hoofdwegennet en verblijfsgebieden
grotendeels volgens de oorspronkelijke doelstellingen vorm gekregen. Zoals gemeld zijn door de
uitwerking van een duurzaam veilig wegennet ook de fietsvoorzieningen vorm gegeven en zijn
enkele recreatieve schakels aangelegd. Uit de ongevallenregistratie blijkt dat landelijk het aantal
ongevallen afneemt, maar juist bij de ongevallen met fietsers is dit niet het geval. Mogelijk wordt
dit veroorzaakt door de sterke toename van de elektrische fiets en de snorfiets.
Gebruikerswensen en problemen
Eind 2013 is via het Burgerpanel en via een digitale enquête geïnventariseerd welke problemen
de Velsense verkeerdeelnemers ondervinden, en wat hun wensen voor de aanpak de komende
jaren zijn. Aan de hand van de resultaten daarvan wordt mede de prioriteit voor de aanpak van
onveilige punten bepaald.

De bereikbaarheid van Velsen heeft te leiden onder de verkeersdruk op het hoofdwegennet. Dit
heeft consequenties voor de doorstroming op de aansluitingen op de A22 en N208. Er is nog
geen structurele en definitieve aanpak voor de verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden
geformuleerd. De sterke toename van de elektrische fiets en de snorfiets maakt extra aandacht
voor de verkeersveiligheid wenselijk.
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2.3

Trends en ontwikkelingen
De groei van inwoners, arbeidsplaatsen en winkeloppervlak neemt af. In sommige regio’s in
Nederland is al langer sprake van krimp en ook de regio IJmond ziet de feitelijke groei
achterblijven bij de prognoses van enkele jaren geleden. De mobiliteitsgroei zal daarmee ook
achterblijven bij de prognoses. De economische en sociaal-demografische ontwikkelingen wijzen
er niet op dat deze afvlakkende trend weer snel zal ombuigen in een groeitrend. Onder andere het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorspelt in diverse publicaties het volgende:


Op macroschaal wordt een afvlakking van de groei van inwoners en arbeidsplaatsen
voorspeld.



Jongeren blijken minder auto te rijden dan vroeger en vaker en meer in grote stedelijke
gebieden te leven.



Ouderen hebben een inhaalslag gemaakt in de mobiliteit, maar ook deze inhaalslag lijkt zijn
sterkste groeispurt gehad te hebben.



Internetwinkelen vervangt steeds meer en vaker het fysieke winkelbezoek, winkelen wordt
meer een recreatieve bezigheid dan een verplaatsing met als doel het aanschaffen van
goederen.



Groei van activiteiten vindt nog wel plaats, maar beperkt zich steeds meer tot de grote
steden. Het is onduidelijk in hoeverre Velsen als perifeer gelegen deel van de Metropoolregio
Amsterdam hierin meedeelt.

De bovengenoemde trends hebben tot gevolg dat de groei van de mobiliteit en zeker de
automobiliteit zal afvlakken. Waar in het verleden werd uitgegaan van een groei van 10-tallen
procenten zal deze nu beperkt blijven. Concreet betekent dit dat de mobiliteit de komende jaren
ongeveer op het huidige niveau zal blijven.

De verwachting is dat het verkeersbeeld in 2020 ongeveer gelijk is aan dat van 2013 en dat de
groei beperkt blijft tot maximaal 5% .

Voor het LVVP betekent dit dat de mobiliteitsomvang van de huidige situatie als uitgangspunt
genomen kan worden.
Structuurvisie
Parallel aan de actualisering van het LVVP wordt door de gemeente Velsen een nieuwe
structuurvisie opgesteld. Ook in de structuurvisie wordt de afname van de groei als uitgangspunt
genomen.
In de structuurvisie wordt Velsen gepositioneerd als één gemeente met meerdere gezichten.
Velsen is geen kopie of concurrent van buurgemeenten als Haarlem en Beverwijk en moet hier
ook niet naar streven. De dynamische ligging in de Metropoolregio Amsterdam biedt op de lange
termijn veel kansen voor de gemeente Velsen. Het is daarbij belangrijk dat Velsen haar eigen
identiteit behoudt en haar eigenheid en specifieke aantrekkingskracht verder benut.
Het LVVP zal de beleidsontwikkelingen uit de structuurvisie moeten vertalen naar
mobiliteitsuitgangspunten. Belangrijkste punten uit deze nieuwe structuurvisie wat betreft mobiliteit
zijn:
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Velsen is vooral sterk afhankelijk van de A9 en het functioneren van de Velsertunnel. De
inmiddels gerealiseerde spitsstroken op de A9 hebben verlichting geboden, maar bieden nog
onvoldoende soelaas.



Het gebruik van de fiets en de bus in Velsen is goed maar kan verder worden versterkt. De
treinstations kunnen beter worden benut.



Binnen het programma IJmond bereikbaar werken de vier IJmondgemeenten samen op het
gebied van mobiliteitsmanagement (het geleiden en sturen van de verplaatsingen van en
naar de grote werklocaties). Zij hebben gezamenlijk een regionale mobiliteitsvisie IJmond
opgesteld (zie onder). Deze visie is richtinggevend voor verbetering van de mobiliteit van
Velsen.



De aanpassingen in de verkeersinfrastructuur, onder andere gekoppeld aan de aanleg van
de HOV-verbinding van IJmuiden naar Haarlem, zijn agendabepalend voor Velsen de
komende jaren.



De mogelijkheden van vervoer over water op het Noordzeekanaal bieden kansen in de
recreatieve sfeer en voor de positionering van Velsen als poort van de Randstad via het
water.



