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Katwijkse Agenda Mobiliteit

We constateren dat de leefbaarheid steeds sterker onder druk komt te staan
door het toenemende verkeer. Het overgrote deel van onze openbare ruimte
is inmiddels ingericht voor autoverkeer. Om de kwaliteit van onze
leefomgeving te bewaren en waar nodig te verbeteren, is het noodzakelijk
dat we in onze kernen en woongebieden de mens centraal stellen, en niet de
auto. Verblijven en elkaar ontmoeten staan voorop, in plaats van er zo snel
mogelijk doorheen te kunnen rijden.
Daarom is het nodig dat we mobiliteit niet opvatten als doel op zich, maar
dat we tegelijk beseffen dat mobiliteit een belangrijke bijdrage kan leveren
aan wonen, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Op regionaal niveau is
het doel voor de werkgebieden: het goed bereikbaar maken van de
economische functies. Maar in de kernen en woongebieden geldt dat
(auto)verkeer ondergeschikt moet zijn aan de doelen op het gebied van
leefbaarheid, veiligheid, groen, milieu en gezondheid. Daarom is er in de
KAM veel aandacht voor de afstemming met andere beleidsterreinen.
Na vaststelling van de KAM worden de beleidskeuzes uitgewerkt in een
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit met concrete projecten.
De KAM is voor de komende jaren het richtsnoer voor het beleid op het
gebied van mobiliteit. Ik verwacht dat een ieder inspiratie kan vinden in dit
document om samen verder te bouwen aan de unieke kwaliteiten van
Katwijk!
Rien Nagtegaal, wethouder Groene Leefomgeving en Mobiliteit.
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De opgave voor verkeer en vervoer volgt mede uit de richtinggevende
keuzes in het coalitieakkoord: fietsen en wandelen krijgen prioriteit boven
autorijden; de uitvoering van het parkeerbeleid moet efficiënter en de
groene structuur moet worden versterkt.
Het inrichten van verkeersruimte heeft consequenties voor alle bewoners
van Katwijk. De gemeente hecht aan het zo goed mogelijk betrekken van
burgers en bedrijfsleven bij inrichtingsplannen. Daarbij speelt een rol dat
verkeer veel meer is dan snel van A naar B gaan: het raakt aan andere
beleidsterreinen zoals economie en werkgelegenheid, zorg en welzijn,
onderwijs, recreatie en toerisme.
Voor de totstandkoming van dit plan betekende dit dat we zowel bewoners
en belanghebbenden als expertise uit andere beleidsterreinen hebben
meegewogen. De participatie van bewoners, maatschappelijke groepen en
ondernemers liep parallel met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor
Katwijk. De inbreng van kennis uit andere beleidsterreinen is vormgegeven
door het organiseren van diverse interne workshops met relevante
vakafdelingen van de gemeente Katwijk. In september 2019 is tenslotte een
mini-symposium georganiseerd voor lokale stakeholders over de
beleidskeuzes in de KAM.
De dagelijkse leefomgeving moet verleiden tot bewegen en spelen, gezond
en veilig zijn, uitnodigen tot participatie en kans bieden op
zelfredzaamheid. Voor alle Katwijkers, voor alle leeftijdsgroepen, ook voor
wie leeft met een beperking of kwetsbaar is. Verkeer en bereikbaarheid zijn
ondergeschikt aan die doelstelling. In de leefomgeving moet de inrichting
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van straten, pleinen, parken en groengebieden in de eerste plaats bijdragen
aan een aangenaam verblijf, pas daarna komt de verkeersfunctie aan de
orde, met bijvoorbeeld aantrekkelijke barrièrevrije wandel- en
fietsnetwerken. In de werkomgeving kan de auto de ruimte krijgen die nodig
is om bij te dragen aan economische ontwikkelingen.
De vertaling van de keuzes in de Omgevingsvisie leidt tot een tweedeling in
de verkeersruimte:




In de kernen en in de woongebieden ligt de nadruk op de
verblijfsfunctie: leefbaarheid en kwalitatief hoogwaardige inrichting
van de verblijfsruimte;
Regionaal en binnen de ‘economische as’ (het gebied van ’t Heen,
Rijnsburg Noord via Flora Holland en bio-science park tot aan
Valkenburg) ligt de nadruk op de verkeersfunctie: bereikbaarheid.

De algemene visie op de Katwijkse mobiliteit is als volgt:




Bereikbaarheid moet bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en
versterking van de regionale economie;
Voor kernen en woongebieden is leefbaarheid het belangrijkste
criterium;
Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit boven auto’s.

In de KAM zijn beleidskeuzes uitgewerkt voor alle vervoerwijzen.
Nadrukkelijk is ook lopen meegenomen als vervoerwijze door een apart
hoofdstuk te wijden aan voetgangers. Verder is er aandacht voor parkeren
en verkeersveiligheid. Samenvattend zijn de beleidskeuzes als volgt:
Voetganger


Bij het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte is de voetganger (naast
fiets) uitgangspunt;



Extra aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking;



Het voetgangersnetwerk is veilig en niet doorbroken;



Trottoirs zijn vrij van onnodige obstakels en toegankelijk voor mindervaliden,
blinden en slechtzienden;



De hoogteverschillen zijn minimaal (geen hoge stoepranden);



Er zijn goede rust- en ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte.
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Fiets


Bij het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte is de fiets (naast de
voetganger) uitgangspunt;



Fietsroutes zijn korter dan autoroutes, ontbrekende schakels worden aangepakt;



Snelfietsroutes moeten een aantrekkelijk alternatief voor de auto zijn tot 15 km
woon-werkafstand;



Aandacht voor comfort: egale verharding in plaats van tegels, ruime boogstralen,
voldoende opstelruimte en korte wachttijden bij verkeerslichten;



Aantrekkelijk ingerichte ruimte voor fietsparkeren (winkels en voorzieningen) en
fietsenstalling (OV) waar vraag is;



Meer ruimte voor gescheiden fietspaden: alle 50 km/u en hoger wegen hebben in
principe vrij liggende fietspaden.

Openbaar vervoer


Het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk alternatief bieden voor de auto, met
name in het woon-werkverkeer;



Alle wijken moeten goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer;



Ketenmobiliteit wordt bevorderd door fietsparkeren en P+R bij haltes;



Bestaande haltes worden zo nodig opgewaardeerd (beschutting, zitplaatsen,
dynamische reisinformatie);



Bij een volgende concessie verlangt Katwijk zero-emissie voertuigen;



Een schaalsprong naar lightrail om Katwijk te verbinden met station Leiden
Centraal is het doel voor de langere termijn.

Auto


Voor regionale verbindingen en voor de economische as wordt bereikbaarheid per
auto goed geregeld: er wordt een robuust regionaal hoofdwegennet uitgewerkt;



In kernen en woongebieden is de auto te gast; regionaal doorgaand autoverkeer
wordt er geweerd en de inrichting is autoluw waar mogelijk;



Autoverkeer in woongebieden is dienstbaar aan leefbaarheidsdoelstellingen .

Goederenvervoer
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Goederenvervoer agrarische sector en bedrijventerreinen wordt gefaciliteerd;



Goederenverkeer wordt geweerd uit de kernen en woongebieden;



Schone en stille vormen van distributie worden gestimuleerd.

Parkeren


Het parkeeraanbod is evenwichtig met een rechtvaardige verdeling van kosten;



Het aantal auto’s in de openbare ruimte moet worden terug gedrongen (rijdend en
stilstaand);



In leefgebieden wordt een goede balans aangeboden tussen autoparkeren en
leefbaarheid (ruimte voor gezond bewegen, voor groen, voor spelen);



Gereguleerd parkeren (betaald, blauwe zone en vergunningen) moet
gebruikersvriendelijk zijn en uitgevoerd met een eenvoudige en efficiënte
bedrijfsvoering.

Veiligheid


Het aantal verkeersongevallen moet zoveel mogelijk gereduceerd worden (maak
een punt van nul);



In het op te stellen Actieplan Verkeersveiligheid worden doelstellingen uitgewerkt
voor de inrichting van de infrastructuur, gedrag (educatie en voorlichting) en
handhaving;



Alle te nemen maatregelen in de openbare ruimte worden getoetst op
verkeersveiligheid.
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De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Nieuwe
ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor het gebruik van de
ruimte en voor verkeer en vervoer. Het vorige verkeers- en
vervoersplan (IVVP) van Katwijk dateert van 20091. Om te illustreren
hoe snel bijvoorbeeld technologische veranderingen gaan: in 2009
bestond de iPad nog niet. De OV-chipkaart is nog maar sinds 2012
landelijk operationeel. Vanwege de snelheid van veranderingen in (het
denken over) verkeer en mobiliteit kiezen we voor deze Agenda
Mobiliteit een korte scope van vijf jaar.
Ook Katwijk zelf ontwikkelt zich snel. De opgave voor woningbouw (met
name Project Locatie Valkenburg) betekent dat Katwijk tot 2040 zal groeien
naar ongeveer 80.0002 inwoners. Op het gebied van infrastructuur staan in
de regio tal van projecten op stapel, met bijvoorbeeld de Rijnlandroute als
meest ingrijpende verandering.
Verder is van belang dat Katwijk een nieuwe Omgevingsvisie 3 heeft
vastgesteld. Daarin worden nieuwe thema’s geïntegreerd zoals gezondheid,
duurzame energie en klimaatverandering. De Omgevingsvisie kent vier
ontwikkelstrategieën: Sterke kust; Florerende onderneming; Katwijkse
kernen en Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De prioriteiten die naar
voren komen hebben belangrijke consequenties voor de manier waarop we
kijken naar verkeer en vervoer.
De Omgevingsvisie is een aanzet om met een bredere blik, meer integraal
de toekomst vorm te geven. Verkeersbeleid is dan ook geen doel op zich.
Verkeer en vervoer moet bijdragen aan de doelen uit de Omgevingsvisie,
met belangrijke randvoorwaarden zoals milieu, leefbaarheid en veiligheid.
Kortom: verkeer en vervoer is dienstbaar als onderdeel van ruimtelijke
inrichting. Ook de keuzes uit het coalitieakkoord zijn richtinggevend: fietsen
en wandelen krijgen prioriteit boven autorijden. De uitvoering van het
parkeerbeleid moet efficiënter. De groene structuur van Katwijk moet
worden versterkt.
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Tenslotte is relevant dat Katwijk een Maatschappelijke Agenda (MAG) heeft
opgesteld. Die hangt samen met de Omgevingsvisie, in die zin dat het
fysieke en sociale domein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Thema’s
uit de MAG, zoals veilige leefomgeving, gezondheid, kansen voor kinderen,
inclusieve samenleving raken ook aan de manier waarop we met mobiliteit
omgaan.

Het doel van de Katwijkse Agenda Mobiliteit is het vertalen van de
Omgevingsvisie naar verkeer en vervoer. Als afgeleide doelen gelden dan:




De link met aanpalende beleidsterreinen leggen, samenhang
aangeven;
Ambities en doelen definiëren voor de verschillende vervoerwijzen;
Netwerken weergeven voor de verschillende vervoerwijzen.

Mobiliteitsbeleid anno nu kent twee hoofdlijnen. De eerste betreft de
noodzaak voor verbindingen tussen stedelijke gebieden en de
bereikbaarheid van voorzieningen: een robuust netwerk. De tweede komt
voort uit de toegenomen nadruk op leefbaarheid in een gezonde gemeente:
er is behoefte aan aantrekkelijke loop- en fietsroutes die lokale
voorzieningen goed en snel bereikbaar maken en vaak tegelijk een
recreatieve functie hebben.
Verder kunnen we de volgende trends herkennen:













Flexibelere mobiliteitskeuzes;
Het denken over de openbare ruimte verandert: straten zijn er eerst
voor mensen en dan voor auto’s;
Toename van alternatieve brandstoffen;
Senioren blijven langer zelfstandig wonen (levensbestendig wonen)
èn mobiel;
Toename bezorgdiensten: pakketten, maaltijdboxen, et cetera;
Populariteit (elektrische) fiets zet door;
Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag;
Van bezit (auto = product) naar betalen voor gebruik (mobiliteit =
dienst);
Desondanks neemt het autobezit nog steeds toe;
Mobiliteit wordt steeds slimmer en autonomer;
Er komen nieuwe (elektrische) voertuigen zoals stepjes, driewielers,
longboards (en bijvoorbeeld de in Valkenburg geproduceerde LEF);
Milieuwetgeving (bijvoorbeeld Natura 2000) geeft steeds vaker harde
grenzen aan.
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Technologische ontwikkeling is sinds het laatste decennium een belangrijke
aanjager voor veranderingen in het verkeersbeeld. Denk aan
navigatiesystemen, apps voor OV, elektrische fietsen, elektrische (hybride)
auto’s, en momenteel de trend naar zelfstandig rijdende voertuigen. Vooral
deze laatste trend maakt voorspellingen voor de wat langere termijn
onzeker. Wel moet nu al worden nagedacht over zaken als laadpalen voor
elektrisch vervoer, het netwerk voor elektrisch fietsen en bijvoorbeeld
sluipverkeer veroorzaakt door file mijdende navigatiesystemen.

Het inrichten van verkeersruimte heeft consequenties voor alle bewoners
van Katwijk. De gemeente hecht aan het zo goed mogelijk betrekken van
burgers en bedrijfsleven bij de totstandkoming van nieuw beleid. Daarbij
speelt een rol dat verkeer veel meer is dan snel van A naar B gaan: het raakt
aan andere beleidsterreinen zoals economie en werkgelegenheid, zorg en
welzijn, onderwijs, recreatie en toerisme.
Voor de totstandkoming van dit plan betekende dit dat we ook ander beleid
hebben meegewogen. De inbreng van kennis uit andere beleidsterreinen is
vormgegeven door het organiseren van diverse interne workshops met
relevante vakafdelingen van de gemeente Katwijk.
De participatie van bewoners, maatschappelijke groepen en ondernemers
liep parallel met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor Katwijk. Die
input liep onder meer via straatgesprekken (‘de Katwijkse karavaan’),
workshops (‘koploperscafé’) en via www.detoekomstvankatwijk.nl. Tenslotte
werd als toetsing van de beleidskeuzes een mini-symposium KAM
georganiseerd, waarvoor diverse stakeholders waren uitgenodigd.
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Verkeer houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De netwerken van Katwijk
zijn nauw verweven met buurgemeenten, provincie en Rijk. Daarom zijn ook
deze partijen nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van deze
Agenda Mobiliteit, evenals de samenwerkingsverbanden Hart van Holland en
Holland Rijnland. Voor de buurgemeenten en Rijkswaterstaat is een aparte
workshop georganiseerd. Met de Provincie zijn er intensieve contacten, met
name vanwege Rijnland Route en Pioniersbaan. Op die manier is ook het
regionale perspectief geborgd in deze Agenda Mobiliteit.
Na het vaststellen van de KAM wordt een uitvoeringsprogramma met
projecten voor de verschillende vervoerwijzen opgesteld. Daarnaast zijn een
‘Actieprogramma Verkeersveiligheid’ en een ‘Nota Parkeerbeleid’ in de
maak. De totstandkoming daarvan zal gepaard gaan aan op het onderwerp
toegesneden participatietrajecten.

Hoofdstuk twee ‘Algemene visie op mobiliteit’ is een uitwerking van de
Omgevingsvisie voor verkeer en mobiliteit. In de daarop volgende
hoofdstukken wordt de opgave voor verkeer uitgewerkt voor de
verschillende modaliteiten. De opbouw van ieder hoofdstuk is zo eenvoudig
mogelijk gehouden: eerst een beschrijving van de huidige situatie met
sterktes en zwaktes, vervolgens doelen voor beleid en een toelichting.
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2.1 Ruimtelijke structuur
De Omgevingsvisie werd in 2018 vastgesteld. Daarnaast werd samen met de
Hart van Holland gemeenten de ‘Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040’
gemaakt4. Hoog op die agenda staat verstedelijking. Wonen, werken,
voorzieningen en infrastructuur worden geconcentreerd langs de Oude Rijn
en in de overige kernen in het Hart van Holland, zodat de waardevolle open
landschappen daaromheen beschermd en versterkt kunnen worden. De in
Katwijk historisch gegroeide situatie als een compact bebouwd gebied met
vijf kernen leidt tot veel kriskras verkeersbewegingen. Ook het feit dat er
niet één sterk centrum is draagt bij aan die kriskras bewegingen.

