
		  

 
Zienswijze namens Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad, Vijfhoek Raaks en 
Doelen, Welgelegen en Rozenprieel met betrekking tot het mobiliteitsbeleid en 
verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente Haarlem 
Deze zienswijze wordt mede onderschreven door de wijkraad Bosch en Vaart.  
We hebben ervoor gekozen om per deelthema (autoverkeer, fietsverkeer, OV) een 
zienswijze in te dienen.  
 
Onderwerpen:  
1. Zienswijze Verkeersveiligheidsbeleid.  
2. Zienswijze thema Autoverkeer Mobiliteitsplan Haarlem  
3. Zienswijze thema Fietsverkeer Mobiliteitsplan gemeente Haarlem  
4. Zienswijze Thema (H)OV Mobiliteitsplan Haarlem  
 
Zienswijze Verkeersveiligheidsbeleid.  
  
Met het voorgestelde verkeersveiligheidsbeleid wil de gemeente een veilige en 
bereikbare stad blijven met als doel zo min mogelijk en liefst helemaal geen 
verkeersslachtoffers. Het verkeersveiligheidsbeleid wordt gezien als onderdeel van het 
mobiliteitsbeleid.   
  
In het onderzoek naar de fietsbeleving van de gemeente Haarlem uit januari 20201 blijkt 
14% minder is gaan fietsen, omdat de veiligheid is verslechterd. Dat de veiligheid op dit 
moment onvoldoende is blijkt ook uit het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers 
door de jaren heen. Dit staat haaks op de doelen van de gemeente zoals verwoord in 
het voorgestelde mobiliteitsplan om fietsen juist te stimuleren en faciliteren. Het is dus 
essentieel dat het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid zorgdraagt voor een verbetering 
van veiligheid. De vraag is of dit wordt bereikt.  
  
Op pagina 2 wordt al direct aangegeven dat fietsers centraal staan. “Aangezien de 
meeste ongevallen voorkomen bij fietsers, wordt prioriteit gegeven aan maatregelen die 
de veiligheid voor fietsers verbeteren. Door fietsers meer ruimte te geven kunnen zij zich 
veiliger (en vlotter) verplaatsen.” Daarbij wordt tevens gesteld dat wordt aangesloten op 
de landelijke aanpak met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waarbij de focus 
ligt op een risicogestuurde aanpak. Het lijkt er dus op dat in de basis het plan zal 
resulteren in een veiliger Haarlem. Ook aan de voetgangers wordt gedacht, want er 
wordt gesteld: “Kerngedachte is dat wordt gewerkt naar een mobiliteitstransitie met 
meer focus op voetgangers en fietsers en waarbij iedereen veilig en comfortabel aan het 
verkeer kan deelnemen. Deze mobiliteitstransitie draagt ook bij aan het verbeteren van 
de verkeersveiligheid. Dit betekent dat ook in het verkeersveiligheidsbeleid de actieve 
vormen van mobiliteit prioriteit krijgen door meer ruimte te bieden en beter te 
beschermen.”  

 
1 
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Feiten_en_cijfers/Digipanel/Fietsb
eleving_Digipan el_2020.pdf  



		  

 
 
Echter het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid maakt dan wel niet de noodzakelijke keuzes 
dan wel gaat de keuzes uit de weg om daadwerkelijk de eigen gestelde doelen dan wel 
de landelijke vastgestelde doelen te kunnen verwezenlijken.  
  
Wij onderschrijven het belang van het hanteren van de principes van Duurzaam Veilig 
als basis voor het maken van keuzes bij oplossingsrichtingen. Ook het feit dat is gekozen 
voor een risico-gestuurde aanpak in plaats van een reactieve aanpak conform SPV2030 
als uitgangspunt is ons inziens essentieel.   
  
  
Spelregels blijven helaas ongewijzigd  
De meeste essentiële vraag is of met dit nieuwe beleid de spelregels worden aangepast 
waardoor de uitkomst verandert en daarmee de veiligheid wordt verhoogd. In het 
nieuwe beleid is op een aantal punten de ambitie te lezen om dit te bewerkstelligen. Zo 
worden een aantal belangrijke hoofdpunten benoemd voor de aanpak gericht op 
fietsers (p.9) die de veiligheid ten goede komen. Echter vaak biedt het beleid nog te veel 
ruimte om niet voor veiligheid te kiezen, maar voor doorstroming. Zo wordt alleen 
gesproken over het scheiden van auto’s en fietsers. Wij pleiten er voor om auto’s te 
vervangen door voertuigen. Immers er rijden vele malen grotere en zwaardere 
voertuigen dan auto’s door het centraal stedelijk gebied waar andere 
verkeersdeelnemers tegen moeten worden beschermd.   
  