Er is een sterke behoefte om de verbindingen richting Amsterdam op peil te houden, voor
auto maar ook voor OV.

De structuurvisie gaat uit van benutten van de kernkwaliteiten. Het op peil houden van de
bereikbaarheid voor de auto, het focussen op de regionale verbindingen en het verbeteren van
OV- en fietsbereikbaarheid zijn daarbij aandachtspunten.

Regionale visie IJmond
Omdat verkeer niet ophoudt bij een gemeentegrens hebben de vier IJmondgemeenten naast hun
eigen plannen voor het bereikbaar en leefbaar houden van hun woon-, werk- en
recreatiegebieden regionaal samengewerkt. Begin 2014 wordt de Regionale Mobiliteitsvisie
IJmond vastgesteld. Belangrijkste doel van deze mobiliteitsvisie is het bereikbaar en prettig
leefbaar houden van het IJmondgebied.
Deze visie is richtinggevend voor de verbetering van de bereikbaarheid van Velsen. Hierin worden
niet alleen investeringen in de infrastructuur voorgesteld, maar ook in dynamisch
verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Hierbij zijn met name de volgende ambities
relevant:


Meer mensen op de fiets en in het OV. Het aandeel van de verplaatsingen tot 7,5 kilometer
op de fiets en het OV gebruik moet in de IJmond gelijk zijn aan het gemiddelde in de
Randstad.



Stimuleren mobiliteitsmanagement (door bedrijven) op regionale schaal.



Minder vertraging automobilisten op corridors in IJmond, de A9 moet uit de file top-10.



Doorgaand verkeer maakt gebruik van de A9, de A22 wordt een regionale stroomweg voor
de IJmond.



De leefbaarheid in de IJmond verbetert omdat het autoverkeer niet bijdraagt aan het
overschrijden van de luchtkwaliteitsnormen.

De regionale visie IJmond beschrijft een groot aantal maatregelen om de ambities te bereiken.
Voor de actualisering van het LVVP zijn de volgende maatregelen van belang:
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Infrastructuur


Ontvlechten verkeersstromen A22 waardoor Velsertunnel wordt gevrijwaard van structurele
capaciteitsproblemen in ochtend- en avondspits. De aanleg van een verbinding tussen de
A9-A22 en N208 waardoor meer verkeer via de Wijkertunnel van en naar de N208 kan rijden
is hiervoor één van de opties.



Verhogen capaciteit A9. Minder congestie op de A9 betekent tevens minder verkeer over de
N202/Amsterdamseweg, waardoor ook op die route het capaciteitsprobleem wordt opgelost.



Een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9.



Reconstructie kruispunt Velsertraverse-Velserweg-Wijkerstraatweg. Door het kruispunt te
reconstrueren nemen de verliestijden af en neemt de capaciteit toe.



Aanleg ontbrekende schakels regionaal fietsnetwerk door middel van ontwikkeling
kwaliteitsnet fiets in de IJmond.



Verbeteren oversteek Noordzeekanaal. Bij een overvaart per 10 minuten gaan gebruikers
niet meer van een dienstregeling uit en vormt het kanaal geen barrière meer voor
(brom)fietsen.



Aanleg fietsers/voetgangerstunnel Velsertraverse.



Doorstromingsmaatregelen voor de bus op verschillende knelpunten in de IJmond.



Verbeteren P+R-voorzieningen, uitbreiding capaciteit Santpoort, Driehuis en Uitgeest.



Verbeteren kwaliteit bushalten en busstations en actuele reisinformatie bij haltes.



Aanleggen geluidsarm asfalt.

Dynamisch verkeersmanagement


Verbeteren verkeersafwikkeling Velsertunnel door het aanleggen van een
hoogtedetectiesysteem en de aanleg van calamiteitenbogen in de knooppunten Beverwijk en
Velsen.



Gebiedsgericht benutten zodat de wegcapaciteit op hoofdwegennet zo efficiënt en effectief
mogelijk wordt gebruikt.



Deelname aan Regioregie waarin werkzaamheden en evenementen regionaal op elkaar
worden afgestemd.



Optimaliseren van verkeerslichten, fietsvriendelijke verkeerslichten aanleggen en de bus
voorrang verlenen bij verkeerslichten.

Openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement


OV netwerk op peil. In aansluiting op de OV-visie van de provincie Noord-Holland zullen de
IJmondgemeenten zich inspannen om de stroomlijnen voor het openbaar verver verder te
versterken. Naast de ontwikkeling van de HOV-lijn IJmuiden-Haarlem wordt ook ingezet op
het verbeteren van de lijn IJmuiden-Amsterdam.



Mobiliteitsmanagement bij bedrijven. IJmond Bereikbaar neemt initiatief om bedrijven te
benaderen en faciliteert en coördineert het mobiliteitsmanagement.



Inzet vraaggerichte shuttlediensten naar bedrijventerreinen.



Aanbieden IJmond Bereikbaar OV chipkaart.



Faciliteren elektrisch rijden.

Regionaal zijn met name het aantrekkelijk maken van het OV-netwerk en het verbeteren van de
bereikbaarheid van de toegangen tot Velsen een speerpunt.
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3.

De beleidsagenda 2014-2020
In dit hoofdstuk staat de beleidsagenda voor de komende jaren beschreven. Dit bestaat voor een
groot deel uit geactualiseerde beleidsuitgangspunten uit het LVVP 2004. Maar er zijn ook nieuwe
beleidsacties als gevolg van ontwikkelingen die zich het afgelopen decennium hebben
voorgedaan.
De hoofdstukindeling sluit aan bij het LVVP 2004 en bij de evaluatie daarvan. De beschrijving van
de onderdelen start steeds met de samenvatting van de beleidskeuzes uit het LVVP 2004.