Katwijk groeit. Een beeldbepalende ruimtelijke ontwikkeling is het plan voor
woningbouw op Project Locatie Valkenburg (PLV). Katwijk probeert daar
kansen te creëren voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is
er een inbreidingsopgave.
Een belangrijk voordeel van groei is dat het daardoor eenvoudiger is om het
voorzieningenniveau van de gemeente als geheel op peil te houden, wat ten
goede komt aan de leefbaarheid in de kernen. Dit geldt niet alleen voor
onderwijs, zorg en welzijn maar ook voor bijvoorbeeld openbaar vervoer,
sociaal-cultureel werk en winkels. Ook heeft groei demografische voordelen
omdat er minder vergrijzing optreedt.

In de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 wordt gesteld dat het
belangrijk is om het onderscheid tussen stad en platteland zichtbaar te
houden of beter zichtbaar te maken. Zee, duinen, bollen, polders, rivieren
en landgoederen zijn voorbeelden van typisch Hollandse landschapssoorten,
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met elk een eigen structuur, flora en fauna. Hoewel de landschappen onder
druk staan door verstedelijking en soms versnipperd zijn geraakt, zijn ze
vaak nog goed herkenbaar. De kwaliteit van de landschappen is niet
vanzelfsprekend. Behoud, betere toegankelijkheid voor recreanten en
karaktervolle ontwikkeling van de landschappen vergen aandacht. Bovendien
wordt het behoud van de landschappen juist grotendeels bepaald door de
manier waarop we met de verstedelijkte kernen omgaan. Sleutelbegrippen
daarbij zijn verdichting en functiemenging.

Wat betreft de ruimtelijke structuur van de kernen geldt dat Katwijkers nog
steeds verschillen in karakter tussen de vijf kernen zien. De
gemeenschappen in deze kernen en hun band met het omringende
landschap hebben de identiteit van het leefgebied gevormd. Toch groeien
de kernen naar elkaar toe door meer economische en culturele uitwisseling
en doordat nieuwe generaties opgroeien met een andere blik op de wereld.
Om de groei van de kernen op te vangen kiezen we zoveel mogelijk voor
verdichting. Verdichting biedt een aantal voordelen:






Het onderscheid tussen bebouwd (rood) en landelijk gebied (groen)
blijft scherp;
Minder aantasting van landelijk gebied;
Minder opoffering van landbouwgronden;
Kansen voor betere kwaliteit in bestaande wijken;
Draagvlak voor stedelijke voorzieningen op peil houden.

Tegenwoordig wonen steeds meer mensen weer liever in of nabij een
levendige dorps- of gemeentekern dan in een rustiger, maar kernloze
uitbreidingswijk zonder voorzieningen. Verdichting en functiemenging zijn
instrumenten om ook aan die woonbehoefte tegemoet te komen. Daarbij is
het van belang om meerdere doelgroepen voor ogen te houden en niet
alleen te kijken naar het standaardgezin met kinderen. Nieuwbouw voor
bijvoorbeeld jongeren of senioren kan eraan bijdragen dat deze groepen in
de eigen omgeving een gepaste woning vinden, wat bijdraagt aan de sociale
cohesie (levensbestendig wonen, inclusieve wijken).

Wat betreft werken en de ruimtelijke structuur kunnen we een onderscheid
maken tussen werken in een kern, werken op een bedrijventerrein en
werken in de agrarische sector.
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Werkgelegenheid en ruimtelijke structuur

Draagt (naast

Werken in één van de

Werken op een

Werken in de

kernen

bedrijventerrein

agrarische sector

Voorzieningenniveau
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bij aan:
Levendigheid
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Veel ondernemers zijn bezig met duurzaamheid. Op bedrijventerreinen kan
dat ook ruimtelijk worden vertaald: streven naar intensief gebruik van de
beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door het benutten van voorzieningen door
meerdere bedrijven. Daarbij valt te denken aan opslag en stallingen,
parkeren, laadpalen voor elektrische auto’s, beveiliging, afvalverzameling en
milieuvoorzieningen.
De strikte scheiding tussen wonen, werken en recreëren vervaagt. Het aantal
ZZP-ers neemt toe, evenals flexibel (thuis) werken. Door ‘het nieuwe werken’
daalt de behoefte aan vierkante meters kantoorruimte. Bestaande kantoren
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veranderen geleidelijk van functie en inrichting, met meer ruimte voor
ontmoeting, flexibele samenwerking en kennisuitwisseling. Dit alles heeft
effecten voor onze leefomgeving. En we kunnen erop inspelen door het
creëren van gemengde omgevingen, waarin wonen, werken en recreëren op
een goede manier samen gaan, met ruimte voor ontmoeting. Naast
kantoren, winkels en horeca is er in de kernen ook ruimte voor ateliers,
werkplaatsen en kleinschalige maakindustrie. Afhankelijk van de
milieubelasting kan een bedrijf zich in iedere kern vestigen.

In de afgelopen jaren vond in veel steden een verandering plaats in het
denken over stedenbouw en bereikbaarheid. Het oude referentiekader van
auto-georiënteerde stedenbouw wordt steeds meer als onhoudbaar gezien.
Daarvoor in de plaats komt nu een aanpak waarin stedelijke vorm en
inrichting nauw zijn geïntegreerd met efficiënte en duurzame mobiliteit:
lopen, fietsen en openbaar vervoer.
Voor de auto geldt inmiddels steeds meer: de wal keert het schip. De
afweging tussen bereikbaarheid en leefbaarheid valt dus steeds vaker uit in
het voordeel van leefbaarheid. Gevolg daarvan is prioriteit voor netwerken
voor langzaam verkeer. Stedelijke verdichting draagt bij aan dikkere
vervoersstromen die OV (R-Net) rendabeler maken. Sturing op weggebruik
en parkeren (bijvoorbeeld bundeling) kan mobiliteitsvoorkeuren veranderen.
Ook concepten als fietssnelwegen, fietsstraten (auto te gast) zijn uitingen
van de duurzaamheidsomslag.
Ook Katwijk, gelegen in een druk deel van de Randstad, zal niet ontkomen
aan dergelijke keuzes. Automobiliteit dreigt op een punt te belanden waar
verdere groei niet meer mogelijk is. Hoe gaan we daarmee om? Wat voor
soort stedelijk landschap wil Katwijk zijn of worden? Hoe zou de regionale
hoofdstructuur er volgens ons moeten uitzien? Dit soort vragen is
voorgelegd aan diverse betrokken partijen.
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Uit de consultaties (zie paragraaf 1.4) is een aantal hoofdlijnen te
destilleren, zaken die telkens naar voren kwamen in de discussies:













Katwijk wil een gemeente zijn waarin het aangenaam is om te wonen,
werken en verblijven;
De woningbouwopgave (groei) biedt nieuwe kansen voor duurzame
ontwikkeling;
Er is een (leefbaarheids)grens aan het faciliteren van automobiliteit;
Voor kernen en woongebieden is leefbaarheid het belangrijkste
criterium;
Bereikbaarheid is geen doel op zich maar een middel dat moet
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en versterking van de regionale
economie;
Door toename van de verkeersdruk moeten we anders naar onze
ruimtelijke inrichting kijken;
Niet alle vervoerwijzen passen overal tegelijk;
Natuur en milieu en bijvoorbeeld energietransitie staan hoog op de
agenda;
Als we op een bepaalde plek geen auto’s willen, moeten we ze ook
niet faciliteren;
Katwijk krijgt veel regionaal verkeer voor de kiezen, de N206 vormt
een barrière;
Het netwerk voor langzaam verkeer is nog niet goed op orde.

Een goed woon- en leefklimaat voor bewoners en een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen moeten zoveel mogelijk
samen gaan. Een optimaal verkeers- en vervoersysteem stimuleert
economische activiteit (werk) en de behoefte om te wonen en recreëren.
Uit de Omgevingsvisie komt naar voren dat in het spanningsveld tussen
bereikbaarheid en leefbaarheid de nadruk veel meer op de gezonde en
aangename leefomgeving van Katwijk moet komen te liggen. Gezondheid,
veiligheid en toegankelijkheid zijn onderschatte componenten van de
omgevingskwaliteit.
De dagelijkse leefomgeving moet verleiden tot bewegen en spelen, gezond
en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoetingen. Voor alle Katwijkers, voor alle
leeftijdsgroepen, ook voor wie leeft met een beperking of kwetsbaar is.
Verkeer en bereikbaarheid zijn ondergeschikt aan die doelstelling. De
inrichting van straten, pleinen, parken en groengebieden moet in de eerste
plaats bijdragen aan aangenaam verblijf, pas daarna komt de
verkeersfunctie aan de orde, met bijvoorbeeld aantrekkelijke barrièrevrije
wandel- en fietsnetwerken.
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De vertaling van de keuzes in de Omgevingsvisie leidt tot een tweedeling
van de verkeersruimte:




In de kernen en in de woongebieden ligt de nadruk op de
verblijfsfunctie: leefbaarheid en kwalitatief hoogwaardige inrichting
van de verblijfsruimte.
Regionaal en binnen de ‘economische as’ (het gebied van ’t Heen,
Rijnsburg Noord via Flora Holland en bio-science park tot aan
Valkenburg) ligt de nadruk op de verkeersfunctie: bereikbaarheid.

Een toekomstige beleidskeuze kan zijn om binnen de bebouwde kom geen
50 km/u wegen meer te willen. De bestaande 50 km/u wegen worden dan
omgevormd naar 30 km/u wegen. Deze discussie speelt al enige tijd op
landelijk niveau, Katwijk wacht totdat die discussie is uitgekristalliseerd.

Het grotere accent op leefbaarheid en gezondheid betekent tegelijk een
pleidooi om integraal te werken aan ruimtelijke inrichting. De drie teams
Projecten, Samenleving en Beleid hebben samen met het ingenieursbureau
(en soms derden) de opdracht om dwarsverbanden aan te brengen tussen
gebieden, beleidssectoren, expertises en schaalniveaus. Bijvoorbeeld:
vergroening van een gebied bevordert de gezondheid en de leefbaarheid;
helpt in de opvang van de effecten van de klimaatverandering
(waterhuishouding, hittestress); kan lopen, fietsen en een gezonde leefstijl
stimuleren.
De integrale gebiedsaanpak (IGA) is een mooi voorbeeld van hoe
gelijktijdige acties elkaar kunnen versterken. In de integrale gebiedsaanpak
wordt eerst in overleg met bewoners een totaalplan opgesteld waarin de
openbare ruimte centraal staat. Daarin worden ook ambities en wensen in
verwerkt op het gebied van onder meer duurzaamheid, veilig wonen,
innovatie, verkeer, gezondheid en sociale kwaliteit van de wijk. Verkeer is
dienstbaar aan de verblijfskwaliteit.
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Lopen is belangrijker dan vaak wordt gedacht. Ongeveer een vijfde van alle
verplaatsingen gaat te voet. Nog veel meer verplaatsingen bestaan
gedeeltelijk uit lopen, bijvoorbeeld als iemand loopt van of naar een
parkeerplaats of bushalte. Voor sommige mensen is lopen handig, snel of
gewoon prettig, voor anderen is lopen de enige manier om zonder hulp van
anderen ergens te kunnen komen. In de Omgevingsvisie is er veel aandacht
voor gezondheid en bijvoorbeeld ontmoeten in de openbare ruimte. Meer
mensen moeten meer lopen. Van alle vormen van mobiliteit is lopen de
simpelste, goedkoopste, duurzaamste en meest sociale vorm. Mensen
worden er gezond en gelukkig van en voetgangersvriendelijkheid maakt
openbare ruimte aantrekkelijk en economisch sterk.

De ligging aan zee en de aansluiting op strand, duinen en groengebieden
maken dat Katwijk een goede uitvalsbasis is voor de recreatieve wandelaar.
Het recreatieve netwerk is goed op niveau, inclusief bewegwijzering en
bijvoorbeeld wandelroutes van VVV en Staatsbosbeheer. Een aardig
voorbeeld is de nieuwe App ‘Water-Loop’, met een wandelroute in het kader
van het burgerinitiatief ‘RingPark’.
Minder ideaal is het wandelnetwerk voor de voetgangers die een nietrecreatief doel hebben voor hun verplaatsing. Op veel plaatsen in de kernen
van Katwijk is er weinig ruimte voor langzaam verkeer. Er bevinden zich
onderbrekingen in het utilitaire wandelnetwerk. Ook de vormgeving ervan is
niet altijd consequent en geeft op meerdere locaties een rommelig beeld.
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Voetgangers bewegen zich, net als fietsers, onbeschermd en met een
geringe snelheid door het verkeer. Het is een kwetsbare groep
verkeersdeelnemers, ook al omdat zich in die groep relatief veel ouderen en
(schoolgaande) kinderen bevinden. Bij ongevallen met voetgangers zijn
personenauto's de meest voorkomende vervoerwijze.

De positie van voetgangers sneeuwt vaak onder in het verkeersbeleid, mede
omdat voor andere verplaatsingsmogelijkheden wel een expliciet beleid is
vastgesteld. Omdat langzaam verkeer in de Omgevingsvisie centraal wordt
gesteld draaien we het hier om: we beginnen in het ontwerp met de
voetganger. Deze is maatgevend voor de openbare ruimte. Soms is dat
makkelijker gezegd dan gedaan; bij de inrichting van de verkeersruimte in
Katwijk moet vaak worden gewoekerd met ruimte. Daardoor is menig
trottoir veel smaller dan we eigenlijk zouden willen.

Bestaande situatie voor voetgangers
sterk

zwak

Recreatieve wandelroutes, strand en duinen

Vaak weinig ruimte voor trottoirs

Veel scholen bevinden zich op loopafstand

Ruimtelijke barrières (N206 / Oude Rijn /
Kanaal)

Geringe afstanden tussen voorzieningen

Toegankelijkheid rolstoelen, rollators et cetera

Compact gebied

Rommelig totaalbeeld

Katwijk heeft een relatief gunstige structuur voor de benutting van
wandelroutes. In een rangorde van alle Nederlandse gemeenten op basis van
het percentage inwoners dat woont op maximaal 1000 meter van dagelijkse
voorzieningen scoort Katwijk met een 16e plaats zeer goed5. 55% van de
inwoners woont op maximaal 1000 meter lopen van de voorzieningen, 38%
op maximaal 500 meter.

In een voetgangersvriendelijke gemeente liggen bestemmingen op
loopafstand, verbonden door rechtstreekse routes. Het moet veilig zijn om
te lopen (en spelen), met comfortabele routes en gemakkelijke oversteken.
Dat levert plekken op waar je wilt zijn, in plaats van zo snel mogelijk
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doorheen wil. Wegen en straten worden niet alleen beoordeeld op hun
verkeersfunctie, maar ook op de kwaliteit van hun verblijfsfunctie. Lopen is
de meest basale vorm van verplaatsen. Iedere Katwijker, van jong tot oud,
moet verkeersveilig en sociaal veilig lopend over straat kunnen.
Extra aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking
binnen het voetgangersbeleid ligt voor de hand omdat zij vaak geen
autorijden en des te meer lopen (en fietsen). Omdat Katwijk volgens de
Omgevingsvisie een leeftijdsneutrale gemeente wil zijn is
voetgangersvriendelijkheid een belangrijk speerpunt. Katwijk wil dat lopen
loont: naar school, speeltuin of sportveld, naar de kerk of naar de winkel.
Ten aanzien van voetgangers zijn er de volgende doelstellingen:









Het voetgangersnetwerk is veilig en niet doorbroken;
Trottoirs zijn vrij van onnodige obstakels en toegankelijk voor
mindervaliden (rolstoelen, rollators) en blinden en slechtzienden ;
De hoogteverschillen zijn minimaal (geen hoge stoepranden);
Er zijn rust- en ontmoetingsmogelijkheden (bijvoorbeeld bankjes);
Wegen zijn goed oversteekbaar (50 km/u altijd met oversteekeiland);
Voetgangersgebieden zijn actief en levendig;
Waar mogelijk beschut (groen) en comfortabel.
Sociaal veilig en goed verlicht.