Het meest risicovol vinden wij de volgende passage: “In het Mobiliteitsbeleid zijn wegen 
benoemd waar een nadere afweging voor de best passende wegcategorie nodig is. 
Vanuit verkeersveiligheid vraagt om duidelijke keuzes die consequent moeten worden 
doorgevoerd tot de inrichting van de wegen. Ook bij de keuze voor Deze keuzes komen 
daarbij mogelijk niet aan alle belangen tegemoet.” Gelet op de huidige woordkeuze 
schuilt hierin het grote gevaar dat niet wordt gekozen voor veiligheid, maar voor andere 
belangen. Deze alinea maakt het mogelijk om het gehele verkeersveiligheidsbeleid ten 
faveure van andere belangen aan de kant te schuiven.  
  
30km/uur op alle wegen in het centraal gebied inclusief  (H)OV-routes.  
De belangrijkste keuze die moet worden gemaakt om de verkeersveiligheid te vergroten 
is invoering van 30km/uur op alle wegen in het centraal stedelijk gebied inclusief 
(H)OVroutes/wegen. Hiermee wordt niet alleen de verkeersveiligheid vergroot daar 
waar vijliggende fietspaden ontbreken en fietsers, auto;s en bussen elkaar rakelings 
passeren,maar het creeert ook de mogelijkheid de veiligheid op de vrijliggende 
fietspaden te vergroten. Deze kunnen dan bestemd worden voor het langzame 
fietsverkeer (15km) en het toenemende snelle fietsverkeer van ebikes, speedbikes, 
(e)snorscooters, ebakfietsen kan verplaatst worden naar de wegbaan waar 30km/uur 
geldt.  
  
 
 



		  

 
Nu worden de HOV-routes echter oor het centraal stedelijk nog aangewezen als grijze 
wegen waar 50 km/u geldt. Daarbij wordt gesteld dat dit mogelijk gevaarlijk is in die 
omstandigheden. Op dit punt is het essentieel dat dit nieuwe verkeersveiligheidsbeleid 
een keuze maakt. In figuur 5 wordt daarom getracht hiervoor een afweegkader te 
bieden. Echter dit afweegkader inclusief de beschrijving daarvan biedt onvoldoende 
houvast om de juiste keuzes te maken om de veiligheid te waarborgen. Er is te veel 
ruimte om te kiezen voor 50 km/u en daarmee onveilige situaties in stand te houden. 
Hierdoor blijven de spelregels dus ongewijzigd waardoor onveilige situaties 
niet/onvoldoende worden aangepakt. Het biedt daarmee niet de gewenste 
aangrijpingspunten om adequaat op de stijgende trend van het aantal slachtoffers te 
kunnen reageren. 
  
Wij verzoeken dan ook om:  

1. duidelijke keuzes te maken die recht doen aan het hoofddoel van het 
verkeersveiligheidsbeleid ; invoering van 30km/uur op alle wegen in het centraal 
stedelijk gebied inclusief de (H)OV-routes/wegen moet topprioriteit krijgen.  
2. de alinea over het maken van keuzes aan te passen zodat 
verkeersveiligheid niet terzijde kan worden geschoven.  
3. Duurzaam Veilig te verwerken in het afweegkader. Nu lijkt Duurzaam 
Veilig niet mee te zijn genomen in het afweegkader.   
4. de concrete keuze te maken op alle (H)OV lijnen, waar ,dan wel veel 
voetgangers zich begeven en oversteken ,dan wel fietsers zich mengen met 
bussen, een snelheid wordt ingevoerd van 30km/u. Dit, om de verkeersveiligheid 
te waarborgen. Het betreft hier dan onder meer: de Wilhelminastraat (er wordt 
te hard gereden), de  

Kinderhuisvest (er wordt te hard gereden), de Rustenburgerlaan (fietsstroken), 
Tempeliersstraat (zeer smalle en drukke straat), de Rijkstraatweg (de fietspaden zijn 
smal en slecht), Parklaan (fietstrook), Zijlweg (smalle fietspaden) en Gedempte 
Oudegracht (er wordt te hard gereden)  

5. het afweegkader ter illustratie toe te passen op een HOV-locatie zonder 
vrijliggende fietspaden en dan de keuze voor 30 km/u uit te werken. Immers op 
deze locatie is er sprake van zeer grote verschillen in massa en snelheid.   

  
Alleen zodoende worden de spelregels echt aangepast en kan de verkeersveiligheid 
worden vergroot.   
  
Risicogestuurde aanpak  
Zoals eerder aangegeven onderschrijven wij het belang van een risico gestuurde aanpak. 
Wij moeten echter constateren dat er toch lijkt te zijn gekozen voor een reactieve 
aanpak. Immers de risicolocaties die worden aangeduid op de verschillende figuren 
gaan uit van ongevallen in het verleden, zie bijvoorbeeld figuur 8. Dit terwijl een risico 
gestuurde aanpak juist tot doel heeft om te bepalen of een locatie potentieel een 
risicolocatie is. Hiervan zijn er met name op de HOV routes meerdere locaties voor aan 
te wijzen. Wij verzoeken dan ook om in ieder geval deze locaties op te nemen en tevens 



		  

het verzoek om conform het vastgestelde SPV2030 alle risicolocaties in beeld te 
brengen.  
 