3.1

Sturen van de mobiliteit
Situatie
LVVP 2004: Alternatieven voor de auto richten op doelgroepen en specifieke situaties.
Welvaart en welzijn hangen af van de mate waarin activiteiten kunnen worden ontplooid. Eén van
de voorwaarden voor het kunnen ontplooien van activiteiten is bereikbaarheid: naarmate de
bereikbaarheid van een locatie beter is zal deze aantrekkelijker zijn. De keerzijde is dat die
aantrekkelijkheid verkeer genereert en dat kan weer een negatief effect hebben op leefbaarheid
en leefomgeving.
Hoewel de groei van mobiliteit afneemt, profiteert Velsen door haar ligging in de Metropoolregio
Amsterdam van de economische groeipotentie van de MRA. De omgevingscapaciteit van het
autosysteem is echter eindig: meer groei heeft negatieve leefomgevingseffecten. Substantieel
terugdringen van het autoverkeer vraagt een behoorlijke inspanning en heeft vaak negatieve
welvaartseffecten tot gevolg. Het streven voor het LVVP is handhaving van de automobiliteit op
het niveau van 2013.
Mogelijkheden voor beleid
Voor de komende jaren wordt ingezet op verduurzaming van het mobiliteitsbeleid.
Het mobiliteitsbeleid steunt daarom op drie pijlers:
1.

Het verminderen van de vraag naar mobiliteit door wonen en werken, verder het structureren
en bereikbaar maken van voorzieningen met duurzame vervoerwijzen.

2.

Het bieden en opwaarderen van alternatieven en het stimuleren van het gebruik van fiets,
OV en ketenverplaatsingen.

3.

Het verduurzamen van de autobereikbaarheid en verminderen van de negatieve economieeffecten.

Ad 1: verminderen mobiliteit
Hiervoor is de structuurvisie het belangrijkste uitgangspunt. In de structuurvisie wordt gekozen
voor een bundeling van activiteiten in IJmuiden en het bouwen/uitbreiden binnen het bestaande
bebouwd gebied. Dit draagt bij aan concentratie en daarmee aan de mogelijkheid om verkeer te
reduceren: immers meer woningen binnen loop- en fietsafstand van het centrum en van de
belangrijkste werk- en opleidingslocaties en van de hoofdassen van het openbaar vervoer. Ook de
inspanningen op het gebied van mobiliteitsmanagement bij bedrijven op regionaal niveau dragen
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hieraan bij. Omdat dit een regionale aanpak vraagt is de regionale visie IJmond hierin leidend.
Aanvullend beleid in het LVVP is daarom niet nodig.
Ad 2: het bieden van goede en volwaardige alternatieven
Naast de fysieke capaciteit is de omgevingscapaciteit van het autowegennet eindig: behalve dat
op sommige punten de doorstroming nu al stokt, is er ook een grens aan de overlast die de
leefomgeving kan hebben. Visuele hinder, geluidsbelasting, luchtverontreiniging, uitstoot van
broeikasgassen en klimaatverandering zorgen ervoor dat er maar een beperkte groeicapaciteit is.
Om de bereikbaarheid te kunnen verbeteren is daarom de inzet van alternatieven nodig. Met
nadruk stellen we dat het hier gaat om ‘pull-maatregelen’ en niet om ‘push-maatregelen’:
alternatieven moeten aantrekkelijk worden voor automobilisten en mogen de autobereikbaarheid
niet inperken.
Een verdere kwaliteitsimpuls aan het openbaar vervoer is nodig om een volwaardig alternatief te
vormen voor de auto. De aanleg van de HOV-verbinding IJmuiden-Haarlem speelt hierbij een
belangrijke rol. In de toekomst moet gekeken worden of andere regionale verbindingen onderdeel
kunnen worden van R-net, zoals de rechtstreekse verbinding tussen IJmuiden en Amsterdam.

Figuur 3.1: R-net kwaliteit

Langzaam verkeer, en de combinatie hiervan met OV, biedt ook de kans om een volwaardig
alternatief te vormen. De elektrische fiets heeft de actieradius laten toenemen en heeft ervoor
gezorgd dat ook de fysiek minder sterken kunnen blijven fietsen. Fietsen moet veiliger en
aantrekkelijker worden gemaakt. Mogelijkheden hiervoor zijn het veiliger en directer maken van
het fietsroutenetwerk en de fietsparkeerfaciliteiten en het faciliteren van de overstap fiets-OV bij
het HOV en de stations.
Ad 3: het verduurzamen van het autogebruik
Autogebruik is en blijft noodzakelijk. Wel kan geprobeerd worden om het autogebruik te
verduurzamen. Dat betekent inzetten op brandstofbesparing en op het gebruik van minder
milieubelastende brandstoffen. De groei van de hybride en (volledig) elektrische auto biedt
kansen. De gemeente heeft in de vorm van parkeerbeleid mogelijkheden om dit soort
vervoerwijzen te faciliteren.
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Geactualiseerd beleid


Alternatieven voor de auto richten op doelgroepen en specifieke situaties.



Overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer faciliteren.



Openbaar vervoer voorzieningen optimaliseren.



Uitbouwen en verstevigen lokaal fietsroutenetwerk, aanpak onveilige punten.

Nieuw beleid


Compacte en OV-gerichte structuur als basis voor de ruimtelijke ontwikkeling
(structuurvisie).

3.2



Regionale bereikbaarheidsinitiatieven (mobiliteitsmanagement) ondersteunen.



Gebruik van alternatieve brandstoffen stimuleren.



