Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

imilMI

nieuwkoop

G15.0749

raadsvoorstel

portefeuillehouder
opgesteld door

G. Eikhuizen

Beheer Openbare Ruimte I Isabeau Storm

Registratienummer

collegebesluit
vergaderdatum raad

jaar/nummer
onderwerp

15.14846

1 7 September 201 5
2015-088

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop

Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De notitie "Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop" vast te stellen;
2. Een bedrag van ê 200.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij
besteedbaar ten behoeve van de uitvoering van maatregelen ter verbetering van
de verkeersveiligheid op de Nieuwkoopse fietsroutes;
3. De meerkosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken te betrekken bij
de actualisatie van het nieuwe beheerplan Wegen in 2016..
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F. Bu ijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
In 2013 heeft u w raad ons college gevraagd inzicht te geven in de verkeersveiligheid van
de gemeentelijke fietsrou tes.
Inleiding
In juli 2013 is de notitie "Verkeersveilige schoolrou tes" door u w raad vastgesteld. Die
notitie had tot doel de verkeersveiligheid op de fietsroutes van en naar de scholen te
verbeteren. De verbetermaatregelen die in dit plan zijn opgenomen zijn inmiddels
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uitgevoerd en zijn het meest zichtbaar door de inrichting van schoolzônes met het
plaatsen van bont gekleurde accentpalen (Julie© palen).
Bij de behandeling van de notitie "Verkeersveilige schoolroutes" heeft uw raad ons
college gevraagd een breed onderzoek uit te voeren en te kijken naar de
verkeersveiligheid op alle Nieuwkoopse fietsroutes.
Dit voorjaar hebben wij u een eerste inventarisatie van knelpunten aangeboden. Bij de
behandeling op 2 april 2015 hebt u ons gevraagd de inventarisatie aan te vullen met
meldingen van inwoners en andere betrokkenen.
Aan de hand van meldingen van bewoners, inbreng van dorpsraden en Klankbordgroep
Ter Aar West met informatie van ongevallengegevens uit het registratieprogramma
ViaStat, hebben wij een inventarisatie uitgevoerd. Uiteindelijk is een lijst ontstaan van niet
minder dan 95 knelpunten. Op basis van een selectie zijn wij gekomen tot een lijst van 50
knelpunten, die vervolgens inhoudelijk zijn beoordeeld en waarvoor wij maatregelen
hebben uitgewerkt.
Wij hebben er voor gekozen op de totale lijst van knelpunten een selectie toe te passen.
Het aantal knelpunten is naar ons oordeel zo groot, dat het niet reëel is te verwachten dat
alle knelpunten op korte of middellange termijn kunnen worden aangepakt. Hier
ontbreken gewoonweg de financiële middelen voor. Het is wat ons betreft dan ook
noodzakelijk te selecteren en te prioriteren.
In een eerste selectie hebben wij de knelpunten op provinciale wegen afgezonderd.
Omdat wij niet het beheer hebben van deze wegen, kunnen wij hier ook geen
verbetermaatregelen uitvoeren. Over deze knelpunten gaan wij in gesprek met de
provincie Zuid-Holland.
In een tweede stap hebben wij alle knelpunten die liggen op de primaire fietsroutes en/of
knelpunten waar sprake is geweest van één of meer ongevallen geselecteerd.
Hiermee richten wij ons op die knelpunten welke in belangrijke mate effect hebben op de
veiligheid van het merendeel van het fietsverkeer.
Een deel van de beschreven knelpunten liggen niet op de primaire fietsroutes of soms
geheel niet op fietsroutes. Omdat de primaire fietsroutes het meest intensief door fietsers
worden gebruikt, willen wij ons vooral richten op het verbeteren van de situatie op deze
routes. Daarnaast vinden wij het belangrijk om knelpunten waar één of meer ongevallen
hebben plaatsgevonden op te nemen. Alle ongevalslocaties hebben wij daarom ook
meegenomen in de selectie, ook als zij niet op een primaire fietsroute liggen.
In de derde stap hebben wij een prioritering aangebracht door de knelpunten te toetsen
aan een drietal criteria: het type knelpunt, de nabijheid van een school en de maximum
snelheid ter plaatse. De prioritering bepaald de urgentie. Wij zien het als richtinggevend
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bij de uitvoering, waarbij knelpunten met de hoogste prioriteit het eerst worden
aangepakt.
Alle 50 knelpunten zijn beoordeeld en voor de meeste knelpunten hebben wij
maatregelen uitgewerkt om tot verbetering van de situatie te komen. In sommige gevallen
is het niet mogelijk gebleken tot maatregelen te komen. Het gaat in dat geval om situaties
waar:
»

de inrichting voldoet, maatregelen zijn niet noodzakelijk of zelfs niet wenselijk;

»

de situatie niet kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte;

»

het knelpunten betreft die inmiddels zijn aangepakt;

»
de oorzaak is terug te voeren tot louter incorrect gedrag.
In situaties waar het verkeersgedrag een structureel probleem lijkt te zijn, wordt bekeken
of "opvoedende" maatregelen in de vorm van verkeerseducatie kunnen worden ingezet.
De mogelijkheden hiervoor zijn in hoofdstuk 6 uitgewerkt.
De 41 maatregelen die zijn opgenomen in tabel 2 van de notitie worden in beginsel
uitgevoerd op basis van urgentie. Knelpunten met een hoge score (tabel 1 in de notitie)
worden het eerst aangepakt. Eenvoudige maatregelen worden meegenomen in het
reguliere beheer en de kosten komen ten laste van de beheerbudgetten.
Andere, meer ingrijpende, werkzaamheden worden uitgevoerd als projectmatige activiteit
of worden, wanneer mogelijk, meegenomen met het groot onderhoud wegen. Wij stellen
voor het budget van C 200.000,- dat door uw raad bij de vaststelling van de jaarrekening
2014 is gereserveerd hiervoor in te zetten. Daarnaast willen wij beschikbare middelen in
het kader van de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer inzetten voor het
uitvoeren van maatregelen.
Bij de beoordeling van een aantal knelpunten is vastgesteld dat de inrichting van de weg
niet juist is, omdat rode fietssuggestiestroken ontbreken. Wij stellen voor de aanleg van
fietssuggestiestoken met rood asfalt te combineren met het groot onderhoud van de
betreffende weg. Het is om diverse redenen, waaronder de kosten, niet verstandig die
maatregelen apart uit te voeren.
Zoals uit de notitie blijkt, beperken wij ons vooralsnog tot een selectie van knelpunten. De
overige circa 35 knelpunten worden in beginsel voorlopig niet aangepakt. Wel willen wij
op termijn bezien welke maatregelen voor deze knelpunten mogelijk zijn en of hiervoor
financiële middelen beschikbaar zijn. Dat neemt overigens niet weg dat wij steeds
bekijken of er zich mogelijkheden voordoen, bij zowel de uitvoering van groot onderhoud
als regulier onderhoud, om deze knelpunten toch aan te pakken.
Kader I Eerdere besluiten
Op 11 juli 2013 is de notitie "Verkeersveilige schoolroutes" vastgesteld en is het college
gevraagd onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van alle gemeentelijke
fietsroutes.
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