Waar is de voetganger?  
De focus in het verkeersveiligheidsbeleid ligt op de fietsers. Wij maken ons dan ook 
zorgen dat lopen als onderdeel van actieve mobiliteit te weinig aandacht krijgt in het 
nieuwe beleid. Behalve in de inleiding komt de voetganger vrijwel niet meer aan bod. 
Op verschillende  punten in het centraal stedelijk gebied komt de voetganger op het 
moment echter steeds meer in de knel. Bij het maken van keuzes delft deze dan ook 
vaak het onderspit. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van zebrapaden om 
doorstroming van voertuigen te verhogen. Wij verzoeken dan ook waarborgen in te 
bouwen die de veiligheid van de voetganger verhoogd. Dit betreft onder meer 
voldoende brede voetpaden en voldoende tijd om over te steken bij een VRI. Met 
betrekking tot de VRI’s is het nu namelijk zo dat bijvoorbeeld bij de oversteekplaats 
parklaan-kruisweg de VRI’s dusdanig zijn afgesteld dat  alleen met een zeer hoog 
looptempo de overkant kan worden bereikt voordat het licht op rood springt. Dit geldt 
ook op andere locaties. Voorts zijn er locaties gelegen in overwegend woonstraten 
(bijvoorbeeld Rusteburgerlaan, Tempelierstraat, Houtplein) waar de voetganger ons 
inziens helemaal voorrang zou moeten krijgen.  
  
  
Zienswijze thema Autoverkeer Mobiliteitsplan Haarlem   
  
Gevraagde aanpassingen/acties:  
  

- Beperken van het doorgaand oost/west autoverkeer middels aanleg van 
fysieke ‘knip’ op de N200 (Kennemerplein) en N205 (versmallingen) en invoering 
30km op deze trajecten, tegelijkertijd met aanleg Velserboog.  
- Uitvoeren van verkeerstudies naar hoe het autoverkeer ‘buitenom’ het 
centraal stedelijk gebied kan worden geleid, resulterend in een adequaat 
verkeerscirculatieplan.  
- Invoering van 30km/uur op alle wegen in het centraal stedelijk gebied 
inclusief de (H)OV-routes.  
- Als onderdeel van het ‘omgekeerd ontwerpen’ het uitgangspunt 
meenemen om het areaal groen te vergroten bij alle projecten.  
- Overwegen tot invoering van hogere parkeertarieven voor bezoekers 
parkeren in de binnenstad en een verbod tot het realiseren van nieuwe 
parkeervoorzieningen voor auto’s.  
- Invoering van een wachtlijsten systeem voor houders van 
parkeervergunningen  
- Invoeren van parkeervergunningen in de gehele stad op korte termijn 
teneinde het autobezit substantieel te verminderen.  

  
  
  
 



		  

 
 
Beperken van doorgaand oost/west autoverkeer  
Het manco van Haarlem m.b.t. autoverkeer is dat er geen (goede) ringweg rond de stad 
is, i.t.t. andere middelgrote steden zoals bijv. Groningen, Eindhoven, Apeldoorn  
e.d. Met de aanleg van de Velserboog (verbinding tussen A9 en Westelijke Randweg) 
zou het verkeer ten noorden van de stad (strandverkeer A’dam – Z’voort) omgeleid 
kunnen worden. In onze optiek gaat dit niet lukken zolang de kortere en snellere route 
via de N200 blijft bestaan en met 50 km op routes in en rondom het Centrum, zoals de 
Gedempte Oude Gracht kan worden gereden. In onze optiek zou er een dubbelbesluit 
genomen moeten worden: met het besluit/goedkeuring op de aanleg van de Velserboog 
zou tegelijkertijd een knip moeten worden gemaakt in de N200 bij het Kennemerplein. 
 
Ten zuiden van het centraal stedelijk gebied is ooit de Mariatunnel  
(Kennemertunnel) gepland, van de Schipholweg naar de Westelijke Randweg (bij HFC) 
onder ’t Spaarne en de Haarlemmerhout. Dit plan is nu in het Mobiliteitsplan geschrapt. 
De versmalling van de Europaweg maakt deze alternatieve oost-west verbinding 
onaantrekkelijk, waardoor de belasting van de N205 langs de binnenstad substantieel 
zal groeien.   
De in het Mobiliteitsplan gekozen oplossing om onderzoek te doen naar ongelijkvloerse 
kruisingen vinden wij een verkeerde denkrichting.  Deze route zou juist versmald 
moeten worden en een 30km regime moeten krijgen om het doorgaande verkeer de 
ontmoedigen. Dit tezamen met goede overstap/P&R- mogelijkheden bij de stations 
Oostpoort en Haarlem NieuwZuid.   
  