Overigens is er altijd een afweging wat betreft de minimale
hoogteverschillen. Als minimale hoogteverschillen ertoe leiden dat fietsers
en auto’s zich makkelijker op het trottoir begeven roept dat soms een vraag
op naar nieuwe obstakels die dat tegen gaan. Afgeschuinde stoepranden
zijn dan een compromis.

Buitenspelen stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Bovendien draagt
beweging bij aan een goede gezondheid. Voor jongeren in de openbare
ruimte is van belang:



Dat er veilige looproutes zijn naar scholen en sportvoorzieningen;
Dat er voor verschillende leeftijden speel- en sportmogelijkheden
zijn.

Wat betreft het eerste: extra aandacht voor verkeersveiligheid in de
schoolomgeving zal waarschijnlijk als maatregel worden voorgesteld in het
nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid. Ten aanzien van de
speelmogelijkheden legt Katwijk het beleid vast in de nota Speel- en
Sportbeleid. Bij speelplekken en speeltuinen is er extra aandacht voor de

22

fysieke afscheiding ten opzichte van het verkeer en voor de veilige
oversteekbaarheid van aanliggende straten.

Ouderen hebben te voet gemiddeld een kleinere actieradius. Het langer
zelfstandig thuis wonen van ouderen maakt dat voetgangersvoorzieningen
niet alleen rond zorginstellingen, maar door de hele gemeente op een
relatief hoog niveau moeten zijn, zodat ouderen niet aan huis gekluisterd
raken. De vergrijzing betekent dat in de toekomst een groter deel van de
voetgangers zich voort zal bewegen met behulp van hulpmiddelen zoals een
rollator, een rolstoel of een scootmobiel. Bij het seniorproof ontwerpen
kunnen de volgende zaken helpen om ouderen te voet mobiel te houden:






Mogelijkheden om onderweg te rusten en te ontmoeten (bankjes);
Oversteekeilanden en vluchtheuvels;
De afwezigheid van (hoge) stoepranden;
Voldoende groentijd voetgangerslichten;
Toegankelijkheid voor rollators, rolstoelen en scootmobielen.

Om ouderen zo veel en zo lang mogelijk gezond en mobiel te houden is het
van belang om voldoende rustplekken op wandelroutes te maken. Vooral
daar waar statistisch veel ouderen wonen. Naast seniorencomplexen en
tehuizen kunnen dat ook bepaalde wijken zijn. Op de looproutes naar
voorzieningen kan worden bekeken waar extra rustplekken nuttig zijn. Om
er ook echt ontmoetingsplekken van te maken worden deze bij voorkeur op
kruisende wandelroutes worden gesitueerd. Bewoners / gebruikers kunnen
natuurlijk zelf goed mee bepalen wat de beste locaties voor bankjes zijn.

Obstakels kunnen ervoor zorgen dat de stoepruimte die resteert te smal is.
Soms is de stoepbreedte voldoende, maar staan obstakels niet in één zone
waardoor voetgangers moeten slalommen. Dat draagt ook niet bij aan de
rolstoel- en rollatorvriendelijkheid. Bij de inventarisatie van ongewenste
obstakels kan er ook inbreng zijn van de handhavers (GOA’s Algemeen
uitgangspunt is: zo min mogelijk objecten in de openbare ruimte. Dat kan
ook door slim te combineren, bijvoorbeeld door verkeersborden te
bevestigen aan bestaande lantaarnpalen. Overigens wordt ook het
ontbreken van enkele meters trottoir in een doorgaande looproute opgevat
als obstakel. Bij inritconstructies wordt ervoor gezorgd dat het trottoir zo
breed mogelijk beloopbaar blijft.
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Iedereen moet de publieke ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo
onafhankelijk mogelijke manier kunnen gebruiken. Het basisniveau houdt in
dat de openbare ruimte zo is ingericht dat die bereikbaar, bruikbaar en
begrijpelijk is voor iedereen. dat wil niet zeggen dat alle routes per definitie
toegankelijk moeten zijn, zolang er maar een goed alternatief is. Op een
aantal plaatsen is extra aandacht voor toegankelijkheid nodig: rond
belangrijke publieke bestemmingen geldt een hoog
toegankelijkheidsniveau. De volgende maatregelen verhogen de
toegankelijkheid:







Oversteekplaatsen, voetgangerslichten, vluchtheuvels en
middeneilanden;
Minimalisering van hoogteverschillen in de bestrating;
Meer bankjes waardoor kortere loopafstanden ontstaan;
Bij belangrijke voorzieningen mindervalidenparkeerplaatsen binnen
50 meter;
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden zoals geleiding in de
bestrating bij bushaltes;
Het obstakelvrij houden van looproutes in het ontwerp (bijvoorbeeld
lantaarnpalen en verkeersborden) en in het gebruik (bijvoorbeeld
hinderlijk gestalde fietsen, fout geparkeerde auto’s, terrassen,
uitstallingen, afvalcontainers en reclameborden).

Wat betreft het obstakelvrij houden van looproutes is er naast handhaving
door GOA’s natuurlijk ook een taak weg gelegd voor bewoners en
ondernemers. De meest recent verschenen richtlijn op het gebied van
toegankelijkheid is publicatie 337 ‘Richtlijn toegankelijkheid’ van het CROW.
Deze richtlijn is uitgangspunt voor ontwerp en inrichting in Katwijk.

Op de netwerkkaart staat aangegeven welk hoofdnet voor voetgangers als
uitgangspunt dient voor een kwaliteitsslag. Er is geen onderscheid gemaakt
tussen utilitaire en recreatieve looproutes. Onder een kwaliteitsslag verstaan
we:
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Obstakelvrij maken;
Toegankelijkheid waarborgen (breedte, verlaagde trottoirbanden, et
cetera);
Rustplekken (bankjes) op gezette afstanden en knooppunten;
Sociaal veilig (verlichting, overzichtelijkheid, vindbaarheid);
Waar relevant voetgangersbewegwijzering en informatie over de
omgeving.



hoofdroutes voor voetgangers
toegang naar recreatieve wandelroutes
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De hoge bevolkingsdichtheid en korte onderlinge afstanden tussen de
kernen maken dat Katwijk zich bij uitstek leent voor fietsverplaatsingen.
Zowel landelijk als lokaal zit het gebruik van de fiets enorm in de lift, mede
door de populariteit van de elektrische fiets. Niet alleen het aantal
verplaatsingen stijgt, de elektrische fiets maakt ook grotere
verplaatsingsafstanden mogelijk.

Katwijk staat van alle Nederlandse steden boven de 50.000 inwoners op de
derde plaats wat betreft aantal fietskilometers per inwoner. Alleen in
Groningen en Zwolle wordt nog meer gefietst. Katwijkers fietsen per
inwoner ruim 1300 km per jaar, dat is 40% meer dan de gemiddelde
Nederlander.6
Naast het hoge aantal fietskilometers per inwoner is ook het aandeel fiets in
alle Katwijkse verplaatsingen relatief hoog:



Ruim 60 % op verplaatsingsafstanden tot ongeveer 7,5 km;
Bijna de helft op afstanden tussen 7,5 en 15 km7.

Omdat dit cijfers zijn over de periode tot 2015 (bron: OViN) zullen de
aandelen fiets inmiddels zeker nog hoger zijn.
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De elektrische fiets is definitief doorgebroken: de accufiets is nu het meest
verkochte type fiets van het land. Tussen 2017 en 2018 steeg de landelijke
verkoop van elektrische fietsen met ruim 30%. Navraag bij lokale
fietsenhandelaren leert dat Katwijk voorop loopt in die trend.
Wat betreft de verdere groeipotentie voor het fietsgebruik is relevant dat
Katwijkers gemiddeld slechts 15,2 kilometer van hun werk af wonen. Dat is
aanmerkelijk dichterbij dan het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer en
ook minder dan de andere Bollenstreekgemeenten. (Hillegom 18,0;
Teylingen 19,0; Noordwijkerhout 19,1; Lisse 19,2; Noordwijk 21,0.) Van alle
Katwijkse werkenden werkt 40% binnen de eigen gemeentegrenzen8.

In het verleden werd voor het ontwerp van fietsnetwerken 7,5 km als
maximum verplaatsingsafstand gehanteerd. Nu de elektrische fiets langere
afstanden mogelijk maakt kunnen afstanden tot 15 km als
ontwerpuitgangspunt genomen worden, ook voor woon-werkverkeer.
Bijvoorbeeld: was de afstand Katwijk-Leiden vroeger nog vooral voor de
fanatieke fietsers; tegenwoordig kan een snelle en comfortabele fietsroute
ervoor zorgen dat de fiets voor velen een goed alternatief is op die route.

Minder goed nieuws is dat volgens het SWOV het aantal enkelvoudige
fietsongevallen in de laatste jaren is toegenomen, met name onder ouderen.
Oorzaken daarvoor zijn onder meer dat ouderen dankzij de elektrische fiets
tot op hogere leeftijd fietsen, grotere afstanden afleggen, en daarbij hogere
snelheden halen. Meer fietskilometers zorgen voor meer ongevallen. Ook
leidt een valpartij bij ouderen eerder tot ernstig letsel. Een aandachtspunt
bij in het bijzonder jongeren is het gebruik van smartphones en/of oortjes
op de fiets.

Katwijks meerkernige structuur met korte aftanden en hoge
bebouwingsdichtheid is dus gunstig voor de fiets. Het gebruik van het
fietsnetwerk is binnen en tussen de kernen vooral utilitair. De fietspaden in
het buitengebied zoals duinen, bollenvelden en natuurgebied Berkheide
worden vanzelfsprekend voornamelijk voor recreatieve doelen gebruikt.
Nadelig voor de fiets is het grote aantal ruimtelijke barrières: de N206, Oude
Rijn en drie kanalen nopen soms tot flink omrijden. Verder bieden vaak
krappe wegprofielen te weinig ruimte om de fiets goed in te passen. Dat
geldt vooral voor een aantal lokale gebiedsontsluitingswegen in
verblijfsgebieden.
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Bestaand netwerk fietsverkeer
Sterk

zwak

Het aandeel fiets in de verplaatsingen is ruim

Op veel wegen ontbreekt de ruimte om

60% tot 7,5 km en bijna de helft op afstanden

gescheiden fietspaden aan te leggen

van 7,5 tot 15 km
Populariteit van de fiets (aantallen fietsen en

Inrichtingseisen van het CROW worden lang

gebruik ervan) stijgt ook autonoom

niet overal waargemaakt

E-bike is trending, hoog aandeel in Katwijk

Comfort / kwaliteit van de fietsinfra (onder
andere vaak tegels in plaats van asfalt)

Enkele ontbrekende schakels zijn snel en

Ruimtelijke barrières: de N206, Oude Rijn en

relatief goedkoop aan te vullen

drie kanalen leiden tot omrijden

Uitgebreid netwerk

Verbinding met Leiden

Ketenmobiliteit fiets OV met name bij

Op veel wegen waar dat niet nodig is (30

bushalte Raadhuis

km/u) liggen smalle fietsstroken

Katwijk is fiets-minded

Er ontbreken nog steeds schakels

De fiets biedt grote kansen voor het verkeersbeleid. De fiets is gezond en
snel op de korte afstand, levert geen milieubelasting, staat niet in de file en
vergt weinig parkeerruimte. Fietsen draagt meer dan ooit bij aan de
bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van de
stedelijke omgeving. Dat sluit aan op de doelstelling met betrekking tot het
stimuleren van duurzame mobiliteit in de Omgevingsvisie. Katwijk zet zich
in voor een goed samenhangend fietsnetwerk, dat voor alle doelgroepen
aantrekkelijk, veilig en snel is. De herkomsten (woningen) en bestemmingen
(winkels, scholen, sportaccommodaties, kerken, et cetera) moeten onderling
adequaat zijn verbonden. Omdat er veel overlap tussen zit wordt geen
onderscheid gemaakt tussen recreatief of utilitair gebruik van het
fietsnetwerk.
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Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen voor het fietsbeleid:












Het fietsnetwerk is veilig, zonder barrières of obstakels en niet
onderbroken;
Waar mogelijk zijn fietsroutes korter dan autoroutes, ontbrekende
schakels worden aangepakt;
Snelfietsroutes en overige fietsinfra moeten mooi in de omgeving zijn
ingepast;
Comfort betekent egale verharding of asfalt in plaats van tegels,
ruime boogstralen, ruime opstelruimte en korte wachttijden bij
verkeerslichten;
Zowel verkeersveilig als sociaal veilig en goed verlicht;
Rekening houdend met e-bikes (breedte, bochten, boogstralen);
Voldoende ruimte voor fietsparkeren en fietsenstalling;
Meer ruimte voor gescheiden fietspaden; alle 50 km/u wegen hebben
in principe vrij liggende fietspaden;
Promotie van fietsgebruik;
Afhankelijk van lopend landelijk onderzoek naar ongevallen en eigen
onderzoek Katwijk: fietsers in de voorrang op rotondes.

Katwijk wil mensen nog meer verleiden om vaker en verder te fietsen. Het
rendement van investeringen voor de fiets is hoog. De maatschappelijke
baten overtreffen de kosten ruimschoots9. Zoals gezegd zijn er in Katwijk
twee soorten belemmeringen die een echte schaalsprong in het fietsbeleid
lastig maken:



Barrières van weg (N206) en water betekenen dat nieuwe fietsroutes
duur zijn door de benodigde tunnels of bruggen;
Krappe wegprofielen die te weinig ruimte bieden voor een optimale
inpassing.

Wat betreft dat laatste: in het verleden was vaak de autofunctie leidend in
het ontwerp. Eerst voldoende breedte reserveren voor elkaar passerende
auto’s en vervolgens de restruimte als (rode) fietsstrook markeren. De
inzichten uit de Omgevingsvisie laten zien dat de fiets een meer prominente
rol dient te krijgen in het mobiliteitsbeleid van Katwijk en ook vraagt om
andere keuzes en specifieke ontwerpeisen. Dat betekent voor het ontwerpen
van wegprofielen: eerst de fiets (en voetganger) ruimtelijk faciliteren, daarna
de auto; het zogenaamde omgekeerd ontwerpen.
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Voor het hoofdfietsnetwerk gelden kwaliteitseisen. Om te beginnen worden
fietspaden en stroken consequent in rood uitgevoerd, met een egale
verharding van asfalt. Daardoor worden herkenbaarheid en comfort
verbeterd. Goede markering en bewegwijzering helpen om de route te
verduidelijken. Paaltjes op fietspaden worden verwijderd / niet meer
toegepast, tenzij er een dringende noodzaak is. De kwaliteitscriteria uit de
CROW-publicatie 351 ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer' vormen de leidraad.

Vanzelfsprekend gaat de voorkeur altijd uit naar vrij liggende fietspaden.
Voor de hoofdfietsroutes geldt dat de breedte van een eenrichtingsfietspad
minimaal drie meter moet zijn en vijf meter voor twee richtingen. Daarnaast
komen nog schrik- en veiligheidszones. Dit zijn streefmaten, mede
afhankelijk van de fietsintensiteiten. Bij fietsstroken is minimaal de
landelijke norm van twee meter wenselijk. Het huidige areaal fietsstroken in
Katwijk voldoet niet aan die norm.
In het geval van krappe wegprofielen valt te denken aan inrichting als
fietsstraat in twee richtingen met autoverkeer in één richting. Ook in 30kmgebieden is de fietsstraat een optie als de verhouding tussen fietser en
automobilist dit toelaat (meer fietsers dan auto’s). Auto’s zijn dan te gast,
passen zich aan aan de fietsers en halen deze niet in. De ontwerpbreedtes
voor snelfietsroutes komen in dit hoofdstuk verderop aan de orde.

Met het oog op de in de vorige paragraaf genoemde stijging van het aantal
enkelzijdige fietsongevallen is het streven om zo vergevingsgezind mogelijk
te ontwerpen. Een vergevingsgezind ontwerp heeft ruime bochten, geen
obstakels zoals paaltjes, ruime bochten, geen hoogteverschil met het
trottoir of hooguit lage schuine stoepranden. Bij bestaande fietspaden
worden palen en andere obstakels verwijderd of verplaatst.