Parkeerbeleid inrichten op het stimuleren van de elektrische auto.

De bereikbaarheid van de gemeente
Situatie
LVVP 2004: Een tweede verbinding (secundaire route) tussen het hoofdwegennet en IJmuiden
blijft nodig, de capaciteit dient te worden uitgebreid. Streven naar realisatie verbindingsboog
N208/A22.
Velsen is en blijft afhankelijk van autobereikbaarheid. Een goede regionale bereikbaarheid is dan
ook van groot belang. Belangrijke vraagstukken hierbij blijven:


De regionale bereikbaarheid via het stelsel A9/A22/N208: optimalisatie van de aansluitingen,
ontvlechting van lokaal en doorgaand verkeer en flexibiliteit bij calamiteiten zijn nodig.



De toegangspoorten tot de verschillende delen van de gemeente:
-

Velsertraverse: capaciteit en doorstroming.

-

Amsterdamseweg, aansluiting A22 en Pontplein: toekomstige capaciteit.

De hoofdader voor de bereikbaarheid van Velsen is de corridor A9/A22/N208. Dit stelsel van
wegen is naast hoofdontsluiting van Velsen ook een belangrijke schakel tussen Noord-Hollandnoord en de Metropoolregio Amsterdam en zijn mede daardoor vol belast. Problemen op de A9 en
op de A22/Velsertunnel hebben direct effect op de bereikbaarheid van de IJmond. De bestaande
aansluitingen kennen, ook zonder files op de A9 al problemen:


De Velsertraverse is en blijft de zwaarbelaste aansluiting van IJmond-noord. De komst van
de randweg Beverwijk heeft daar weining aan veranderd en het succes van de Beverwijkse
Bazaar heeft de toestroom doen toenemen.



De aansluiting van de Amsterdamseweg, net ten zuiden van de tunnel, is nog niet zo lang
geleden gereconstrueerd. Geconstateerd is dat er maar weinig restcapaciteit is. Verkeer van
Santpoort en Velserbroek in de richting van Amsterdam en verder moet via deze aansluiting
keren omdat er geen aansluiting van de N208 op de A22 in zuidelijke richting is.

Vanaf de aansluitingen zijn de primaire en secundaire route beschikbaar voor de bereikbaarheid
van de kernen, de haven en het strand. Het gebruik van de secundaire route kan niet meer
worden gestimuleerd vanwege de keuze voor de bestaande route door Driehuis. Dat betekent dat
de druk moet worden opgevangen door de primaire route (Amsterdamseweg-ParkwegStationsweg-Pontplein).
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Mogelijkheden voor beleid
Voor de regionale bereikbaarheid van Velsen is de regionale mobiliteitsvisie IJmond leidend. Wat
betreft infrastructuur worden in deze visie diverse ambities en maatregelen genoemd, zoals het
ontvlechten van verkeersstromen en mogelijke verbindingen tussen de N208 en de A22/A9,
verhogen van de capaciteit op de A9 en een nieuwe verbinding A8-A9.
Voor de Velsertraverse staan in de mobiliteitsvisie IJmond twee maatregelen benoemd. Samen
met de provincie en Rijkswaterstaat wordt al op korte termijn toegewerkt naar een reconstructie
van de aansluiting Beverwijk/Velsen-Noord op de A22. De beoogde oplossing is om de afritten
van en de toerit naar de A22 aan de oostzijde te verplaatsen en ‘om te klappen’ naar het zuiden
(zie figuur 3.2). Het kruispunt Parallelweg/Lijndenweg wordt dan een T-splitsing en stroomt beter
door. Daarnaast wordt ingezet op een reconstructie van het kruispunt Velsertraverse-VelserwegWijkerstraatweg. Om het verkeer hier in de toekomst vlotter en veiliger te kunnen afwikkelen is
een ongelijkvloerse kruising wenselijk.

Figuur 3.2: reconstructie aansluiting Beverwijk/Velsen-Noord op A22

Aan de zuidkant van de Velsertunnel moet de aansluitingsproblematiek in samenhang worden
bezien met de problemen als gevolg van uitwijkend verkeer door congestie op de A9. Wanneer in
de ochtendspits op de A9 richting Amsterdam file staat, gebruiken automobilisten de
Amsterdamseweg (N202) als alternatieve route. De N202 is dan zwaar belast waardoor vaak file
ontstaat op het eerste deel vanaf Velsen-Zuid. Hierdoor ontstaan ook wachtrijen op de
Stationsweg/Parkweg en de Rijksweg. Na omlegging en capaciteitsuitbreiding van de A9 bij
Badhoevedorp is de congestie op de A9 mogelijk minder, maar in ieder geval is voor de korte
termijn een oplossing gewenst. Dit is niet alleen van belang voor het vele autoverkeer, maar ook
voor de doorstroming van de belangrijke busverbinding naar Amsterdam (lijn 82). Deze
busverbinding is na het opheffen van de snelle bootverbinding nog belangrijker. Mede omdat de
Amsterdamseweg en de aansluitende wegen geregeld vaststaan, blijft een structurele oplossing
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voor de bereikbaarheid van Velserbroek en Santpoort richting Amsterdam (verbinding N208 met
A22/A9) wenselijk.

Geactualiseerd beleid


Primaire route als hoofdroute voor de ontsluiting van IJmuiden, havens en strand.



Secundaire route als lokale ontsluitingsweg tussen Santpoort, Driehuis, Velsen-Zuid en
IJmuiden.



Een structurele oplossing voor een verbinding tussen de N208 en A22/A9 in zuidelijke
richting blijft nodig.