  
Verkeerscirculatieplan  
Teneinde de voetganger en fietser meer ruimte te geven in het centraal stedelijk gebied 
zal het autoverkeer eromheen moeten worden geleid. Wij missen in het Mobiliteitsplan 
een verkeersstudie hiernaar. Vragen als wat zijn de mogelijkheden om het autoverkeer 
op de Wilhelminastraat te beperken en deels over de Leidsevaart of nog verder 
buitenom via de Randweg af te wikkelen, zijn niet beantwoord. Ook aan de oostzijde zijn 
de mogelijkheden om de binnenstad te ontlasten via de Schalkwijkerstraat, Lange 
Herenvest, Gedempte Oostersingelgracht niet onderzocht.  Deze studies naar 
alternatieven zijn toch echt nodig resulterend in een toekomstbestendig 
verkeerscirculatieplan.  
  
  
Maximum snelheid 30 km.   
Wij zijn verheugd dat in het Mobiliteitsplan het GOW30-beleid als uitgangspunt wordt 
genomen binnenstad, helaas nog excl. de (H)OV routes. Van veel wegen wordt 
aangegeven dat zij een 30km snelheidsregime zouden moeten krijgen, van andere 
wegen moet dat nog nader onderzocht worden. Voor ons kan maar 1 regel gelden, alle 
wegen in het centraal stedelijk gebied moeten 30km krijgen inclusief de HOV-routes 
(zie verder ook onze zienswijze op het deelthema (H)OV). Dus routes die nu nog als 
50km staan aangeduid in het plan zouden allemaal 30km moeten krijgen. Dit enerzijds 



		  

om de ruimte voor voetgangers en fietsers te vergroten en hun verkeersveiligheid en 
groei te accommoderen, ten tweede als instrument om het autoverkeer verder buiten 
om de binnenstad te laten rijden. In veel steden worden daartoe ook de ‘binnenringen 
’om de binnenstad heen als 30 km zones aangeduid.   
  
Voor Haarlem betekent deze oplossing dat niet alleen stadsstraten als de  
Rustenburgerlaan, Tempelierstraat, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan,  
Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan een 30km regime moeten krijgen maar ook de  
‘binnenringwegen’ als de N200, Kinderhuissingel, Leidsevaart, N205,  
Schalkwijkerstraat, Lange Herenvest, Gedempte Oostersingelgracht e.d. Hiermee wordt 
tevens de openbare ruimte (beleving) van de binnenstad vergroot.  
  
 
Vergroening.  
Er is in het Mobiliteitsplan niet duidelijk sprake van dat Haarlem een sterk versteende 
stad is, waarbij vooral de nadruk gevestigd moet worden op vergroening en daarmee 
concreet wordt ingespeeld op de sterke noodzaak tot klimaatadaptiviteit en 
biodiversiteit. Groene middenbermen, groenstroken en bomen langs de straten en 
wegen dragen daartoe bij. Ook het omzetten van parkeerplaatsen naar groen zal 
bijdragen Een duidelijke en noodzakelijke win-win situatie: meer groen, veiliger en 
rustiger verkeer.  
  
Parkeergarages   
De parkeergarages in Haarlem liggen niet aan de rand van de binnenstad maar eigenlijk 
midden in het kernwinkelapparaat. Dit betekent dat zij altijd autoverkeer zullen blijven 
aantrekken tot diep in de binnenstad. Dit blijft een tegenkracht tegen prioriteit te geven 
aan voetgangers en fietsers. Wil de gemeente haar doelstellingen op dit gebied bereiken 
dan dient dit gepaard te gaan met hogere parkeertarieven tezamen met goede OV-hubs 
aan de rand van de (binnen)stad. Hier dient, op basis van ervaringen in o.a. Amsterdam, 
een maatregel aan gekoppeld te worden een verbod op nieuwe parkeervoorzieningen in 
het Centrum op eigen terrein en de mogelijkheid deze te verhuren.  
Indien Haarlem vanaf 2030 daadwerkelijk alleen toegankelijk wordt voor emissievrije 
auto’s heeft dat ook consequenties voor de parkeergarages. Deze zijn dan niet meer 
toegankelijk voor auto’s met een verbrandingsmotor. Een goede reden om te 
onderzoeken of de bestaande garages niet alsdan beter benut kunnen worden voor 
bewoners, mitsdien zij (deels) ook emissievrije auto’s hebben.  
 