Bij de verkeerslichtenregelingen op het hoofdfietsnetwerk wordt gestreefd
naar een zo kort mogelijke wachttijd voor fietsers. Waar zinvol past de
gemeente fietsdetectie en indicators voor de wachttijd toe. Bij herinrichting
van kruispunten en vervanging of onderhoud van VRI’s wordt steevast
opnieuw gekeken naar de manier waarop de fiets wordt gefaciliteerd.
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De verlichting langs fietspaden moet van dusdanig niveau zijn dat ook ’s
avonds en ’s nachts de route sociaal veilig is. In het kader van
duurzaamheid en energiebewustzijn zal steeds de meest energiezuinige
verlichting worden gekozen. De voornaamste functies van verlichting zijn;





Het wegdek verlichten (verkeersveiligheid);
Het verloop van de verbinding aangeven (oriëntatie);
Obstakels en personen langs de weg of op de fietsverbinding
verlichten (verkeersveiligheid);
Obstakels en personen op of naast de weg of de fietsverbinding
herkenbaar maken op een afstand van minimaal vijf meter (sociale
veiligheid).

Volgens de CROW- richtlijn hebben op alle rotondes binnen de bebouwde
kom fietsers voorrang op het overige verkeer dat de rotonde op- en afrijdt.
Want voorrang betekent: minder stoppen. Voorrang voor fietsers op
rotondes verhoogt het comfort en de doorstroming en wordt dan ook door
fietsers gewaardeerd. Buiten de bebouwde kom zijn de fietsers uit de
voorrang vanwege de hogere snelheden van het autoverkeer. Katwijk heeft
er in het verleden voor gekozen om af te wijken van de CROW-richtlijn: ook
binnen de bebouwde kom zijn de fietsers uit de voorrang. Die keuze werd
expliciet gemaakt omwille van de verkeersveiligheid. Bij die keuze speelde
het hoge aandeel vrachtverkeer (dode hoekongevallen) een rol.
Het Katwijkse voorrangsbeleid op rotondes wijkt af van andere
(buur)gemeenten. Dit is een reden om de situatie op rotondes te
heroverwegen conform de CROW-richtlijn: fietsers binnen de bebouwde kom
in de voorrang. Om die keuze te maken wordt de ervaring van Waddinxveen
afgewacht, waar recent ook de voorrangsregeling op rotondes veranderde
ten gunste van fietsers. Indien de Raad daarmee instemt, laat Katwijk ook
een onderzoek uitvoeren, specifiek voor de Katwijkse situatie. Indien wordt
gekozen voor deze verandering betekent dat niet alleen het aanpassen van
markering en bebording, maar zal ook goede voorlichting en communicatie
noodzakelijk zijn. Bovendien moet zo’n omschakeling in één keer voor heel
Katwijk plaats vinden, op alle rotondes.
Het wijzigen van de voorrangregeling zal ook consequenties hebben voor de
doorstroming van het gemotoriseerde verkeer en het openbaar vervoer.
Omdat de doorstroming binnen Katwijk reeds onder druk staat zal ook dit
aspect bij het maken van de keuze een rol spelen. Voor R-net zou dit
kunnen leiden tot een heroverweging van de routering door Katwijk. Een
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andere optie is het omzetten van de betreffende rotondes naar reguliere
kruispunten met verkeerslichten.

Nog niet overal in Katwijk is de brommer verplicht om op de rijbaan te
rijden. Het streven is om brommers in heel Katwijk op de rijbaan te laten
rijden, dat is veiliger voor iedereen. De enige uitzondering betreft locaties
waar brommers rechtstreeks op de provinciale weg terecht zouden kunnen
komen, daar wordt de bromfietser naar een fiets-/bromfietspad geleid in
plaats van de rijbaan. In overleg met de verkeerspolitie zal bepaald worden
waar brommers niet op de rijbaan kunnen. Het Amsterdamse experiment
om ook snorfietsen van het fietspad te weren wordt nauwlettend gevolgd als
toekomstige optie.

Het fietsroutenetwerk is te zien op de kaart aan het einde van dit hoofdstuk.
Het netwerk wordt gekenmerkt door barrières ( N206, kanalen, Oude Rijn)
die slechts op bepaalde punten kunnen worden doorsneden. We richten ons
op het realiseren van snelfietsroutes en op het completeren van het
hoofdfietsnetwerk door de aanpak van ontbrekende schakels.

Katwijk is sterk georiënteerd op Oegstgeest en Leiden. Omgekeerd trekt het
strand inwoners uit Leiden en Oegstgeest. Het betreft een afstand van
ongeveer tien kilometer zodat er kansen zijn om het gebruik van de fiets te
stimuleren. Daarom worden twee snelfietsroutes (ook wel fietssnelwegen
genoemd) gerealiseerd tussen Katwijk en Leiden.
De Limesroute verbindt het zuidelijk deel van de kernen Katwijk aan Zee,
Katwijk aan den Rijn en Valkenburg inclusief de te realiseren Project Locatie
Valkenburg met Oegstgeest en Leiden. Deze loopt langs de Ingenieur G.
Tjalmaweg en de (Verlengde) Westerbaan. Deze snelfietsroute bestaat voor
een deel uit bestaande vrij liggende fietspaden en deels uit straten in
verblijfsgebieden. Er zitten op meerdere plaatsen onlogische of kwalitatief
slechte schakels in die aangepakt gaan worden. De naamgeving van de
Limesroute sluit aan op een wens uit de Omgevingsvisie: het beter zichtbaar
maken van historische routes.
De tweede snelfietsroute verbindt Oegstgeest met de snelfietsroute langs de
Ir. G. Tjalmaweg. Daarbij is voorzien in een aantrekkelijk vormgegeven
nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Oude Rijn: de Navigator.
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Ten slotte is er de snelfietsroute Wassenaar - Katwijk – Noordwijk langs de
N441. In dit traject bevinden zich nog meerdere zwakke schakels die de
komende jaren aandacht behoeven.
De aanleg van snelfietsroutes blijkt landelijk een zeer succesvol middel te
zijn om mensen van de auto naar de fiets te laten omschakelen.
Snelfietsroutes worden immers vooral gebruikt voor woon-werkverkeer en
zijn een goed, gezond en snel alternatief voor de auto. Daarom wordt ook in
regionaal verband (Hart van Holland, Holland Rijnland) gekeken naar
verbetering en uitbreiding van het regionale fietsnetwerk.

Naast de snelfietsroutes is het voor het fietsnetwerk van belang dat het
fijnmazig genoeg is om rechtstreekse verbindingen tussen voorzieningen en
tussen woongebieden te bieden. Soms is een ontbrekende schakel kort en
goedkoop realiseerbaar met een doorsteek. Maar er zijn in Katwijk ook
ontbrekende schakels die een wat grotere infrastructurele ingreep vergen.
We noemen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fietspad Verlengde Westerbaan;
Fietspaden Biltlaan;
Fietstunnel Zeeweg;
Fietspad N206 achter het tankstation;
Fietspad N206 Ebstroom;
Fietstunnel / brug Tjalmaweg / Wassenaarseweg / Westerbaan;
Fietsverbinding Frederiksoord zuid;
Fietsverbinding Bankijkerweg – Oegstgeest;
Drie fietsverbindingen tussen oud en nieuw Valkenburg over de
Tjalmaweg (Rijnlandroute).

Bij herinrichtingen en projecten in het kader van de Integrale Gebiedsaanpak
(IGA) wordt eveneens aandacht geschonken aan eventuele ontbrekende
schakels. Bewegwijzering moet fietsroutes ondersteunen: in Rijnsburg zijn
er routes die nog niet adequaat zijn bewegwijzerd.

De ketenmobiliteit in Katwijk bestaat vrijwel volledig uit gebruik van de fiets
als voortransport voor het openbaar vervoer. Dat er nog steeds groei in zit,
is te zien aan het stijgend aantal fietsen, in het bijzonder bij de haltes
Duinvallei/N206 en bij halte Raadhuis. Tot nu was het beleid grotendeels
volgend: daar waar tekorten ontstonden werden fietsnietjes bijgeplaatst. De
gemeente wil inventariseren bij welke halten behoefte is aan extra stalling.
Mogelijkheden (ruimtelijk) voor overdekt stallen zullen daarbij steeds
worden meegenomen. Overigens leidt het strekken van OV-lijnen (zie
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hoofdstuk vijf) ook tot meer voortransport en dus tot extra behoefte om
fietsen te stallen.

Het zou onlogisch zijn om in de openbare ruimte wel laadpalen voor auto’s
te plaatsen en in het geheel niet voor fietsers. Weliswaar laden veel mensen
thuis hun fiets op, maar met name voor recreatieve fietsers die grote
afstanden afleggen kunnen laadpunten een uitkomst zijn. Het ligt dan ook
voor de hand om bij toeristische locaties laadpunten aan te bieden. Lang
niet altijd is dat een taak van uitsluitend de gemeente: bijvoorbeeld
horecaondernemers hebben een belang voor hun klandizie. Momenteel zijn
de meeste laadpunten bij de fietswinkels.
De laatste jaren komen er ook elektrische fietsen (speed pedelecs) op de
markt die 45 km/u halen en dus niet meer als langzaam verkeer kunnen
worden aangemerkt. Voor deze fietsen geldt hetzelfde als wat hiervoor
onder het kopje ‘brommers’ werd aangegeven: behoudens een enkele
uitzondering horen deze volgens de huidige wetgeving niet op het fietspad
maar op de rijbaan.

Een fietspad moet tegenwoordig ruimte bieden aan voertuigen van diverse
pluimage: stadsfietsen; elektrische fietsen, racefietsen, bakfietsen,
snorfietsen en brommobielen. Verwacht wordt dat daar in de nabije
toekomst nog diverse zogenaamde PLEV’s (Personal Light Electric Vehicles)
bijkomen. PLEV’s zijn éénwielers, tweewielers en driewielers, aangedreven
door een elektrisch motortje, al dan niet zelf balancerend. Denk aan
elektrische stepjes, longboards, driewielers met treeplank, enzovoorts. Het
fietspad wordt dus steeds intensiever gebruikt door voertuigen met geheel
verschillende maten en snelheden. De grotere onderlinge
snelheidsverschillen maken het noodzakelijk de maatvoering van de
infrastructuur voor de fiets (breedtes, boogstralen, opstelvakken, et cetera)
nog eens goed tegen het licht te houden.

Helaas worden er nog veel fietsen gestolen. De gemeente heeft al eerder
gewaarschuwd voor fietsendiefstallen bij het strand. Op de Boulevard
gestalde fietsen van badgasten verdwenen soms met tientallen per maand.
Veel slachtoffers van fietsendiefstal geven bij hun aangifte aan dat zij niet
gebruik maakten van een tweede slot. Met een tweede slot neemt de kans
op diefstal sterk af. De gemeente kan dit ondersteunen door het plaatsen
van fietsnietjes of andere bevestigingspunten.
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Met de toename van gestalde fietsen in de openbare ruimte neemt ook het
aantal weesfietsen en fietswrakken toe. De gemeente wil als regel hanteren
dat een fiets meteen wordt afgevoerd als er tenminste twee essentiële zaken
ontbreken, zoals een combinatie van stuur, wiel, ketting en/of zadel. Als
wordt vermoed dat er ergens veel ongebruikte fietsen staan (bijvoorbeeld bij
bushaltes of op de Boulevard) kunnen de fietsen worden voorzien van een
label. De fietsen die na drie weken nog steeds met dat label zijn gemarkeerd
worden dan afgevoerd naar het depot aan de Milieustraat.
Ook incidenteel gevonden fietsen (relatief vaak kinderfietsen) gaan naar het
depot. Als ze langer dan een jaar zijn geregistreerd en niet geclaimd door
eigenaren gaan ze naar een goed doel.

Het onderwerp fietsparkeren komt aan de orde in hoofdstuk 8, ‘Parkeren’.

De netwerkkaart fiets geeft weer welke routes minimaal noodzakelijk zijn.
Op dit netwerk is het streven:





Alle 50 km/u wegen voorzien van vrij liggende fietspaden;
Alle 30 km/u wegen met gemengd verkeer;
Inrichting volgens CROW-richtlijnen (breedtes, vormgeving);
Brommers op de rijbaan (op termijn scooters ook).
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hoofdroute
gebiedstoegang
doorgaande route
alternatieve route, geen onderdeel van hoofdnet








Omdat de concessieverlening voor het openbaar vervoer loopt via de
Provincie Zuid-Holland, heeft Katwijk, samen met de regiogemeenten,
slechts beperkt invloed op het kwaliteitsniveau van het OV-netwerk. Om die
reden is dit hoofdstuk wat korter dan de overige hoofdstukken: niet zozeer
omdat we openbaar vervoer minder belangrijk vinden (integendeel) maar
omdat de beleidsvrijheid van de gemeente geringer is.

Het busnetwerk (huidige concessiehouder Arriva) verbindt Katwijk met de
regio. De nadruk (meeste lijnen) ligt op de verbinding met Leiden. Tussen
het strand van Katwijk aan Zee en Station Leiden kost een busrit 20 minuten
netto reistijd. De dekking van het netwerk is goed: voor vrijwel alle inwoners
bevindt zich binnen ongeveer 500 meter een bushalte. In de afgelopen tijd
is sprake geweest van een grote verbetering in de informatievoorziening. Op
de haltes bevinden zich informatiepanelen, diverse apps geven realtime
reisinformatie. Als aanvulling op het openbaar vervoer is er (onder meer
voor ouderen en mensen met een beperking) vervoer op maat, gedeeltelijk
in het kader van de Wmo. Het betreft de belbus, de Regiotaxi en de
Valystaxi.
Het niet doorgaan van de Rijn-Gouwelijn beschouwt de gemeente Katwijk
nog steeds als een gemiste kans. Daardoor blijft Katwijk het grootste
Nederlandse woon/werkgebied zonder railverbinding.
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Bestaand netwerk openbaar vervoer
Sterk

zwak

Spreiding van haltes: maximale straal om aan

Voor een kwaliteitsslag in het busnetwerk

te lopen is 500 meter voor vrijwel het hele

of hogere frequenties is er slechts beperkt

grondgebied

markt

Verbeterde informatievoorziening: apps,

Katwijk is de grootste Nederlandse

planners, realtime info op displays bij haltes

gemeente zonder treinverbinding of
lightrail

Ketenmobiliteit: combinatie met fiets, met

Lage frequenties

name bij haltes Raadhuis en Molentuinweg
Doorstroming is niet altijd gegarandeerd
Gebruik van het OV door toeristen

Het openbaar vervoer netwerk in Katwijk bestaat nu geheel uit
busverbindingen. De doelstellingen voor het busnetwerk zijn:
Een aantrekkelijk alternatief bieden voor de auto, met name in het woonwerkverkeer;




Aansluiting geven op het nationale railnetwerk (via Leiden CS);
Stimuleren van meer gebruik door toeristen en strandgangers;
Bevorderen van ketenmobiliteit door fietsparkeren en P+R bij haltes.

Omdat het passagiersaanbod niet omvangrijk genoeg is, zijn hogere
ritfrequenties in het huidige busnetwerk niet realistisch. Om echt een
substantiële groei van het aantal reizigers te bereiken is een schaalsprong
nodig naar bijvoorbeeld lightrail. Tot die tijd is het vooral zaak dat het
openbaar vervoer juist in het woon-werkverkeer een goed alternatief is voor
de auto. Katwijk draagt daaraan bij door waar mogelijk zogenaamde DRSmaatregelen te treffen, oftewel aanpassingen op busroutes die de
doorstroming, regelmaat en stiptheid bevorderen.
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Vanaf 2020 vormt R-net de basis voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Dit betekent dat er comfortabele Rnetbussen rijden Leiden en de Boulevard, en tussen Leiden en ESA/Estec. Ze
komen in de plaats van buslijnen 30 en 31. Tussen Leiden en Katwijk gaan
in de spits twaalf bussen per uur heen en terug rijden. Vanaf de rotonde
Zeeweg-Julianalaan rijden zes bussen via Katwijk Noord naar ESA/Estec. De
andere zes bussen hebben de Boulevard als eindhalte.
De bussen zijn naast comfortabel ook beter toegankelijk voor minder
validen. In de bus zelf geeft een scherm altijd actuele reisinformatie en de
bus is voorzien van gratis Wifi. Doordat het HOV frequent en op tijd rijdt, en
goed aansluit op andere bussen en treinen, kunnen reizigers in de spits
‘spoorboekloos’ gaan reizen. Langs de route komen herkenbare R-net
bushaltes met comfortabel haltemeubilair, digitale reizigersinformatie en
overdekte fietsparkeervoorzieningen, soms met een oplaadpunt voor ebikes. De aankomsttijden zijn (dynamisch) zichtbaar op de haltes, evenals
informatie over aansluitingen op andere bussen en treinen.
Verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de R-netroutes zorgen ervoor dat de
bussen prioriteit krijgen boven ander verkeer. In de nabije toekomst worden
deze VRI’s geschikt gemaakt voor, en aangesloten op, de verkeerscentrale
van de Provincie Zuid-Holland.