Nieuw beleid


Ambities en maatregelen benoemd in regionale mobiliteitsvisie IJmond zijn leidend voor
regionale bereikbaarheid Velsen.



Onderzoek naar korte termijn oplossing voor ochtendspitsproblematiek Amsterdamseweg
tussen Velsen-Zuid en Spaarnwoude.

3.3

De verkeersstructuur van IJmuiden
Situatie
LVVP 2004: Realiseren van ’inprikkers’ vanaf de noordelijke en zuidelijke route in IJmuiden.
Verminderen verkeersfunctie Lange Nieuwstraat, waarbij een goede doorstroming van het
busverkeer is gewaarborgd.
In 2012 en 2013 is de verkeerstructuur in het centrum van IJmuiden onder de loep genomen. De
Lange Nieuwstraat is de van oudsher meest aantrekkelijke route van oost naar west door
IJmuiden en is daardoor zwaar belast. De doelstelling is om deze belasting te verminderen. Ten
behoeve van de veiligheid en doorstroming wordt op het kruispunt bij Plein 1945 een verkeerslicht
geplaatst. Geconstateerd is dat voor de Lange Nieuwstraat zelf altijd een tweerichtingsweg met
parkeervakken en fietspaden nodig zal zijn. Voor de drie aanliggende pleinen is er vrijheid om in
te spelen op ontwikkelingen in de toekomst. Het centrum ontwikkelt zich langs het bestaande lint
en krijgt mogelijk in de toekomst verdichting rondom deze pleinen. De toekomstige ontwikkelingen
bepalen of regulering van het verkeer op de Lange Nieuwstraat noodzakelijk wordt. Het effect van
de verkeerslichten bij Plein 1945 en de herinrichting van de Lange Nieuwstraat op de hoeveelheid
verkeer is nog onduidelijk. Na de herinrichting zal worden geëvalueerd hoe de maatregelen
hebben uitgepakt en wat er aanvullend moet worden gedaan om de verkeersdruk in oost-west
richting te verminderen.
Aan de noordzijde van IJmuiden is gekozen voor het renoveren van de IJmuiderstraatweg en
deze in te richten als ontsluitende route voor IJmuiden-noord. Het voornemen uit het LVVP om
aansluitingen op de Kanaaldijk te realiseren is daarmee vervallen. De Kanaaldijk blijft haar
verbindende functie naar IJmuiden-west, de havens en het strand daarmee optimaal vervullen.
Mogelijkheden voor beleid
De hoeveelheid verkeer op de Lange Nieuwstraat is groot, maar alternatieven vragen dikwijls
forse ingrepen. Alle mogelijkheden die zijn onderzocht gaan uit van alternatieve routes voor het
oost-west verkeer. Een alternatieve routestructuur is dus een voorwaarde voor een aanvullende
ingreep, maar kan op zichzelf ook een deel van de oplossing zijn. Een optimale afwikkeling van
oost-west verkeer en van centrumgericht verkeer is gebaat bij het aanleggen van een
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bereikbaarheidsstructuur in de vorm van een ring. Deze ring moet een route zijn die aantrekkelijk
genoeg is om als alternatief te functioneren, zodat er spreiding plaatsvindt over meerdere routes.
Door spreiding van de verkeersbelasting kunnen de straten en wegen die deel uitmaken van de
ring gekarakteriseerd worden als levendige aantrekkelijke routes, waar geen sprake is van
verkeersoverlast.

Figuur 3.3: de ‘kleine ring’ IJmuiden

Deze ‘kleine ring’ is in aanleg aanwezig, maar functioneert niet doordat één schakel nog
ontbreekt: de verbinding tussen het Moerbergplantsoen en de IJmuiderstraatweg. Daar
manifesteert zich bovendien de vraag in de vorm van sluipverkeer door de woonstraten in de
omgeving. Een onderzoek naar hoe deze verbinding kan worden verbeterd is daarom nodig.

Geactualiseerd beleid


Streven naar alternatieven voor de bereikbaarheid van IJmuiden via een zuidelijke en een
noordelijke route, door het verbeteren van de aansluitingen daarop.



Verminderen verkeersfunctie Lange Nieuwstraat, waarbij een goede doorstroming van het
busverkeer is gewaarborgd.

Nieuw beleid


Na herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945 de verkeerseffecten evalueren.



Onderzoek naar mogelijkheden om de ‘kleine ring’ te realiseren en zo een volwaardig
alternatief te bieden aan de noordzijde van IJmuiden. Het onderzoek is gericht op
verbeteren van de verbinding tussen Moerbergplantsoen en IJmuiderstraatweg.
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3.4

Categorisering: hoofdwegennet en verblijfsgebieden
Situatie
LVVP 2004: duidelijke indeling en vormgeving hoofdwegennet, inrichting 30 km/uur zones.
Het wegennet in Velsen is de afgelopen jaren ingericht volgens de principes van ‘Duurzaam
Veilig’:


Een duidelijke scheiding tussen verkeersaders en verblijfsgebieden.



Een vormgeving van de twee typen wegen die is afgestemd op een veilig gebruik van de
twee soorten (respectievelijk 50 /70 km/uur en 30 km/uur of erfinrichting).



Een bundeling van het verkeer op de verkeersaders, waar de doorstroming van verkeer dan
ook prioriteit heeft.