 

Zienswijze thema Fietsverkeer Mobiliteitsplan gemeente Haarlem  
  
Gevraagde aanpassingen/acties:  
  
x Versnelling ontwikkeling doorgaande fietsroutes, vooral om het centrum heen.  
x Dring met prioriteit conflicten terug; geef de ruimte die vrijkomt door minder auto’s ook 
daadwerkelijk terug aan fietsers en voetganger.  
x Realiseer op drukke openbare ruimten ook al tijdelijke fiets parkeerplekken op 
bijvoorbeeld parkeervakken.  
x Realiseer meer fietsparkeervoorzieningen en start met stringenter handhaven op korte 
termijn.   
  
  
Trends  
Trendanalyse geeft aan dat de problemen met fietsverkeer sterk zullen toenemen. In het 
nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Haarlem wordt de keuze gemaakt om het centrum 
autoluw te maken en prioriteit te geven aan voetgangers en fietsers.   
Door deze, volgens ons terechte, keuze en de te verwachte uitbreiding van het aantal 
woningen in Haarlem zal er een forse stijging ontstaan van fietser en voetgangers in de 
binnenstad. Ook komt er meer diversiteit in het soort fietsen zoals (meer) E-bikes, (meer 
soorten) bakfietsen, speedbikes en elektrische voertuigen die het midden houden tussen 
fiets en auto.  
  
Doorgaande routes  
Om die druk acceptabel te houden zal er versneld werk moeten worden gemaakt van het 
creëren van aantrekkelijke en veilige fietsroutes rond de binnenstad voor verplaatsingen per 
fiets die geen bezoek aan de binnenstad als doel hebben. Veel van deze verplaatsingen gaan 
nu dwars door de binnenstad waardoor de fietsdruk hier onnodig hoog is.  
In het Aktieplan Fiets wordt gesproken over geplande ingrepen in het fietsnetwerk maar 
voor de routes rond het centrum is dat onvoldoende uitgewerkt. We gaan er van uit dat de 
ruimte die vrijkomt t.b.v. autoverkeer ook daadwerkelijk beschikbaar komt t.a.v. de fietsers 
en voetgangers. En waar de gemeente geen geld beschikbaar heeft voor aanpassing van het  
wegprofiel wordt dit gedaan minimaal in de vorm van verkeersmaatregelen, zoals 
bijvoorbeeld gebruik van de rijbaan.   
  
Conflicten  
Op bladzijde 17 van het Mobiliteitsplan wordt terecht aangegeven dat er in verschillende 
straten al conflicten ontstaan tussen voetgangers en fietsers (bv in de Gierstraat, 
Koningstraat, Kleine Houtstraat etc.).   
Door de toenemende druk van fietsers en voetgangers zal het aantal conflicten nog verder 
oplopen. Er zal dus in een vroeg stadium moeten worden gewerkt aan het oplossen van deze 
conflicten door de fietsers naar andere straten te verwijzen zoals bovengenoemde 
fietsroutes rond de stad of de inrichting van de straten zodanig aan te passen dat duidelijk 
wordt welk deel voor de voetganger is en welk deel voor de fietser. In de Wijkvisie Verkeer is 
bijv. gepleit voor extra voet- en fietsbruggen bij de Raamvest richting van Eedenstraat en bij 
de Alexanderstraat over de Leidsevaart. Bureau Mobycon adviseerde om de fietsdruk in de  
Gierstraat te verminderen en hierbij ook routering via de Heiliglanden-Kamp te betrekken.   
  
 



 

Parkeren; korte termijn  
Door toename van de fietsdruk zal er ook een grote behoefte ontstaan aan fiets 
parkeerplekken. Fietsers hebben de natuurlijke neiging om hun fiets bij voorkeur neer te 
zetten voor de plek waar ze moeten zijn. Dat leidt tot overvolle trottoirs die daardoor voor 
rolstoelen, rollators, kinderwagens en voetgangers slecht toegankelijk zijn. Kinder-bakfietsen 
en deel-fietsen en -scooters vergroten dit probleem. De gemeente moet daarom op korte 
termijn een duidelijk parkeerbeleid voor fietsen en kinder-bakfietsen ontwikkelen, waarbij 
het parkeren van fietsen, scooters etc. op duidelijk afgebakende plekken is toegestaan en er 
grote fietsparkeerstallingen komen rond en in de binnenstad. Strenge handhaving (zoals in 
Amsterdam en Groningen) is noodzakelijk. Ook het verwijderen van wees- en zwerffietsen 
moet stringenter en adequaat worden opgepakt.   
  
  
Vaar verkeer  
Ook voor het vervoer op water moeten we streven naar emissie vrij. Dus vanaf 2030 geen 
benzinemotoren meer toestaan in de boten.  
  