Voor de overige buslijnen (streeklijnen) geldt dat deze soms tamelijk
ingewikkelde routes rijden door woonwijken. Katwijk is er voorstander van
om dergelijke lijnen te ‘strekken’, dus meer rechtstreekse verbindingen te
maken. Zo worden ook die lijnen een beter alternatief voor de auto. Dat
betekent voor sommige bewoners verder lopen naar de halte, of de fiets als
voortransport. De reistijdwinst van het strekken moet dat compenseren en
de lijnen ook aantrekkelijk maken voor woon-werkverkeer. Het vervoer op
maat in het kader van de Wmo kan dan worden ingezet voor ouderen en
mensen met een beperking.
Op lokaal niveau heeft Katwijk meer invloed op de OV-concessie dan op het
regionale R-net niveau. Maar hier geldt wel degelijk dat allerlei (extra)
wensen ook betaald moeten worden door de gemeente. De geringe
passagiersbezetting van de lokale wijkroutes zorgt dan voor slechte
rendementen die doorgaans worden ‘gecompenseerd’ door lage frequenties.
Grote bussen die één keer per uur twee mensen oppikken zijn niet
houdbaar. Het is dan eerder zinvol om voor die twee mensen te kijken naar
op maat gesneden oplossingen (bijvoorbeeld belbus met vaste of variabele
route).
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In de openbaar vervoerconcessie is vastgelegd dat 80% van de
woonadressen binnen de bebouwde kom zich bevindt binnen een straal van
500 meter van een halte. En voor 100% van de woonadressen geldt dat de
loopafstand tot een bushalte maximaal 1000 meter bedraagt.

De provincie Zuid-Holland en Arriva hebben bij ESA/Estec een proef gestart
met zelfrijdende shuttles. In de eerste fase rijden ze alleen op het terrein
van ESA/Estec, in de tweede fase ook op de openbare weg. De proef gaat
twee jaar duren. Bij de proef zijn ook de gemeenten Noordwijk en Katwijk
betrokken, evenals Future Mobility Network en Rebel Automated Shuttles.
Katwijk doet ook in de toekomst graag mee aan dergelijke pilots, met name
vanuit de gedachte dat zelfrijdende shuttles een goede aanvulling kunnen
zijn op bestaand openbaar vervoer. In de huidige proef is er, bij het
inrichten van de voertuigen, extra aandacht voor het vervoer van mensen
met een motorische of visuele beperking.
Ook de Unmanned Valley Valkenburg (UMV) biedt –mede vanwege het
innovatieve karakter- kansen voor zelfrijdend vervoer.

Een hub is een vervoersknooppunt dat de uitwisseling tussen verschillende
vervoerwijzen optimaliseert. Een hub is bereikbaar te voet, per fiets, auto,
taxi, bus en/of rail. Alle vervoerwijzen kun er gestald of geparkeerd worden
en de overstap is comfortabel en aantrekkelijk. Een hub moet op een
strategische locatie worden aangeboden. Bijvoorbeeld het gebied Duinvallei
is een geschikte locatie vanwege centrale ligging en verschillende
vervoersstromen.

Op alle haltes hangen digitale aanduidingen van de dienstregeling van de
bussen. Deze informatie is momenteel echter meestal statisch: het geeft
alleen de dienstregeling weer, en dus bijvoorbeeld geen vertragingen. De
Provincie Zuid-Holland heeft aangekondigd dat alle reisinformatie op de
haltes dynamisch wordt en dus realtime de bustijden weergeeft. De
reisinformatie bij de haltes Raadhuis en Vuurbaak(plein) is momenteel al wel
dynamisch. Daarbij speelt een rol dat diverse app’s op smartphones wel al
dynamische OV-informatie (van deur tot deur) bieden, zodat reizigers
minder afhankelijk worden van de informatie op de haltes zelf.
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Bij de R-net haltes komt er ook een ‘spraakknop’: een audiosysteem
waarmee de op het display zichtbare informatie kan worden uitgesproken
voor blinden en slechtzienden.

De Provincie Zuid-Holland heeft de Tourist Dayticket10 ontwikkeld, waarmee
toeristen (en anderen, dus ook bewoners) de een hele dag onbeperkt met de
bus, tram, metro en waterbus kunnen reizen. Het voordelige kaartje is
geldig vanaf de eerste check-in tot het einde van de dienstregeling. Juist
omdat Katwijk alleen per bus bereikbaar is, is de Tourist Dayticket een
aantrekkelijk OV-product, aan te bieden via onder andere het VVV.

Ketenmobiliteit betreft in Katwijk met name de overstap van fiets op OV en
kwam aan de orde in hoofdstuk drie, ‘Fiets’. Daarnaast is er de combinatie
auto en openbaar vervoer. In de regio bevinden zich daarvoor drie P+R
mogelijkheden:




P+R Leiden De Vink: trein richting Leiden of Den Haag (gratis, 81
parkeerplaatsen);
P+R Sassenheim: trein richting Leiden of Schiphol (gratis, 520
parkeerplaatsen);
P+R Voorhout: trein richting Leiden of Den Haag (gratis, 204
parkeerplaatsen).

Vanzelfsprekend heeft de gemeente Katwijk liever de fiets als voortransport
voor de bus, respectievelijk de fiets of bus als voortransport voor de trein.
Immers: de P+R-terreinen in de regio reduceren geen autoverkeer op
Katwijks grondgebied. Overigens is de indruk dat het gebruik van de P+Rterreinen vanuit Katwijk beperkt is.

Voor de lange termijn heeft Katwijk nog steeds ambities voor het openbaar
vervoersysteem als geheel: uiteindelijk zal de regio ook met lightrail
ontsloten moeten worden. Het enorme succes van randstadrail rond Den
Haag laat zien dat een schaalsprong met een hoge vervoerwaarde leidt tot
sterke groei van de reizigersaantallen. Lightrail, met aansluiting op het
landelijk spoornet, is een snel en comfortabel alternatief voor de auto, zowel
voor forenzen als bijvoorbeeld voor strandtoerisme. Ook biedt het
mogelijkheden voor een optimale ontsluiting van de Project Locatie
Valkenburg.
In eerste instantie wordt bij lightrail gedacht aan de versterking van de as
Leiden – Katwijk. Ook in de Discussienota Verstedelijking van de Provincie
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Zuid-Holland is lightrail de oplossing voor deze as. In buurgemeente
Wassenaar wordt gedacht11 aan een Noord-Zuid verbinding per lightrail: van
Katwijk en Valkenburg via Wassenaar naar Den Haag.
Ook binnen de organisaties van de ons omringende noord- en zuidvleugel
wordt volop nagedacht over de consequenties van verstedelijking voor de
mobiliteit. De verwachting is dat light rail de grootste klap moet opvangen:
de nu nog matig met elkaar verbonden railsystemen in de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en in de Metropoolregio Amsterdam moeten uitgroeien
tot een geïntegreerd systeem voor ‘urban mass transport’.12 De ‘linking pin’
tussen beide metropolen is het 071-gebied. Het lijkt zaak dat de regio een
eigen rol zoekt in de lightrail discussie. Katwijk neemt daarbij graag het
voortouw. Dit onderwerp zal dan ook terugkomen in de Regiovisie Mobiliteit
van de Hart van Holland gemeenten.

In de toekomst kan het openbaar vervoer aanmerkelijk schoner worden. Om
daaraan bij te dragen zal de gemeente Katwijk bij de uitvraag voor de
nieuwe openbaar vervoerconcessie in 2022 vragen om zero-emissie
voertuigen (elektrische bussen, waterstofbussen).

In tegenstelling tot de vorige twee netwerkkaarten is de weergave niet het
gewenste netwerk maar het bestaande. De reden hiervoor is dat
aanpassingen aan dit netwerk samenhangen met toekomstige concessies
waarover nu nog geen uitspraken gedaan kunnen worden. Op de kaart
aangegeven is ook het gebied dat valt binnen een straal van 500 meter
vanaf een halte (uitgangspunt huidige concessie). Een optimale inrichting
van het openbaar vervoernetwerk kent geen snelheidsremmers en geen
belemmeringen. Het openbaar vervoer heeft in principe voorrang op overig
verkeer. Vanzelfsprekend is adequaat openbaar vervoer ook bij de
ontwikkeling van de PLV prioriteit.
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--------

HOV netwerk (in de toekomst lightrail)
Straal 500 meter vanaf een halte
regulier busnet
doorgaand

43







Katwijk is centraal gelegen in de Randstad en ligt gunstig ten opzichte van
de landelijke verkeerstructuur met rechtstreekse aansluitingen op het
hoofdwegennet. Daardoor is de bereikbaarheid per auto buiten de spits
goed. Binnen de spits, vooral op hoofdwegen, neemt de verkeersdruk echter
toe. Dat levert hinder op voor omwonenden en leidt bijvoorbeeld tot
ongewenst verkeer door woongebieden. Ondanks de groei van Katwijk in de
laatste decennia is de verkeersstructuur niet wezenlijk veranderd, met name
in Rijnsburg is dat een groot probleem.

Grote verkeersdruk is er bijvoorbeeld op de hoofdwegen Zeeweg,
Tramstraat, Hoorneslaan, Biltlaan, Brouwerlaan, Sandtlaan,
Oegstgeesterweg, Molentuinweg en Rijnstraat. Gebrek aan ruimte leidt ertoe
dat op een aantal gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) geen aparte
fietspaden liggen, maar (smalle) fietsstroken. Dat betekent niet alleen
onveiligheid voor fietsers maar ook minder doorstroming voor het
autoverkeer. Bovendien rijden er door de economische structuur van onze
regio relatief veel vrachtauto’s in de kernen. In Rijnsburg tenslotte is er
onvoldoende ontsluitende structuur, wat leidt tot drukte en een diffuus
verkeersbeeld.
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Meest in het oog springend in de verkeerstructuur van Katwijk is de
doorsnijding door de N206. Deze drukke verkeersader vormt een rigide
scheiding tussen wijken en buurten van Katwijk. Bovendien zal de N206
aanmerkelijk drukker worden, zowel door de ontwikkeling van Project
Locatie Valkenburg als vanwege de aanleg van de Rijnlandroute.

Bestaand netwerk autoverkeer
Sterk

zwak

Katwijk is goed gelegen ten opzichte van de

Veel ruimtelijke barrières N206 / Oude Rijn /

landelijke verkeerstructuur (A44 / A4 /

Kanaal

Rijnlandroute en N206)
Een echte randwegenstructuur ontbreekt
De meeste verblijfsgebieden zijn goed

Ontsluiting woongebied Rijnsburg en

bereikbaar en doorrijdbaar

bedrijventerrein Rijnsburg Noord

De ontsluiting van de meeste

Samengaan met langzaam verkeer

bedrijventerreinen is voldoende
Ongewenst verkeer in woongebieden
Buiten de spits is de doorstroming overal

De hoofdwegenstructuur is niet consistent

voldoende

ingericht
De verbindingen tussen kernen staan onder
druk

De auto als vervoerwijze levert per definitie een spanningsveld op tussen
bereikbaarheid en leefbaarheid. In de Omgevingsvisie is een richtinggevend
principe vastgesteld voor de prioriteiten in verkeer en vervoer: voor
economische belangrijke gebieden staat bereikbaarheid voorop. Maar voor
het overig deel van Katwijk, de kernen en de woongebieden, heeft
leefbaarheid prioriteit boven bereikbaarheid per auto. Ook het
coalitieakkoord stelt dat fietsen en wandelen meer prioriteit krijgt dan
autorijden.
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De verschuiving in prioriteit van bereikbaarheid naar leefbaarheid is een
duidelijke breuk met het verleden en betekent onder meer dat bij de
inrichting van straten en verblijfsgebieden eerst wordt gekeken naar ruimte
voor fietsers en voetgangers, en pas daarna naar de auto (omgekeerd
ontwerpen). In nieuw te ontwikkelen gebieden kunnen zelfs geheel autovrije
woonstraten een plaats krijgen (zie verder hoofdstuk 8 ‘Parkeren’).
Kwalitatieve en duurzame mobiliteit wordt in de Omgevingsvisie vertaald in
een autoluwere woonomgeving. Voor de kernen en woongebieden staan
leefbaarheid, de verblijfsfunctie en de kwaliteit van de ruimte dus voorop en
is autobereikbaarheid ondergeschikt aan de bereikbaarheid per fiets en te
voet. De doelstelling voor autoverkeer in de kernen en woongebieden is:





Auto te gast;
Zo autoluw mogelijk;
Geen doorgaand verkeer;
Verkeer is dienstbaar aan leefbaarheidsdoelstellingen

De lokale hoofdstructuur moet eraan bijdragen dat verkeer wegblijft uit de
woongebieden. De inrichting van die woongebieden moet zo autoluw
mogelijk. Bij nieuwbouwlocaties is het principe ‘auto te gast’ makkelijker te
realiseren dan in bestaande situaties. In bestaande situaties zal dat principe
worden gehanteerd bij de integrale gebiedsaanpak. Bovendien kan soms
werk worden gemaakt met werk: dan lift de herinrichting van lokale wegen
vanwege kostenbesparing mee met groot onderhoud, zoals vervanging van
riolering of wegdekken. De planning daarvan volgt uit de Agenda Openbare
Ruimte.

Vanuit verkeer kan ook worden bijgedragen aan een minder ‘stenige’
inrichting door middenbermen en verkeerseilanden te vergroenen. Deze
maatregel is eenvoudig toe te passen bij herinrichting en bij aanleg.
Hittebestendigheid en waterberging worden daardoor ook verbeterd.
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Economische belangrijke gebieden in Katwijk liggen op de zogenoemde
economische as: het gebied van Rijnsburg Noord via FloraHolland tot aan
Bio Science Park. Hier staat bereikbaarheid voorop. Die bereikbaarheid wordt
vrijwel geheel bepaald door de afwikkeling van verkeer op de regionale
hoofdstructuur. Daarom is de doelstelling voor het regionale autonetwerk en
de economische belangrijke gebieden:





Een goede bereikbaarheid en snelle doorstroming;
Geen regionale verkeersafwikkeling door kernen en woongebieden;
Een robuuste opbouw van het nationale en regionale wegennetwerk;
Haal verkeer weg waar het kan, stuur het daar waar het moet.

De doelstelling om het doorgaande verkeer in Katwijk (dus zowel herkomst
als bestemming buiten Katwijk) sterk te reduceren kan alleen worden bereikt
als het hoofdwegennet wordt aangepakt. Een nieuwe noordelijke randweg,
de Pioniersbaan, kan ervoor zorgen dat Katwijk wordt verlost van doorgaand
verkeer. De Pioniersbaan is een weg die de N206 verbindt met de A44. De
nieuwe verkeersstructuur die daardoor ontstaat maakt het regionale
wegennetwerk robuust en geeft ruimte voor stedelijke transformatie en
verdichting. Dit is belangrijk omdat Katwijk dan kan tegemoetkomen aan de
grote vraag naar woningen in een aantrekkelijke leefomgeving.