In het LVVP 2004 is al leidraad een overzicht opgenomen van het, destijds beoogde, toekomstige
hoofdwegennet en de verblijfsgebieden in Velsen. Voor een aantal wegen was nog geen
definitieve keuze gemaakt voor de functie en inrichting van de weg. In de afgelopen jaren is hier
invulling aan gegeven. Deels ging het daarbij om in het LVVP benoemde kwesties als een keuze
voor de Langemaad en De Kamp in Velserbroek, de IJmuiderstraatweg in IJmuiden en de
categorisering van de wegen in Santpoort-Zuid. Maar ook om veranderde inzichten over de
gewenste functie en inrichting van enkele wegen, zoals de Orionweg en het Moerbergplantsoen in
IJmuiden of de Pontweg in Velsen-Noord. Voor een belangrijke wijziging die beoogd was voor
Driehuis, de aanleg van een rondweg, is uiteindelijk niet gekozen.
De ambitie in het LVVP om ook belangrijke 50 km/uur wegen als de Lange Nieuwstraat en de
centrale wegen in Santpoort-Noord en Driehuis (de secundaire route) in de toekomst geen deel
meer uit te laten maken van het hoofdwegennet lijkt onhaalbaar. Deze wegen hebben niet alleen
een belangrijke functie voor het autoverkeer, maar ook voor het fietsverkeer, het busverkeer en de
hulpdiensten.
De beoogde hoofdwegenstructuur en categorisering uit het LVVP 2004 is voor een deel dus
anders ingevuld. Daarom is er behoefte aan een nieuw kader. Dit geldt niet alleen voor het
hoofdwegennet, maar ook voor de wegen op bedrijventerreinen.
Mogelijkheden voor beleid
De indeling van het hoofdwegennet en categorisering dient opnieuw te worden vastgesteld. In
eerste instantie betekent dit dat de gemaakte keuzes en vastgestelde aanpassingen verwerkt
moeten worden in een nieuwe leidraad voor het wegennet van Velsen. Afhankelijk van de
uitkomsten van onderzoek moeten ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de mogelijke realisatie van
de ‘kleine ring’ in IJmuiden, hierin een plaats krijgen.

Geactualiseerd beleid


Wijzigingen in het hoofdwegennet van Velsen vaststellen.



Vormgevingsprincipes vaststellen voor wegen op bedrijventerreinen.

Nieuw beleid


Nieuwe ontwikkelingen, zoals de mogelijke realisatie van de ‘kleine ring’ in IJmuiden, in
categorisering verwerken.
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3.5

Parkeren
Situatie
LVVP 2004: Vergroting parkeercapaciteit in het centrum van IJmuiden, geen regulerende
maatregelen tenzij blijkt dat deze noodzakelijk zijn, instelling parkeerfonds.
Er is in het centrum van IJmuiden voldoende parkeergelegenheid, die op dit moment beperkt
wordt gereguleerd. Enkele ontwikkelingen (zoals de mogelijke bebouwing van de KPN-locatie)
brengen kleine veranderingen te weeg. Vanwege de afnemende economische groei is er geen
groei en toename van de parkeervraag te verwachten. In het LVVP 2004 was nog voorzien in
hogere groeicijfers en is de mogelijkheid tot onderzoek naar regulering nog opengehouden. Er is
daarom geen noodzaak en weinig draagvlak om stringentere vormen van parkeerregulering in te
voeren.
Er was voorzien in een parkeerfonds om de afwenteling van parkeren op de openbare ruimte te
reguleren. Inmiddels is de invoering van een parkeerfonds niet haalbaar gebleken. In de
woonwijken is onderzocht of tegen bepaalde typen van overlast (bedrijfsbusjes) gericht
maatregelen genomen kunnen worden. Dit is om juridische en praktische redenen echter moeilijk
haalbaar gebleken.
Er is een toenemende vraag om duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren, vooral in de vorm van het
stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen en in het bijzonder de elektrische en
hybride voertuigen. Tegelijk is er een toename van dit elektrisch vervoer waar te nemen die vooral
is ingegeven door belastingtechnische maatregelen. Parkeerregulering is als instrument niet
beschikbaar om dit milieuvriendelijke vervoer te stimuleren.
Elektrische voertuigen hebben echter laadvoorzieningen nodig en parkeerruimte om deze
laadvoorzieningen te kunnen gebruiken, ook in de openbare ruimte. Op plaatsen waar de
parkeerruimte schaars is, is een afweging nodig of en op welke manier dit vervoer moet worden
gefaciliteerd.
Mogelijkheden voor beleid
Momenteel is de actieradius van de elektrische voertuigen een beperkende factor. Dat zorgt dan
ook voor de roep om laadvoorzieningen met bijbehorende parkeerruimte op locaties waar gewerkt
en gewinkeld wordt. Vanuit de regionale en landelijke overheid wordt de aanleg van deze
voorzieningen nu vaak gesubsidieerd (in het geval van Velsen zijn er programma’s van de
Provincie Noord-Holland en de Stadsregio). De verwachting is dat de actieradius van de batterijen
de komende jaren zal toenemen. Dat leidt tot een afnemende vraag naar laadfaciliteiten op
plaatsen waar een ‘tussenstop’ wordt gemaakt, zoals in en bij het centrum en een toenemende
vraag om deze op de herkomstadressen beschikbaar te krijgen.
Het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer is dan op korte termijn gebaat bij de aanleg
van laadpunten in het centrum en het faciliteren van het gebruik daarvan. Denk daarbij aan
speciaal gereserveerde parkeerplaatsen bij de laadpalen. Dit moet gecombineerd worden met
aandacht voor oplaadfaciliteiten aan de herkomstzijde. Met name de woningen die niet
grondgebonden zijn of beschikken over parkeren op eigen terrein vragen aandacht. Daar moeten
op de parkeerlocaties faciliteiten worden aangelegd, waar een gezamenlijk initiatief voor genomen
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moet worden. Dat kan door de gemeente, maar ook door een private partij of coöperatie waarbij
de gemeente faciliteert en stimuleert.