 

  
Zienswijze Thema (H)OV Mobiliteitsplan Haarlem  
 
Inleiding.  
Met het Mobiliteitsplan dat ter inzage is gelegd, wil Haarlem de balans tussen leefbaarheid 
en bereikbaarheid verbeteren. Wij zijn zeer te spreken over deze ambitie en zien ook op 
verschillende plekken dat een aanzet is gedaan, waaronder het toewerken naar een 
fijnmaziger OV-systeem waardoor aan de ene kant een groter deel van de stad beter 
bereikbaar wordt en aan de andere kant de hoge druk op andere delen kan worden verlicht. 
Wij zien veel van de door ons bepleitte ov-knooppunten terugkomen. Ook waarderen wij het 
dat de problematiek van te veel bussen nu ook in het mobiliteitsbeleid aandacht krijgt.   
Wij moeten echter constateren dat de spelregels/kaders onvoldoende worden aangepast 
waardoor dit doel niet meer dan een ambitie zal blijven. Waar echte keuzes moeten worden 
gemaakt, worden ze namelijk juist niet gemaakt. Hierdoor kent het plan een groot aantal 
inconsistenties en tegenstrijdigheden.  Zo moet in de binnenstad de leefbaarheid worden 
verbeterd met meer ruimte voor de voetganger en fietser, terwijl tegelijkertijd de bussen en 
ook auto’s daar 50km mogen blijven rijden. Een adequate argumentatie hiervoor ontbreekt 
en in veel gevallen is het ook contrair aan vigerend nationaal verkeersveiligheidsbeleid.   
 
Onderzoek/second opinion verkeerskundig adviesbureau Bonotraffics.  
Vanwege de grote onbalans die er in Haarlem bestaat tussen leefbaarheid en het 
huidige(H)OV-systeem en daarmee het grote belang van adequate oplossingen hiervoor 
hebben we ons op dit punt terzijde laten staan door het verkeerskundig adviesbureau 
Bonotraffics. Hun second opinion maakt integraal onderdeel uit van deze zienswijze en 
focused zich op deze inconsistenties, de spanning die het met vigerend/komend nationaal 
beleid veroorzaakt en geeft inzicht in betere alternatieven. De belangrijkste conclusies uit 
hun onderzoek/second opinion zijn:  

- Het is niet logisch en niet passend om in het centraal stedelijk gebied dat 
bestemd is als verblijfsgebied het (H)OV te faciliteren met 50km/uur 
wegen/wegvakken..Er zijn voldoende andere manieren om in dit gebied de 
doorstroming van het (H)OV te garanderen.  
- Recent onderzoek toont aan dat invoering van 30km/uur op deze routes door 
het centraal stedelijk nauwelijks de gemiddelde snelheid van het OV verlaagt, want 
deze snelheid is al zeer laag. Vermeend reistijdverlies is niet aan de orde. Wel wordt 
met een 30km/uur regime het vaak te hard rijden op deze routes in stille 
periodes/avonden aan banden gelegd.   
- Op veel plekken in het centraal stedelijk gebied komen de te grote intensiteit 
van het (H)OV en groeiende aantallen fietsers met elkaar in conflict en is er sprake 
van onveilige verkeerssituaties die contrair zijn met vigerend nationaal 
verkeersveiligheidsbeleid. Dit moet worden opgelost.  
- Binnen het kader van het voorliggende mobiliteitsplan zijn er tal van andere 
maatregelen mogelijk waarmee en de doorstroming van het (H)OV wordt 
gegarandeerd en het verblijfsklimaat in dit gebied wordt verhoogd.  

 
 
 
 



 

Gevraagde aanpassingen/acties:  
1 Op grond van vereisten uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 
verzoeken wij u ook de toekomstige risicolocaties in beeld te brengen (zie ook onze 
zienswijze op het beleidsdocument Verkeersveiligheidsbeleid).  
2 Toepassen van de eisen van het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid dat nu ook 
ter inzage ligt en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 daar waar het gaat 
over risicolocaties zonder vrij liggende fietspaden en grote aantallen 
bus/autoverkeer.  
3 Invoeren van een 30km regime op alle stadsstraten/wegen in het centraal 
stedelijk gebied inclusief de (H)OV-routes.  
4 Concreet duiden op welke wijze de overlast (geluid, trillingen, 
verkeersveiligheid) op en om (H)ov-routes wordt aangepakt. De aankomende reset 
van het (H)OV post- corona biedt mogelijkheden om de concessies (qua 
lijnvoeringen, frequenties, inzet materieel) daartoe adequaat aan te passen.  
5 Door middel van nieuwe lijnvoeringen het huidig aantal grote en zware 
bussen over de routes door het centraal stedelijk gebied te verminderen en de 
lijnen/frequenties richting de nieuwbouw/ontwikkelingslocaties te intensiveren.  
6 De OV-hub Haarlem Nieuw Zuid de functie te geven van begin- en eindstation 
van de intercity-buslijnen/RNet, zodat de overlast van een overmaat aan (lege) 
bussen door de binnenstad verminderd zal worden.  
7 Bij aanpassing van de dienstregeling post-corona bij Connexxion/Vervoerregio 
te bewerkstelligen dat de eerder gemaakte afspraak dat de dubbeldekkers alleen nog 
in de ochtendspits rijden ten spoedigste ten uitvoer wordt gebracht.  
8 Tram/lightrail als toekomstperspectief en ruimte reservering opnemen.  