Een aantal verkeersregelinstallaties (VRI’s) wordt in de nabije toekomst
aangepast en aangesloten op de verkeerscentrale van de Provincie ZuidHolland. Het betreft alle VRI’s op de aansluitingen van de N206, de VRI
Rijnstraat / Molentuinweg en de VRI’s op de Hoorneslaan. De
verkeerscentrale maakt het mogelijk de daarop aangesloten VRI’s via het
Netwerk Management Systeem (NMS) op afstand te bedienen.
Door het verkeerskundig beheer van de VRI’s kunnen deze beter worden
afgestemd op elkaar en op het verkeersaanbod, met winst voor de
doorstroming en de veiligheid. Ook kan met optimale groentijden
milieuwinst worden behaald. Verder detecteert de verkeerscentrale defecten
en kan bijvoorbeeld live worden meegekeken naar de verkeersafwikkeling.
In de toekomst kan het NMS bij verschillende verkeerssituaties (tijdens
spitsen, op drukke zomerdagen, bij evenementen) een daarop afgestemd
regelscenario uitvoeren. Dynamisch Verkeersmanagement is een
kosteneffectieve methode om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
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Om de ruimtelijke ontwikkelingen van Project Locatie Valkenburg, het Bio
Science Park en de Greenport Duin- en Bollenstreek te faciliteren legt de
Provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute aan. Daardoor wordt de oost-west
verbinding tussen Katwijk, Leiden, de A44 en de A4 versterkt. Voor Katwijk
is vooral het gedeelte van de N206 tussen de A44 en de Wassenaarsweg
(N441) relevant: de ir G. Tjalmaweg. Deze wordt uitgebreid naar 2x2
rijstroken en voor een deel verdiept. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse
aansluitingen op het onderliggend wegennet. Valkenburg I is een aansluiting
op de Project Locatie Valkenburg, ter hoogte van de Cohortedreef.
Valkenburg II is een volledige kruising ter hoogte van de Torenvlietslaan,
geregeld met verkeerslichten. De start van de werkzaamheden is voorzien in
2020. In het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) worden afspraken
gemaakt over de eenheid in het ontwerp, de kwaliteit en de uitstraling van
het hele tracé.

De Rijnlandroute levert, in combinatie met de regionale woningbouwopgave,
slechts een voorlopige oplossing. Rond 2030 wordt voorzien dat de
wegvakken naar en van de knoop Leiden-West het verkeersaanbod niet meer
kunnen verwerken13. Voor het regionale autonetwerk zijn er in het kader van
bereikbaarheid drie gewenste toekomstige ontwikkelingen:



Aanleg van de Pioniersbaan met benodigde aanpassingen aan de A44;
Ombouw N206 gedeelte door woonkernen.

De Pioniersbaan is een belangrijk onderdeel van de ambities voor een
nieuwe regionale hoofdstructuur. Er zijn veel redenen om de Pioniersbaan
aan te leggen:
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Het regionale wegennet wordt robuuster en kan de groeiende
verkeersstromen en de woningbouwopgave van de Bollenstreek ook
in de toekomst aan;
Het verbetert de transportverbinding van en naar de Bollenstreek en
de bereikbaarheid van veiling FloraHolland;
De Pioniersbaan biedt een betere, meer logische infrastructuur en
maakt de doorontwikkeling van bedrijventerrein Rijnsburg Noord
mogelijk;
Doordat de Pioniersbaan het doorgaande verkeer uit de dorpskern
wegtrekt, draagt de weg bij aan de leefbaarheid in Rijnsburg;
Doordat vrachtverkeer de Pioniersbaan zal prefereren boven de N206
worden luchtkwaliteit en geluidsbelasting rond die laatste sterk
verbeterd.

De Pioniersbaan is opgenomen in de Omgevingsvisie Katwijk, de Regionale
Structuurvisie van Holland Rijnland, de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenportgemeenten Duin en Bollenstreek en in de Agenda Omgevingsvisie
Hart van Holland. Katwijk is trekker voor het onderdeel mobiliteit van de
Hart van Holland gemeenten.

Wanneer de Pioniersbaan gereed is, zal het gedeelte van de N206 dat door
de Katwijkse woonkernen loopt, aanzienlijk minder (doorgaand) verkeer te
verwerken krijgen. Dan wordt het mogelijk om dit deel van de N206 om te
bouwen tot een stadsweg en te transformeren tot een aantrekkelijke groene,
binnenstedelijke verbinding zodat de barrièrewerking sterk afneemt. De
voordelen van die ombouw zijn onder meer:








Verbetering van de luchtkwaliteit in Katwijk;
Vermindering van geluidsoverlast;
Mogelijkheden om vorm te geven als lommerrijke stadsweg;
Vermindering van de barrièrewerking;
Ruimte maken voor fietsers en voetgangers;
Ruimte voor binnenstedelijk bouwen langs de weg;
Meer fijnmazige aansluiting van de bestaande woonkernen.

Ook zonder de Pioniersbaan is het gewenst om de barrièrewerking van de
N206 te verminderen. Daarvoor zijn meerdere opties denkbaar, met als
duurste een verdiepte aanleg met overkluizing.

Het minimaal noodzakelijke netwerk ten behoeve van de auto is
weergegeven op de kaart. Dit netwerk bestaat uit de wegen en straten waar
de auto prioriteit behoudt in doorstromings- en bereikbaarheidskeuzes.
Daarnaast zijn op de kaart de extra benodigde routes voor de hulpdiensten
aangegeven.
Het autonetwerk krijgt slechts op één plek significante uitbreiding: de
Pioniersbaan die nodig is om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek
te optimaliseren en die knelpunten op het gebied van leefbaarheid en
bereikbaarheid in Katwijk zelf helpt oplossen.
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autonetwerk
Pioniersbaan
uitrukroutes hulpdiensten
doorgaand





Goederenvervoer en distributie dragen bij aan de lokale en regionale
economie. De economische structuur (met onder meer veel sierteelt en agribusiness) leidt tot relatief veel vrachtverkeer in onze regio. In en rond
Katwijk kunnen we verschillende stromen vrachtverkeer onderscheiden. In
willekeurige volgorde zijn dat:







Aan- en afvoer van goederen bij bedrijventerreinen;
Landbouw- en glastuinbouwverkeer;
Bloementransport van FloraHolland;
Bouwverkeer;
Bevoorrading van winkels en horeca;
Pakketdiensten en bezorgservices voor particulieren.

De laatste twee soorten vrachtverkeer wikkelen zich voor het overgrote deel
(door middel van busjes) af binnen de kernen, de eerste vier zoveel mogelijk
buiten de kernen. Hoewel veel vrachtverkeer samenhangt met een gezond
economisch klimaat veroorzaakt het ook overlast:





Ongevallen en bijna-ongevallen;
Gevoel van onveiligheid voor met name langzaam verkeer;
Relatief veel uitstoot van schadelijke stoffen;
Geluidsoverlast en trillingen, schade aan wegdekken.

Bestaande situatie goederenvervoer
Sterk

zwak

Draagt bij aan regionale economie

Zwaar vrachtverkeer op onderliggend
wegennet

Verbeterde aansluiting Flora Holland op A44

Conflicten met langzaam verkeer

Goede bereikbaarheid van de meeste

Matige bereikbaarheid van in ontwikkeling
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bestaande bedrijventerreinen

zijnde bedrijventerreinen

Vrachtwagens worden steeds stiller en

Onnodig gebruik van de Brouwersstraat

schoner

Voor goederenvervoer zijn de beleidsdoelen als volgt:





Faciliteren goederenvervoer agrarische sector en bedrijventerreinen;
Weren goederenverkeer uit de kernen en woongebieden;
Faciliteren schone en stille vormen van distributie;
Bevorderen veiligheid, met name met het oog op fietsers.

Bij de inrichting van de bedrijventerreinen wordt altijd rekening gehouden
met vrachtverkeer (inclusief lange zware vrachtauto’s, LZV’s). Dat betekent
ruime wegprofielen, voldoende grote boogstralen en duidelijke
bewegwijzering. Op het nevenstaande kaartje is te zien dat het zwaartepunt
van de bedrijventerreinen zich bevindt op de economische as. Ook is te zien
dat vrachtverkeer voor de aansluiting op het regionale hoofdnet in principe
niet door Rijnsburg hoeft te rijden.
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In het recente verleden heeft Katwijk in samenwerking met andere partijen
succes geboekt met de nieuwe aansluiting van de Flora Holland op de A44.
Het doel daarvan was het weren van vrachtverkeer uit Rijnsburg. Uit
tellingen bleek dat het gemiddeld aantal vrachtauto’s op de weg halveerde
van gemiddeld 1.125 per dag tot 530. Toch beschouwen we dat nog steeds
als te veel vrachtverkeer, te meer daar de Brouwerstraat een 30 km/u zone
is met veel fietsverkeer. Onderzocht wordt de mogelijkheid om, in
samenspraak met de ondernemers, het vrachtverkeer verder te verminderen.
De meest ingrijpende oplossing is een vrachtwagenverbod op de
Brouwerstraat. Een aandachtspunt daarbij is de vraag in hoeverre zo’n
verbod goed is te handhaven. Een alternatief voor het vrachtverkeer door de
Brouwersstraat is uiteindelijk ook de realisatie van de Pioniersbaan.

Duidelijk is dat realisatie van de Pioniersbaan een substantiële verbetering
oplevert voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen aan de noordkant
van Katwijk en Rijnsburg. Vrachtverkeer krijgt dan een alternatief dat per
definitie sneller en aantrekkelijker is dan routes door de kernen. Dat draagt
bij aan sterke vermindering van druk van vrachtverkeer op het stedelijk
gebied en tegelijk tot een reductie op de N206. Na realisatie van de
Pioniersbaan kan zelfs worden overwogen om de Brouwerstraat te ‘knippen’
zodat er geen doorgaand verkeer meer is.

Vroeger was het gros van distributie de bevoorrading van winkels en
bedrijven. Inmiddels heeft, dankzij internetwinkelen, het aantal leveringen
aan particulieren een enorme vlucht genomen. Het aantal bestelbusjes in de
straten groeit dus, maar is uit economisch oogpunt lastig aan banden te
leggen. Wel is aannemelijk dat in de nabije toekomst meer stille voertuigen
en duurzame vormen van vervoer (elektrisch) hun intrede doen in stedelijke
distributie. Verder geeft distributie in Katwijk geen grote problemen en dus
is er geen aanleiding om apart beleid te ontwikkelen.
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Parkeerbeleid is enorm bepalend voor de levenskwaliteit in een gemeente.
Het huidige parkeerbeleid van Katwijk is vastgesteld in 2009. Aanleiding
was de toenemende parkeerdruk, die overlast, verkeersonveiligheid en een
onaantrekkelijke leefomgeving veroorzaakte. Naast bewoners en bedrijven
doen ook grote aantallen toeristen een beroep op beschikbare
parkeerruimte. Dat betekent dat in de huidige situatie Katwijk aan Zee een
aparte positie heeft met parkeergarages en een vergunningenstelsel.
In de afgelopen tien jaar is het denken over parkeren geleidelijk veranderd
door meer nadruk op de kwaliteit van de openbare ruimte en bijvoorbeeld
autoluwe gebieden. In Katwijk was de hoofdlijn van parkeerbeleid tot nu toe:
voorzien in de behoefte, oftewel vraagvolgend. Maar gezien de ambities en
prioriteiten in de Omgevingsvisie moeten we parkeren ook opvatten als
middel om mobiliteit te sturen en moeten we de economische en
maatschappelijke kosten van parkeren onder ogen zien.
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Bestaande situatie parkeren
Sterk

zwak

Alle voorzieningen hebben voldoende

Overlast, slechte uitstraling door veel

parkeerfaciliteiten op loopafstand

geparkeerde auto’s, minder groen

Parkeergarage Boulevard Zeezijde geeft

Om te kunnen parkeren moet je kunnen

internationale uitstraling aan Katwijk

rijden: al het strandverkeer gaat door
Katwijk aan Zee

In de meeste woongebieden is voldoende

Vraagvolgend beleid leidt tot veel

parkeerruimte

ruimtebeslag van de stilstaande auto’s

Fietsparkeren wordt bij de nieuwe R-

Grote spreiding / weinig bundeling en

nethaltes serieus genomen

weinig mogelijkheden voor maatwerk
Fietsparkeren bij voorzieningen en strand

Auto’s staan het grootste gedeelte van de dag stil. Door het hoge autobezit
in Katwijk en door het strand staan er relatief ook véél auto’s stil. Vroeger
kwam parkeeroverlast vooral voor rond de boulevard. Tegenwoordig komen
vanuit de samenleving ook veel geluiden over parkeeroverlast in woonwijken
en zelfs op bedrijventerreinen.

We maken bij parkeren een onderscheid tussen woon-, werk- en
winkelgebieden. Elke functie heeft een eigen parkeerpiek. Voor winkels ligt
dit op de koopavond en zaterdag, voor woningen in de nacht en voor
bedrijven overdag op werkdagen. Op andere momenten is de bezetting
lager, waardoor dubbelgebruik soms een optie is. Strandtoerisme heeft een
eigen (weersafhankelijke) dynamiek.
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Gebied / functie

Voorkeur parkeeroplossingen

Winkelen in de kernen

Gedeeltelijk autovrije winkelstraten. Parkeren
concentreren, blauwe zone of betaald, bij voorkeur in
gebouwde voorzieningen

Katwijk aan Zee / strand

Parkeergarages voor bezoekers, vergunningen voor
bewoners

Wonen in de kernen

Liefst in gebouwde voorziening en/of op eigen terrein

Wonen in een rijtjeshuis

Gebundeld parkeren op centraal in de wijk gelegen
plaatsen

Wonen in vrijstaande woning

Parkeren op eigen terrein, bij voorkeur in of onder de
woning

Wonen in een appartement

Parkeren in de garage onder het complex

Bedrijventerreinen

Parkeren op eigen terrein of liefst gezamenlijke
voorzieningen

Agrarische bedrijven

Parkeren op eigen terrein

Recreëren buitengebieden

Parkeren aan de randen van de kernen waar de natuur
begint

Natuur

Autovrij

Voorop gesteld moet worden dat parkeerruimte een schaars economisch
goed is, dat dus een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Als iemand 10
vierkante meter tuin extra wil, is daar een grondprijs aan verbonden. Hoe
vanzelfsprekend is het dan dat de gemeente per huis ‘gratis’ twee
parkeerplaatsen aanlegt en beheert? Kortom: we beschouwen parkeren niet
meer als soort grondrecht van de automobilist.

Ook de doelen voor het parkeerbeleid zijn een afgeleide van de
Omgevingsvisie. Uit de Omgevingsvisie volgt dat er een goede balans
gevonden moet worden tussen autoparkeren en leefbaarheid (ruimte voor
gezond bewegen, voor groen, voor spelen). Het hoofddoel van parkeerbeleid
is een evenwichtig parkeeraanbod met een rechtvaardige verdeling van
kosten. Wat betreft het gereguleerd parkeren (betaald, blauwe zone en
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vergunningen) geldt bovendien dat het gebruikersvriendelijk moet zijn en
uitgevoerd met een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering.

Deze Katwijkse Agenda Mobiliteit geeft aan welke beleidskeuzes op het
gebied van parkeren dienen te worden gemaakt. De uitwerking van het
beleid volgt in de Nota Parkeerbeleid. Het opstellen daarvan start na de
zomer van 2019, waarbij bovendien een participatietraject voor bewoners en
belanghebbenden wordt vorm gegeven. Kortom: in deze KAM wordt de
denkrichting met beleidskeuzes aangegeven, concrete beslissingen over de
uitvoering komen via de Nota Parkeerbeleid in de Raad. De Nota
Parkeerbeleid zal onder meer de volgende onderwerpen uitwerken:





Vrij parkeren in de openbare ruimte (parkeernormen, bestaande
bebouwing en nieuwbouw);
Fietsparkeren (bij voorzieningen, bij het strand, bij OV-haltes);
Gereguleerd parkeren (tarieven, betaald op straat, betaald in
garages, vergunningen bewoners en bezoekers, blauwe zones);
Digitalisering (vergunningenuitgifte, bezoekersparkeren, betaald
parkeren op straat, kentekenparkeren in garages, handhaving,
bedrijfsvoering).

We streven naar een zodanig aanbod van parkeerruimte in de kernen, dat
economische functies (met name winkels) en wonen goed kunnen
functioneren. De schaarse parkeerruimte in de kernen moet optimaal en
efficiënt worden benut. Winkeliers en winkelend publiek hebben meer baat
bij kort- dan bij langparkeren. En dus ontkomt de gemeente niet aan
sturing. Kortparkeren leidt wel tot meer verkeersbewegingen, daarom
moeten routes ernaartoe zo kort mogelijk zijn vanaf ontsluitingswegen.
Katwijk aan Zee heeft als kern een eigen positie vanwege het strandbezoek.
Dit komt verderop aan de orde bij gereguleerd parkeren.
In de Omgevingsvisie wordt verdichting van de kernen gezien als één van de
belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Verdichting betekent echter ook
extra verkeer op bestaande wegen en meer vraag naar parkeerplaatsen. Bij
herstructureringslocaties moet parkeergelegenheid daarom zoveel mogelijk
in gebouwde voorzieningen (garages of kelders) worden opgelost, of op
eigen terrein.