Figuur 3.4: openbare oplaadvoorziening voor elektrische auto’s vraagt gereserveerde parkeerplaatsen

De technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat bij een sterke ontwikkeling van elektrisch vervoer
de bevoorrechte positie van elektrische voertuigen in het centrum kan worden afgebouwd en niet
tot problemen zorgt. Ter vergelijking: ook de oplaadpunten voor de elektrische fiets in openbare
gelegenheden worden niet of nauwelijks meer gebruikt vanwege de verbeterde accu’s.

Geactualiseerd beleid


Geen invoering van gereguleerd parkeren in IJmuiden-centrum en monitoren hoe de
parkeervraag zich ontwikkelt.

Nieuw beleid


De gemeente kan op korte termijn zorgen voor laadvoorzieningen bij centrumvoorzieningen
met bijbehorende parkeerplaatsen.



Op langere termijn kan de gemeente zich richten op het faciliteren van laadvoorzieningen in
de openbare ruimte, ervan uitgaande dat commerciële partijen daarvoor gaan zorgdragen.



Gebruik van de openbare laadpalen in en bij het centrum monitoren en afhankelijk van de
ontwikkelingen afbouwen.

3.6

Langzaam verkeer veiliger faciliteren
Situatie
LVVP 2004: Ontbrekende schakels met prioriteit invullen, hoofdroutes bij renovatie voorzien van
asfalt, extra aandacht voor schoolomgevingen.
Voor wat betreft het langzaam verkeer is de prioriteit in het LVVP gelegd bij fietsers en scholieren.
De bovengenoemde doelstellingen zijn vastgelegd en verder uitgewerkt in het gemeentelijk
Fietsbeleidsplan (‘Velsen Fietst’ uit 2010) en in het Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige
schoolomgeving (2007). De maatregelen uit het Fietsbeleidsplan worden uitgevoerd en de
aanpak verkeersveilige schoolomgevingen is inmiddels uitgebreid met de aanpak veilige
schoolroutes.
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Landelijk is er een toename waar te nemen in het aantal fietsongevallen (zie figuur 3.5). Op
Rijksniveau is dan ook aandacht gevraagd voor deze problematiek. In de ‘Beleidsimpuls
verkeersveiligheid’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012) vraagt de minister aan
gemeenten om op korte termijn een inventarisatie te maken van de onveilige punten voor
langzaam verkeer en een aanpak te formuleren. Hoewel in Velsen geen toename van het aantal
fietsongevallen wordt geconstateerd is het zaak ook in Velsen extra aandacht te geven aan de
fietsveiligheid.

Figuur 3.5: landelijk beeld aantal ernstig gewonden onder fietsers en automobilisten/inzittenden

Een mogelijke oorzaak van de stijging van het aantal fietsongevallen is de sterke toename van het
aantal elektrische fietsen en snorfietsen. Het is dan ook noodzakelijk om in het beleid en bij
herinrichting van wegen expliciet aandacht te geven aan de elektrische fiets en snorfiets.
Mogelijkheden voor beleid
Allereerst is een goede inventarisatie nodig van de ongevallen en onveilige punten voor het
langzaam verkeer. De registratie van de ongevallen door de politie is de afgelopen jaren
veranderd. De cijfers geven daardoor waarschijnlijk een te rooskleurig beeld. Het werkelijke aantal
ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken zal hoger liggen dan uit de cijfers blijkt. De
ongevallenregistratie als bron is de basis, maar deze moet worden uitgebreid met andere
bronnen. De enquête via het burgerpanel is er daar één van. Op basis hiervan kunnen de
knelpunten worden geïdentificeerd en kan een plan van aanpak per knelpunt worden opgesteld.

Geactualiseerd beleid


Hoofdfietsnet comfortabel uitrusten en completeren met de laatste ontbrekende schakels.



Realiseren van veilige schoolroutes en schoolomgevingen.



Verbetering onveilige/onlogische punten.

Nieuw beleid


Prioriteit voor de aanpak van onveilige punten, waarbij de veiligheid van het langzaam
verkeer als uitgangspunt wordt genomen en een zelfde gewicht krijgt als de doorstroming
van auto- en busverkeer.



Er dient extra aandacht te worden besteed aan de toename van het gebruik van de
elektrische fiets en snorfiets en de consequenties hiervan op keuzes bij herinrichting van
wegen.
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3.7