  
9 Meer toepassing van goedkopere snelheid beperkende maatregelen ipv 
onnodige grootschalige fysieke herinrichting ingrepen.  

  
(H)OV en Verkeersveiligheid.  
Dagelijks rijden er 400 bussen over de twee hoofdroutes Gedempte Oude Gracht-
Nassaulaan- 
Parklaan-Station en meer dan 1200 over de Rustenburgerlaan-Houtplein-
TempelierstraatWilhelminastraat-Kinderhuisvest-Parklaan-Station. Deze bussen veroorzaken 
in onze stad grote geluidsoverlast, trilling overlast en zorgen voor verkeersonveilige 
situaties. De bussen zijn ook vaak leeg en uit recent onderzoek blijkt dat ze relatief veel 
mensen vervoeren die niet in de binnenstad hoeven te zijn. Veel voorkomende onveilige 
situaties zijn : te hoge snelheden (bijvoorbeeld Rustenburgerlaan, Tempelierstraat, 
Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Gedempte Oude Gracht, Nassaulaan), intensief kruisend 
verkeer op oversteekplaatsen (bijvoorbeeld Kleine Houtweg, Wilhelminastraat, Kenaubocht, 
Zijlweg), veel  weggedeelten met plotselinge overgangen van vrij liggende  naar niet vrij 
liggende fietspaden, zeer drukke oversteekplaatsen (bijvoorbeeld Gedempte Oude Gracht, 
Kleine Houtweg, Zijlweg e.d.).In het Mobiliteitsplan wordt gesproken over risicolocaties. Op 
de kaarten zijn de precieze locaties niet altijd even duidelijk aangegeven. Ook ontbreekt een 
definitie ervan in het Mobiliteitsplan. De definitie die wel gebruikt wordt in het eveneens 
voorliggende Verkeersveiligheidsplan betreft aantal ongelukken in de afgelopen vijf jaar. 
Daarmee zijn veel gevaarlijke plekken, en die nog gevaarlijker worden bij de groei, niet 
meegenomen in diverse beleidsafwegingen. Veel van deze locaties die niet zijn aangeduid 



 

hebben dezelfde verkeerintensiteiten/kruispunten/veiligheidsproblemen als diegenen die 
wel aangeduid zijn, echter deze zijn niet aangeduid als risicolocatie. Conform het vereiste in 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gaan wij er van uit dat ook toekomstige 
risicolocaties in beeld worden gebracht.   
Naast het mobiliteitsbeleid is ook het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid ter inspraak gelegd. 
Het mobiliteitsbeleid voldoet op een aantal punten niet aan dit concept 
verkeersveiligheidsbeleid waar het gaat om zware voertuigen in grote aantallen zonder vrij 
liggende fietspaden en met veel overstekende voetgangers (bijvoorbeeld Rustenburgerlaan, 
Tempeliersstraat, Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan, Kenaubocht/Parklaan). Dit betekent 
dat het mobiliteitsbeleid al voor vaststelling niet voldoet aan het verkeersveiligheidsbeleid. 
Deze kwesties worden niet benoemd. Wij verzoeken u deze tegenstrijdigheden aan te geven 
per locatie en hoe deze tegenstrijdigheden worden opgelost.  
  