Parkeerplaatsen concurreren in de openbare ruimte met speelmogelijkheden
voor kinderen, met groenvoorzieningen en verslechteren het straatbeeld. Uit
de consultatiesessies (zie paragraaf 1.4) kwam de wens naar voren om de

57

buitenruimte zoveel mogelijk terug te geven aan de bewoners: ‘een straat
voor mensen in plaats van voor auto’s’. Daarom heeft bundeling van
parkeren (‘parkeerkoffer’) in principe de voorkeur, maar is niet altijd
inpasbaar.
Voor nieuwbouwlocaties geldt dat het parkeren van auto’s zo veel mogelijk
uit het zicht gebeurt: op eigen terrein, in geclusterde parkeervoorzieningen
en (voor een beperkt deel) op straat. Door parkeernormen al in een vroeg
stadium van de planontwikkeling vast te stellen ontstaat duidelijkheid over
de toekomstige parkeersituatie voor alle belanghebbenden.

Uit de Omgevingsvisie komt naar voren dat Katwijk relatief sterk ‘versteend’
is, en dat vergroening nodig is. Op plaatsen waar veel verharding is, zoals
steen en asfalt, ontstaan in warme periodes hitteplekken. De temperatuur is
daar dan al snel enkele graden hoger dan in het groen. In natte periodes
verslechtert verharding de waterberging. De waterdoorlatendheid is
belangrijker geworden doordat zware regenval vaker voorkomt. Waar
mogelijk gaat Katwijk gebruik maken van zogenaamde halfverhardingen
zoals grasbetontegels. Grasbetontegels of grasklinkers zijn naast
waterdoorlatend en onderhoudsarm ook groen (als ze met gras worden
ingezaaid).

Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten: ook
fietsers hebben behoefte aan mogelijkheden om hun fietsen, comfortabel en
ordelijk te parkeren. Het beleid is anders dan bij autoparkeren: aangezien
we fietsen willen stimuleren moeten we niet alleen de fietsroutes optimaal
op orde hebben, maar ook de parkeermogelijkheden uitstekend laten
aansluiten op de behoefte.
Fietsparkeren heeft als thema’s onder meer het parkeren in woongebieden,
het stallen bij voorzieningen, bij winkels, strandbezoek en stallen bij OVhaltes. Ook voor de fietsen kent de CROW parkeernormen, die Katwijk zal
gaan toepassen. Nog afgezien van de te hanteren normen is een
inventarisatie nodig om te bepalen waar zich tekorten bevinden bij:
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Onderwijslocaties;
Sportvoorzieningen;
Kerken;
Winkels;
Strand en horeca;
Woongebieden.

Bovendien kunnen er beleidsregels worden vastgesteld voor de vormgeving
en inrichting. Bijvoorbeeld: goede sloten hebben weinig zin hebben als je de
fiets niet vast kunt zetten aan de ‘vaste wereld’. Zonder fietsnietjes of
andere bevestigingsmogelijkheden hebben fietsers niet de kans om zich
adequaat tegen diefstal te beschermen. Een ander vormgevingsaspect is dat
er steeds vaker fietsen zijn met grotere breedtes door bijvoorbeeld plastic
kratten aan het stuur of bakfietsen.
Wat betreft fietsparkeren bij het strand zijn er nog andere afwegingen. Om
esthetische redenen is het niet gewenst om de hele Boulevard vol te zetten
met fietsnietjes (die op niet-stranddagen alleen maar obstakels zijn). De
Boulevard leent zich eerder voor geconcentreerde (bewaakte)
fietsenstallingen. Een oplossing zou kunnen zijn om te werken met mobiele
fietsenstallingen of ‘pop-up-parkeren’. Op warme dagen wordt er dan een
extra stalling gecreëerd met een flexibele afzetting.

De komende jaren zal elektrisch en hybride rijden fors groeien waardoor de
vraag naar oplaadpunten sterk zal toenemen. Tot nu kwamen laadpalen in
de openbare ruimte te staan naar aanleiding van verzoeken van bewoners
die niet op eigen terrein kunnen parkeren. Ten tijde van het schrijven van
deze Agenda Mobiliteit zijn er ruim 60 laadpunten in Katwijk.
Willen we tegelijk elektrisch rijden stimuleren en toch een wildgroei aan
laadpalen in de publieke ruimte tegen gaan, dan zullen we ervoor moeten
zorgen dat één laadpunt zo effectief mogelijk (door zoveel mogelijk auto’s)
wordt benut. Kernpunten van mogelijk aanvullend beleid zijn:






Zoveel mogelijk laadpalen op eigen terrein, ook bij voorzieningen en
bedrijven;
Vermindering van onnodig gebruik door snelladers (hoog vermogen)
te gebruiken;
Daaraan gekoppeld een maximum parkeertijd per auto van
bijvoorbeeld drie uur;
Ook in de parkeergarages het aantal laadpunten laten stijgen met de
behoefte;
Het stimuleren van de mogelijkheden tot het autodelen van
elektrische auto’s.

Het is niet wenselijk om door laadpalen de parkeerruimte te laten
versnipperen. Daarom moeten ze zoveel mogelijk gebundeld worden
gesitueerd, eventueel in een garage. Liever een ‘laadplein’ dan om de 150
meter een afzonderlijke laadpaal.
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De kans bestaat dat elektrisch rijden in de komende jaren een enorme
vlucht neemt. Dan zal fundamenteel opnieuw overwogen moeten worden
hoe we omgaan met laadpalen in de openbare ruimte. Daarbij speelt een rol
dat momenteel door private partijen ook allerlei snellaadstations worden
gerealiseerd. Het is goed mogelijk dat in de toekomst het laden van auto’s
vergelijkbaar is met het tanken van diesel of benzine nu: niet voor de eigen
deur maar langs de route. Overigens blijft laden op eigen terrein ook dan
natuurlijk een optie. Daar ligt ook een taak voor ondernemers: laden bij de
werkplek kan laden bij een woning overbodig maken.

Momenteel zijn er nog geen aanbieders van deelauto’s die verzocht hebben
om parkeerplaatsen in Katwijk. Dat hangt samen met hun verdienmodel: pas
op locaties met hoge bewonersdichtheden en een hoge parkeerdruk zijn
deelautosystemen rendabel. Mocht in de toekomst een deelautosysteem
volgens een aanbieder kunnen renderen, dan zal Katwijk graag
medewerking verlenen. Overigens is er wel een samenhang met het
vergunningenbeleid. Als een tweede bewonersvergunning niet meer wordt
verstrekt of aanmerkelijker duurder wordt, zal het concept van autodelen
waarschijnlijk ook gunstiger worden.

Sommige bewoners ervaren overlast van geparkeerde bestelbusjes van
bijvoorbeeld aannemers en zzp’ers. Dat betreft dan met name smalle
straten waar busjes het uitzicht of het daglicht wegnemen. Er gaan stemmen
op om elders een bewaakte parkeervoorziening te realiseren, buiten de
kernen. Die bewaking is dan nodig omdat er in busjes vaak duur
gereedschap is opgeslagen. Het is echter lastig om gebruik van zo’n
voorziening te verplichten omdat de afmetingen van kleine busjes in de APV
niet te onderscheiden van grote personenauto’s
Een andere optie is het aanbieden van een gunstig tarief in de
parkeergarage Rooie Buurt zodat daar meer busjes (met beperkte
afmetingen) worden gestald. Overigens is dit een onderwerp waarvoor
wijkbewoners in goed overleg oplossingen kunnen zoeken. In het kader van
de Nota Parkeerbeleid zal worden bezien welke oplossingen haalbaar zijn.
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Onder gereguleerd parkeren valt een heel aantal onderwerpen (en
beleidskeuzes) die we hier kort toelichten en later nader uitwerken in de
Nota Parkeerbeleid:









Digitalisering;
Vergunningen (bewoners, bezoekers, bedrijven);
Zone indelingen;
Tijdvensters en zomer- / winterregeling;
Tarieven;
Betaald parkeren op straat;
Betaald parkeren in garages;
Blauwe zones.

Tot nu toe is de hele afhandeling van gereguleerd parkeren papierwerk. Dat
kost veel menskracht en is niet gebruikersvriendelijk voor bewoners en
bezoekers. Katwijk gaat daarom over tot digitalisering van vergunningen en
betaald straatparkeren. Het is goed om vast te stellen dat digitalisering een
keuzepakket is met telkens extra mogelijkheden. Dat keuzepakket bestaat
uit de volgende gestapelde onderdelen:







(Papieren) Bewonersvergunning en bezoekersvergunning digitaal met
DigiD aanvragen;
Bewonersvergunning digitaal aanvragen en handhaven door te
scannen op kenteken (geen papier);
Bezoekersvergunning baseren op een maximum aantal uren met
aanmelding van kentekens via een app;
Kentekenparkeren op straat (geen bonnetje achter de autoruit maar
kenteken invoeren op automaat of app;
Kentekenparkeren in de parkeergarages;
Volledige digitale handhaving van alle gereguleerd parkeren op straat
met handheld scanners of met scanners op een fiets of scooter.

Digitalisering heeft veel voordelen. De bedrijfsvoering (inzet van mensen)
wordt er efficiënter van, gesjoemel met bezoekersvergunningen is niet meer
mogelijk, meerdere bezoekers tegelijk worden mogelijk (bijvoorbeeld bij een
verjaardag), maar vooral is het systeem veel eenvoudiger en
gebruikersvriendelijker voor bewoners en bezoekers.
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Het vergunningparkeren is buiten proportie gegroeid. In sommige zones is
125% vergund met zelfs adressen waar vier of vijf vergunningen op staan.
Een oplossing kan zijn om in de toekomst nog slechts één vergunning per
adres toe te staan of om de tweede vergunning aanmerkelijk duurder te
maken. Dat kan voor alle huishoudens in één keer, of toepassing zodra
iemand verhuist. De looptijd van (digitale) vergunningen kan van twee naar
één jaar. Ook dit onderwerp wordt uitgewerkt in de Nota Parkeerbeleid.

Het huidige systeem met vijf verschillende zones werkt niet goed. Soms
lopen er zonegrenzen in de lengterichting van straten waardoor
onduidelijkheid en ergernis optreedt. Onderzocht wordt of een systeem met
slechts twee zones niet veel logischer en gebruikersvriendelijker is.
Ook kan worden gekeken of uitbreiding van het vergunningengebied zinvol
is. Bij gebieden waar nu uitsluitend met vergunning is te parkeren, kan
overwogen worden om dit om te zetten naar fiscaal parkeren. Dit schept
duidelijkheid en leidt tot minder zoekverkeer. Daarbij speelt ook mee dat de
naheffingen van fiscaal parkeren in de gemeentekas vloeien en dat de
sancties op vergunningparkeren Mulder-feiten zijn en dus aan de staatskas
ten goede komen14. Anders gezegd: fiscaal parkeren maakt handhaven voor
de gemeente lucratief.

Momenteel geldt oor betaald parkeren een zomer- en een winterregeling
waarbij de eindtijd wisselt tussen 20:30 uur en 22:00 uur. Eén vaste eindtijd
is logischer. Ook de tijdvensters in verschillende zones van het
straatparkeren kunnen worden vereenvoudigd.
Op dit moment wordt op zondag gratis geparkeerd in parkeergarages en op
straat. Dit heeft negatieve effecten op het verkeer en scheelt de gemeente
substantiële inkomsten. Bewoners vragen hier expliciet om vanwege de
parkeeroverlast en verkeerschaos die zij ervaren op zondag.

Katwijk werkt in vergelijking met andere badplaatsen en regiogemeenten
met relatief lage tarieven. Dat geldt voor zowel vergunningen, parkeren op
straat, als parkeren in de garages. In de Nota Parkeerbeleid zal een
benchmark worden opgenomen ter vergelijking met andere badplaatsen. De
benchmark geeft handvatten om na te denken over de tariefstellingen in
Katwijk.
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Tarieven kunnen ook worden gebruikt om te sturen op het gebruik van de
parkeergarages. Door het uurtarief op straat substantieel hoger te houden
dan dat in een parkeergarage wordt de garage aantrekkelijker en blijven de
straten leger. Ook om die reden zou op straat de mogelijkheid van een
goedkope dagkaart kunnen vervallen. Dergelijke keuzes leiden tot ‘minder
blik op straat, meer blik in de garages’.
De parkeergarages kennen een grote variatie in hun bezettingsgraad. Op
een mooie zomerdag in het weekend staan ze helemaal vol, in de
winterperiode is de bezetting minimaal. Uitgezocht kan worden of de
bezettingsgraad gedurende de winterperiode omhoog kan door ook het
uurtarief te differentiëren. Nu zijn de uurtarieven gedurende het hele jaar
identiek, maar bijvoorbeeld in Zandvoort is sterk gedifferentieerd: in de
zomer bedraagt het uurtarief daar € 2,50 en in de winter geldt een uurtarief
van € 0,50.

De gemeente Katwijk is terughoudend wat betreft nieuwe blauwe zones. De
voorkeur gaat eerder uit naar betaald parkeren, eventueel met een eerste
aantal uren gratis parkeren. Immers: het beheer, onderhoud en de
handhaving van blauwe zones kost geld, terwijl de ‘inkomsten’ van
handhaving naar het Rijk vloeien.

Door parkeergarages te bouwen die pal aan de kust liggen faciliteren we
weliswaar bezoekers heel goed, maar creëren op zomerse dagen ook een
geduchte verkeerstroom die ’s ochtends en ’s avonds door Katwijk aan Zee
rijdt. Op termijn is het te overwegen om de garages ‘van kleur te laten
verschieten’, oftewel bewonersparkeren als hun primaire functie op te
vatten. Dan zou een aanmerkelijk aantal straten autoluw gemaakt kunnen
worden. Voorwaarde is dan dat strandbezoekers kunnen parkeren in de
buurt van de N206 en dat ze vervolgens makkelijk en goedkoop met
shuttlebusjes of met R-Net naar het strand kunnen. Een optie is dan een P+R
plaats met een vast dagtarief en gratis vervoer naar en van het strand.
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Verkeersveiligheid staat vanzelfsprekend voorop in ieder ontwerp voor
infrastructuur. Toch spelen in Katwijk ook enkele factoren een rol die
specifiek te maken hebben met de ruimtelijke structuur. De
verkeersonveiligheid in Katwijk hangt samen met:





Een verouderde wegenstructuur die niet is ingericht op het huidige
verkeer;
Meerdere functies zijn soms in één weg verenigd: doorstroming,
ontsluiting, erftoegang;
Soms slechts beperkte scheiding van verschillende soorten
verkeersdeelnemers;
Kenmerken van een kassen- en landbouwgebied: vaag onderscheid
tussen binnen en buiten de bebouwde kom, onoverzichtelijke
situaties, uitritten voor vrachtverkeer.

De verouderde wegenstructuur is vooral historisch gegroeid vanuit
ruimtegebrek. Voorbeelden daarvan zijn:





Fietspaden die in twee richtingen worden bereden;
De afwezigheid van ventwegen dus tractoren tussen het verkeer;
Smalle wegen zonder aparte fietsstroken;
Onvoldoende ruimte voor vrachtauto’s om te keren waardoor er
wordt achteruit gereden.

Het ruimtegebrek betekent ook dat we lang niet altijd de mogelijkheden
hebben die we zouden willen. Vaak zijn creatieve oplossingen nodig of
harde prioriteiten. In het in ontwikkeling zijnde Actieplan Verkeersveiligheid
worden de definitieve keuzes vastgesteld.
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Bestaande situatie verkeersveiligheid
sterk

zwak

Afwezigheid van black spots

Scheiding langzaam en snel verkeer

Grote verkeersluwe verblijfsgebieden

Soms te weinig ruimte voor langzaam
verkeer

De meeste 30 km/u gebieden zijn ingericht

Een aantal 30 km/u gebieden voldoet niet

met snelheidsremmers

aan inrichtingseisen

In Nederland wordt een verkeersonveilige locatie (black spot) gedefinieerd
als een plaats waar in drie jaar tijd zes of meer ongevallen plaats vinden of
tien of meer in vijf jaar. Uit de cijfers voor Katwijk blijkt dat er gelukkig geen
locaties zijn met een dergelijk hoge verkeersonveiligheid15. Toch gebeuren
er op sommige locaties meer ongevallen dan op andere. Dat kan te maken
hebben met de inrichting, maar ook met gedrag van weggebruikers. Zo’n
locatie noemen we een verkeersongevallenconcentratie (VOC). De ‘Top-10’
van die ongevallenlocaties is te vinden in nevenstaande afbeelding.
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Vaak is niet één kruispunt aan te wijzen als meest belangrijke
ongevallenlocatie, maar zijn het meerdere locaties op of langs één weg. Op
de volgende wegen vinden in Katwijk de meeste verkeersongevallen plaats.
Daarbij is een weging gemaakt van het aantal ongevallen en de ernst van de
afloop (alleen materiële schade, letsel- of dodelijke slachtoffers):
1.
2.
3.
4.
5.