Openbaar vervoer
Situatie
LVVP 2004: Faciliteren snel en verbindend netwerk, stimuleren ketenverplaatsingen en uitbouwen
collectief vraagafhankelijk vervoer.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de exploitatie van het openbaar vervoer en
subsidieert de wegbeheerders bij de aanleg van de infrastructuur. De gemeente is vanwege de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor het vervoer van de speciale
doelgroepen.
De rol van de gemeente ten aanzien van het openbaar vervoer is met name het leveren van een
bijdrage aan de infrastructuur. Daarbij gaat het om haltevoorzieningen en maatregelen om de
doorstroming van het busverkeer te bevorderen. De afgelopen jaren is op dit gebied tal van
maatregelen genomen in nauwe samenwerking met de provincie. Voor de toekomst moet worden
ingezet op het verder betrouwbaar maken van en uitbreiden van het snelle verbindende busnet.
Het realiseren van de R-netverbinding van IJmuiden naar Haarlem is daarbij een centraal
onderdeel, maar ook de doorstromingsmaatregelen op de andere regionale busverbindingen. Het
streven is om voor de regionale verplaatsingen een volwaardig alternatief te bieden voor de auto.
Een belangrijk gegeven op de korte termijn is dat de provincie de concessie van het busvervoer in
Haarlem/ IJmond opnieuw gaat aanbesteden, voor een periode van 10 jaar (2016-2025). Bij de
start van een nieuwe concessie moet de provincie er zeker van zijn dat gedurende de hele looptijd
van de concessie de afgesproken exploitatiebijdrage betaald kan worden aan de vervoerder. Door
bezuinigingen vanaf 2014 van het Rijk en een hogere kostprijs per gereden dienstregelingsuur
(DRU) staat dit onder druk. Om te komen tot een toekomstvaste exploitatie van het busvervoer
heeft de provincie in 2012 een OV-visie opgesteld. Met deze visie is ingezet op een vergroting van
de kostendekkingsgraad van het OV. De ambitie was om zo méér OV te kunnen aanbieden voor
dezelfde bijdrage. Gezien de financiële ontwikkelingen zal de ambitie nu komen te liggen op het
zoveel mogelijk behouden van wat er is.
Ook voor Velsen is dit een belangrijk uitgangspunt voor het programma van eisen dat in 2014
door de provincie wordt voorbereid. Alle buslijnen binnen Velsen behoren tot het zogenaamde
‘stroomlijnennet’ en het is belangrijk dat dit zo blijft. De gemeente kan daar zelf aan bijdragen door
zoveel mogelijk mee te werken aan infrastructurele aanpassingen die de bus sneller en
betrouwbaarder maken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de bus wordt niet alleen
aantrekkelijker voor de huidige en potentieel nieuwe gebruikers, maar de vervoerder kan dan ook
de rittijden verkorten zodat per saldo meer OV kan worden geboden voor dezelfde prijs.
Mogelijkheden voor beleid
Sinds de bezuinigingen in 2010/2011 op het OV in Noord-Holland en het vaststellen van de OVVisie in 2012 wordt in de jaarlijkse dienstregelingen toegewerkt naar een ‘sterk verbindend
grofmazig lijnennet’. De laag bezette lijnen worden continu kritisch tegen het licht gehouden. Dit
heeft in Velsen onder meer geleid tot het opheffen van de buslijnen door Santpoort-Zuid en
Velsen-Noord. Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de lokale
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ontsluiting. Het gaat dan voor een groot deel om het bedienen van reizigers die geen alternatief
hebben: mensen die slecht ter been zijn en van vervoer op maat afhankelijk zijn. Deze ‘onderkant
van het OV’ wordt steeds meer bediend door het WMO-vervoer. Daarnaast zijn er vele
semiparticuliere initiatieven ontstaan, vaak georganiseerd vanuit bedrijven, instellingen, buurten
en vrijwilligers. Een recent voorbeeld daarvan is de start van de buurtbus in Bloemendaal en
Santpoort-Zuid. De rol van de gemeente bij dergelijke initiatieven ligt met name in de sfeer van het
stimuleren en faciliteren van de private initiatieven.
De mogelijkheden voor vervoer over water op het Noordzeekanaal worden vanuit een nieuw
perspectief bekeken, namelijk vanuit de positionering van Velsen als poort van de Randstad over
water. Een concept als een waterbus biedt wellicht vervoerkundige mogelijkheden naast de
recreatieve en positioneringskansen. De provincie Noord-Holland stuurt aan op een onderzoek
naar de mogelijkheden van een breed gedragen duurzame vorm van personenvervoer over water
in het Noordzeekanaalgebied. Dit onderzoek is nog niet gestart.

Geactualiseerd beleid


Faciliteren in infrastructuur op het netwerk van snelle en verbindende lijnen.



Inzetten op goede haltevoorzieningen en overstapmogelijkheden.

Nieuw beleid


Stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven voor doelgroepenvervoer.



Deelname aan onderzoek naar de mogelijkheden van personenvervoer over water in het
Noordzeekanaalgebied.
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4.

Van beleidsagenda naar uitvoeringsprogramma
In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke beleidskeuzes er zijn. Deze bestaan deels uit een
aantal beleidskeuzes en beleidsuitgangspunten uit het LVVP 2004, al dan niet geactualiseerd
naar 2014. Bij de uitvoering van dit beleid gaat het grotendeels om het continueren van reeds
lopende voorbereidingen en werkzaamheden. De verantwoording hierover vindt plaats in de
jaarlijkse cyclus van begroting en jaarverslag.
Daarnaast zijn ook nieuwe beleidsacties geformuleerd. Een deel van dit nieuwe beleid,
bijvoorbeeld de realisatiemogelijkheden van een ‘kleine ring’ in IJmuiden of personenvervoer over
water op het Noordzeekanaal, is nog onvoldragen en daarvoor is verder onderzoek nodig. Een
ander deel, bijvoorbeeld het plan voor aanpak van onveilige locaties voor fietsers, heeft nog een
uitwerking nodig maar kan al op korte termijn worden opgepakt.
Om ruimte te geven aan nog benodigd onderzoek en uitwerkingen en aan de dynamiek in de
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer, zal het uitvoeringsprogramma een cyclisch
karakter krijgen. Door vaker te evalueren en monitoren kan beter bijgestuurd worden: de
maatschappij is dynamisch en de ontwikkelingen kunnen sneller een andere wending krijgen dan
momenteel is te voorzien. In de loop van 2014 wordt een uitvoeringsprogramma geformuleerd en
voorgelegd aan de nieuwe raad. Door te kiezen voor een evaluatie- en actualiseringscyclus van 4
jaar kan dan telkens een nieuw uitvoeringsprogramma worden gekoppeld aan de betreffende
raadsperiode.
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