Boulevard (diverse locaties);
Rijwielpad Noordduinen;
Ambachtsweg / Hoorneslaan / Afrit N206;
Brouwerstraat (tussen Moleneind en Oegstgeesterweg);
Rijnsburgerweg (diverse locaties).

De afgelopen jaren is het aantal ongevallen in Katwijk ongeveer stabiel
gebleven: rond de 250 ongevallen per jaar. Dat ligt in lijn met gemeenten
met een vergelijkbaar aantal inwoners.

Ontwikkeling ongevallen en slachtoffers

400
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2016
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2018

slachtoffers

Als we kijken naar aantal slachtoffers ligt dat in Katwijk hoger dan
gemiddeld. Bovendien lijkt de trend stijgend. In Katwijk vallen er gemiddeld
zo’n 110 letselslachtoffers per jaar, terwijl dat in vergelijkbare gemeenten
minder is.
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Als we ongevallen in Katwijk opsplitsen naar vervoerwijze blijkt dat vooral
bromfietsers vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen en relatief vaak
slachtoffer zijn (42%). Dat geldt ook voor fietsers (28% normale fietsen en 7%
e-bikes) en in iets mindere mate voor personenauto’s (17%). Het aantal /
aandeel bromfietsslachtoffers is groter dan in vergelijkbare andere
gemeenten. Vergeleken met het landelijk beeld is ook het aantal slachtoffers
op e-bikes oververtegenwoordigd in Katwijk. Oorzaken kunnen zijn het feit
dat er in Katwijk relatief veel fietskilometers worden afgelegd en dat het
aandeel e-bike hoger is dan gemiddeld.

verkeersslachtoffers naar modaliteit

Bestelauto

Bromfiets

E-bike

Fiets

Motor

Personenauto

Voetganger

Vrachtauto

Beleid op het gebied van verkeersveiligheid bestaat uit drie componenten:




Inrichting van de infrastructuur;
Gedrag: educatie en voorlichting;
Handhaving.

Voor alle drie componenten geldt vanzelfsprekend als beleidsdoel zoveel
mogelijk reductie van verkeersongevallen. In de Omgevingsvisie Katwijk
heeft veiligheid een zware prioriteit. In het coalitieakkoord is de aanpak van
verkeersonveilige situaties als speerpunt benoemd. Voor verkeer geldt vaak
dat het aantal slachtoffers niet met één soort maatregelen kan worden
teruggebracht. Alleen een combinatie van consistente infrastructuur, veilige
voertuigen en verantwoord gedrag (door voorlichting of handhaving) helpt
het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers terug te dringen.

Na de analyse van de beschikbare gegevens wordt een concreet
maatregelenpakket samengesteld (werktitel: Actieplan Verkeersveiligheid
Katwijk). Het pakket zal bestaan uit een voorstel voor doelgroepenaanpak
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(gedragsmaatregelen) en de aanpak van verkeersonveilige punten
(maatregelen infrastructuur).

De benadering van specifieke doelgroepen loopt via verkeerseducatie en
voorlichting. Bepaalde groepen verkeersdeelnemers zijn kwetsbaarder dan
andere. Juist door educatie en campagnes in te zetten op deze kwetsbare
groepen, kan winst op verkeersveiligheidsgebied worden behaald. Denk
hierbij aan verkeerseducatie op scholen of campagnes gericht op oudere
verkeersdeelnemers. Uit de verkeersanalyse moet blijken, voor welke
doelgroepen in Katwijk dit het meest van toepassing is.

In het maatregelenpakket zullen ook voorstellen worden gedaan voor locatie
waarop op termijn infrastructurele maatregelen genomen moeten worden.
Op basis van de ongevallenregistraties en klachten is een lijst van
knelpuntlocaties opgesteld. Voor de meest genoemde locaties worden
analyses gemaakt om te kunnen bepalen welke maatregelen effectief
kunnen zijn.

Naast objectieve (gemeten) verkeersonveiligheid, wordt nadrukkelijk ook
gekeken naar subjectieve verkeersonveiligheid. Bewoners ervaren soms
verkeersonveiligheid op specifieke locaties. Bijvoorbeeld onveilige
oversteeksituaties of te hard rijdend verkeer. Dat laatste kan worden
geobjectiveerd door het uitvoeren van snelheidsmetingen. Hoewel er dus
een verschil kan zijn tussen objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid,
kan een situatie onveilig voelen voor met name kwetsbare
verkeersdeelnemers. Klachten en meldingen van bewoners kunnen de
gemeente helpen om prioriteiten te stellen bij de aanpak van knelpunten.
Ook de participatie in het kader van het ‘Actieplan Verkeersveiligheid’ moet
daaraan bijdragen.

Om verkeersveiligheid effectief aan te pakken, moet altijd gezocht worden
naar een mix van zowel de infrastructurele- als gedragsmaatregelen. Een
veilig aangelegde kruising kan immers door verkeerd gebruik alsnog leiden
tot onveiligheid. Handhaving is tenslotte de derde pijler. Om te laten zien
hoe de drie componenten infra, gedrag en handhaving elkaar kunnen
versterken geven we hier een aantal voorbeelden.
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Integrale aanpak: voorbeelden in de praktijk
Startpunt

Relatie met

Een voorbeeld

Infrastructuur

Educatie

Na de aanleg van een rotonde in de schoolomgeving
de nieuwe situatie samen met de kinderen gaan
bekijken

Voorlichting

Wijziging van een verkeerssituatie via meerdere
kanalen aankondigen en plaatsen in een context die
mensen bewust maakt van de eigen
verantwoordelijkheid

Handhaving

Na invoering van ‘bromfietsers op de rijbaan’ checkt
de politie de naleving

Gedrag (educatie en

Infrastructuur

voorlichting)

Als een enquête in een project schoolomgeving
knelpunten in de infrastructuur oplevert, gaat de
school daarmee naar de gemeente

Voorlichting

Verkeersdeelnemers confronteren met het eigen
weggedrag

Handhaving

Handhaving

Inzet politie bij verkeersexamens

Infrastructuur

De politie bespreekt gesignaleerde knelpunten met
de gemeente en beoordeelt gemeenteplannen samen
met hulpdiensten

Educatie

Samen met de politie of met GOA’s verkennen
kinderen en ouders de schoolomgeving

Voorlichting

Aansluiting bij VVN-acties zoals alcohol in het
verkeer, gordelplicht of het app-verbod op de fiets,
waardoor controleacties worden ingebed in een
bredere context.

Afhankelijk van de uitkomsten van de participatie kunnen er in het Actieplan
Verkeersveiligheid nog aanvullende onderwerpen aan de orde komen,
bijvoorbeeld:




De inrichting van schoolomgevingen;
Speciale campagnes;
Aansluiting op acties van ROV Zuid-Holland en VVN;
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Welke concrete projecten vloeien voort uit de beleidskeuzes die in de
KAM worden gemaakt? Dat wordt als vervolg op de KAM aangegeven
in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Gekozen is voor één
Uitvoeringsprogramma voor alle vervoerwijzen: voetganger; fiets;
auto; vrachtverkeer en openbaar vervoer. Daarvoor is gekozen in
plaats van afzonderlijke Uitvoeringprogramma’s per vervoerwijze.
Enerzijds omdat een project voordelen kan opleveren voor zowel
fiets, openbaar vervoer als autoverkeer. Anderzijds om een mogelijke
concurrentie tussen verschillende Uitvoeringsprogramma’s te
voorkomen. Als er voor iedere vervoerwijze een apart
Uitvoeringsprogramma zou zijn is het lastig om bijvoorbeeld een
autoproject af te wegen tegen een fietsproject. Door de vervoerwijzen
in hun samenhang te bekijken wordt mobiliteit meer integraal
benaderd inclusief de samenhang met ander beleid.
Naast het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit wordt er gewerkt aan een
Actieprogramma Verkeersveiligheid en aan een Nota Parkeerbeleid. Voor
deze twee onderwerpen zijn afzonderlijke participatietrajecten opgezet. Ook
het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zal ruimte bieden om per project
participatietrajecten vorm te geven.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zal een overzicht geven van de
verkeersmaatregelen en projecten die prioriteit krijgen voor uitvoering. Om
die prioritering te kunnen maken moeten de verschillende projecten worden
voorzien van een prijskaartje: een inschatting van de kosten. Waarbij op
voorhand duidelijk is dat de financiële middelen van de gemeente beperkt
zijn. Vanaf 2021 is er voor kleine verkeersmaatregelen een budget van circa
200.000 euro per jaar beschikbaar.
Gemeentelijk budget voor grootschalige infrastructurele maatregelen is er
dus niet. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zal voor
dergelijke projecten apart budget worden aangevraagd. Daarnaast zal de
uitvoering vooral ‘meeliften’ met ander werk:
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Zodra ergens onderhoud is gepland zijn er ook kansen voor
verbetering van de inrichting;



Soms kan op andere manieren meegelift worden zoals bij de
aanpassingen voor het HOV die door de Provincie Zuid-Holland
worden gefinancierd.

Ook voor dit ‘meeliften’ is extra geld nodig, maar vanzelfsprekend minder
dan bij een separate aanpak.

Een aantal projecten in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit kan alleen
worden aangepakt op regionaal niveau. Denk aan openbaar vervoer,
snelfietsroutes en regionale autobereikbaarheid. Onder het motto ‘weet wat
je zelf wil’ ontwikkelt Katwijk een visie op de regionale bereikbaarheid.
Daarnaast neemt Katwijk actief deel aan regionale
samenwerkingsverbanden: Duin- en Bollenstreek, Holland Rijnland en Hart
van Holland. In deze gremia wordt een visie op regionaal verkeer en vervoer
ontwikkeld waar Katwijk aan bijdraagt.

Vanwege de beleidskeuzes in de KAM is de regionale component van
fundamenteel belang. Immers: voor de vervoerwijze auto (inclusief
vrachtverkeer) is de bereikbaarheid van de werkgebieden een centrale
doelstelling: realisatie van een robuust regionaal netwerk dat de economie
(werkgelegenheid en recreatie) ten goede komt. Ook voor het openbaar
vervoer is regionale samenwerking cruciaal met het oog op de
concessieverlening. Wat betreft het stimuleren van het fietsgebruik geldt dat
de (elektrische) fiets in het woon-werkverkeer nu ook potentie heeft op de
wat langere afstanden, te faciliteren door snelfietsroutes tussen gemeenten.

Gemeenten die samenwerken in Holland Rijnland hebben een Regionaal
Investeringsfonds (RIF) in het leven geroepen, om gezamenlijk te investeren
in een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Het fonds is een
belangrijke motor voor cofinanciering van grote regionale projecten. In de
periode 2008 tot en met 2022 wordt door de gemeenten in totaal € 142,5
miljoen in het RIF gestort. In 2013 is besloten een tweede tranche toe te
voegen van € 37,5 miljoen voor het realiseren van de Rijnlandroute. Dit
wordt gerealiseerd door een verlenging van het RIF tot en met 2024.
Met het RIF worden projecten mogelijk gemaakt die de draagkracht van de
individuele gemeenten te boven gaan. Bovendien maken de gemeenten op
die manier duidelijk bereid te zijn om ook zelf te investeren.
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In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit worden de mogelijke maatregelen
en projecten voorzien van een kostenraming (ten behoeve van ontwerp en
uitvoering). Vervolgens kan de prioritering plaats vinden op grond van de
volgende criteria:







Hoe goed sluit het project aan op de beleidskeuzes;
Hoeveel ‘waar voor het geld’ biedt het project;
Op welke termijn is het realiseerbaar;
Is er financieel draagvlak in de begroting;
Is er draagvlak aanwezig in de samenleving;
Is er politiek-bestuurlijke steun voor.

Overigens is het niet zo dat alle maatregelen in het Uitvoeringsprogramma
Mobiliteit per definitie pure infra-projecten moeten zijn. Ook projecten op
het gebied van voorlichting en gedragsbeïnvloeding behoren tot de
mogelijkheden. Daarnaast zijn projecten denkbaar waar andere
initiatiefnemers of trekkers dan de gemeente een rol spelen. De bewaking
van de uitvoering en voortgang zal bij een projectleider belegd worden.
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CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CROW

Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer

DRS

Doorstroming, Regelmaat en Stiptheid (in het openbaar vervoer)

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

EPvE

Esthetisch Programma van Eisen

ESA/Estec European Space Research and Technology Centre
GOA

Gemeentelijke opsporingsambtenaar

HvH

Hart van Holland (Samenwerkingsverband gemeenten Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude)

HRL

Holland Rijnland (Samenwerkingsverband Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

HWN

Hoofdwegennet (snelwegen)

IGA

Integrale Gebieds Aanpak

IVVP

Integraal Verkeers en vervoerplan

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

LZV

Lange zware vrachtwagen

MAG

Maatschappelijke Agenda

NMS

Netwerk Management Systeem

NRM

Nederlands Regionaal Model

OV

Openbaar vervoer

OViN

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

RIF

Regionaal Investerings Fonds

RLR

Rijnlandroute

ROV

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (Zuid-Holland)

RVMK

Regionale Verkeer en Milieu Kaart

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

UMV

Unmanned Valley (Valkenburg)

VOC

Verkeers Ongevallen Concentratie

VRI

Verkeers Regel Installatie (verkeerslichten)

VVN

Veilig Verkeer Nederland

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

ZZP

Zelfstandige zonder personeel
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Integraal Verkeers- en Vervoersplan Katwijk, februari 2009.

2

Huidige inwonertal is ruim 65.000. De woningbouwopgave is 7500 woningen
(5000 op PLV en 2500 in de bestaande kernen) tot 2040. Met gemiddeld 2,4
personen per huishouden komt het aantal inwoners rond de 80.000. Bron:
afdeling wonen.

3

Omgevingsvisie Katwijk. Zelfverzekerd in de regio. Sociaal, innovatief en
duurzaam, december 2017.

4

Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040, Hart van Holland, april 2017.

5

Onderzoek KpVV 2016.

6

OViN 2012-2017, bevestigd in het KpVV dashboard van maart 2019.

7

Bron: OVin periode 2010-2015.

8

CBS, gegevens uit 2015.

9

Bron: Nederland Fietsland 2014.

10

Zie website: touristdaytickets.nl

11

Verkeersplan 2016 Wassenaar.

12

Index071 Vijfde editie: 2018-2019. Themanummer duurzame mobiliteit.

13

Op basis van berekeningen met RVMK en NRM. Bron: Visie Regionale
Bereikbaarheid 01 09 2017

14

Bij fiscale afhandeling wordt de handhaving door de gemeente zelf gedaan door
middel van een fiscale naheffingsaanslag. De ‘opbrengsten’ vloeien in de
gemeentekas. Bij de strafrechtelijke afhandeling via de ‘Wet Mulder’ wordt de
handhaving gedaan door politie, boa’s en het openbaar ministerie. De
‘opbrengsten’ vloeien in de staatskas. Maar let op: om te voorkomen dat het
vergunninggebied op een zomerse dag geheel door losse parkeerders wordt
bezet moet een hoog uurtarief gelden ter ontmoediging.

15

De cijfers in dit hoofdstuk betreffen objectieve (gemeten) verkeersveiligheid in de
gemeente Katwijk. De gegevens (van 2014 tot en met 2018) zijn afkomstig van
de monitoringstool Via-Stat. De data uit Via-stat zijn afkomstig uit
politieregistraties en gegevens uit BRON (Bestand Geregistreerde Ongevallen
Nederland).