GOW30 en (H)OV.   
Een ingreep die in steeds meer steden wordt toegepast is de invoering van 30km/uur op de 
drukke stadstraten binnen het centraal stedelijk gebied.  We zijn blij te constateren dat 
Haarlem dit GOW30-beleid omarmt en dit snelheidsregime op veel straten wil invoeren. Het 
is echter een grote misser dat Haarlem dit niet wil doen voor de twee (H)OV trajecten 
(Rustenburgerlaan, Houtplein, Tempelierstraat, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan, 
Station en Gedempte Oude Gracht, Nassaulaan, Station). Het is ons inziens een grote misser 
dat juist op die plekken in onze stad waar de leefbaarheid en verkeersveiligheid nu al het 
meest onder druk staat deze keuze niet wordt gemaakt. Dit terwijl in heel veel andere 
steden deze keuze voor (H)ov-trajecten wel zo is gemaakt.  
Recent onderzoek van Goudappel/DTV Consultants (2021) laat zien dat OV nu al niet harder 
dan circa 30km kan rijden op de drukke 50km stadstraten. En nog belangrijker, dat invoering 
van 30km niet tot tijdsverlies zal leiden. Het argument van vermeend tijdsverlies en hogere 
exploitatiekosten, wat altijd veelvuldig gehanteerd wordt  door Provincie Noord Holland en 
Vervoersregio, wordt daarmee ontkracht. Voorts blijkt dat met andere maatregelen, zoals 
intelligente VRI’s, voorrangsregelingen etc. de doorstoomtijden kunnen worden 
gewaarborgd.  
In de nota wordt gesproken van wellicht GOW30 ook voor de busroutes in het 
Stationsgebied en in het kernwinkelgebied. Op pagina 34 staat “Voor een aantal routes, 
afhankelijk van de locatie, bijvoorbeeld door het kernwinkelgebied of bij het station, wordt 
op termijn bekeken of een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/ uur mogelijk is, 
waarbij de doorstroming voor het HOV gegarandeerd kan worden.” Ook al wordt hier 
gesproken over bijvoorbeeld… dit betekent een inperking. Hiermee wordt namelijk 
aangegeven dat buiten het stationsgebied en het kernwinkelgebied 30 km/u op HOV niet 
mogelijk is. Wij pleiten ervoor om hier niet te spreken over bijvoorbeeld, maar om hier 
centraal stedelijk gebied op te nemen. Immers ook op de Rustenburgerlaan en 
Tempeliersstraat en Kinderhuisvest zijn geen vrij liggende fietspaden. Tevens is het zo dat 
het kernwinkelgebied niet nader is geduid ook niet in andere beleidsdocumenten. Doordat 
een keuze is gemaakt voor HOV = 50 km/u ontstaat een lappendeken aan 30km en 50km 
wegen. Dit geeft onduidelijkheid en vooral onveiligheid. Krijgt Haarlem een nieuw 
verkeersbord: rijdt u naast een bus dan mag u 50? Hierdoor bestaat de kans op sluiproutes 
daar waar de bussen en dus ook de auto’s 50km mogen rijden.  
 
 



 

Snelheid beperkende maatregelen  
Invoering van 30km/uur wordt vaak betwijfeld omdat het gepaard zou gaan met grote en 
kostbare fysieke ingrepen in de desbetreffende wegvakken/wegen. Dit is een misvatting. 
Inmiddels zijn er een veelheid aan goedkope maatregelen die snelheid beperkend kunnen 
werken zoals: aanleg van visuele en fysieke versmallingen (plantenstroken, bloembakken), 
opvallende belijningen en kleurgebruik, snelheidssignaleringen, ISA (intelligente 
snelheidsassistentie – dit betreft een intelligente snelheidsbegrenzer in bussen die reageert 
op signalen als sensoren, verkeersborden, andere verkeersdeelnemers). En ook convenanten 
tussen gemeente en vervoersbedrijven en hun chauffeurs om zich aan geldende 
snelheidsbepalingen te houden zijn een bekend instrument.  
Daarnaast is de verwachting dat zodra 30km/uur in onze steden wordt ingevoerd als het 
‘nieuwe normaal’ dat ook Politie en Justitie zullen volgen om deze snelheid ook normaal te 
gaan handhaven zonder dat er eerst sprake dient te zijn van volledige fysieke herinrichting 
van wegen.  
  
Geluidsoverlast, trilling overlast en verkeersonveiligheid  
Op pagina 18 staat “Het aantal bussen dat door de binnenstad rijdt, groeit. Door de vele én 
grote bussen in de binnenstad wordt op sommige plekken overlast ervaren. Opgave is om de 
overlast te verminderen (geluid, uitstoot, trillingen en veiligheid) en het busverkeer beter 
over de stad te spreiden (herrouteren).” Op pagina 31 staat: “Er wordt ingezet op 
verminderen van overlast (vermindering geluid, uitstoot en trillingen en verbeteren 
veiligheid) van de huidige HOV routes.” Wij moeten constateren dat met het voorgestelde 
beleid hier onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Immers met dit beleid wordt zelfs 
groei van het aantal bussen mogelijk gemaakt.  
Op pagina 32 staat “Hiermee neemt de groei van de bussen naar het Stationsgebied, en 
daarmee de gevoelde overlast van het busverkeer in de binnenstad, niet toe.” Hiermee lijkt 
te worden gesuggereerd dat de overlast een ervaring betreft. Echter uit metingen die ook bij 
de gemeente bekend zijn is aangetoond dat er sprake is van geluids- en trilling overlast. Wij 
verzoeken dit dan ook aan te passen.  
 
Alternatieve lijnvoeringen  
Alternatieve lijnvoeringen zijn door ons lange tijd geduid als oplossingen voor de 
gesignaleerde problematiek. Wij zijn dan ook blij met de gedane voorstellen tot studie van 
alternatieve lijnvoeringen.   
Wij zijn van mening dat de alternatieve lijnvoeringen ook een bijdrage moeten leveren om 
de huidige problemen concreet te verminderen. Immers, anders is dit mobiliteitsbeleid niet 
alleen in tegenspraak met het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid, maar ook met ander beleid 
waaronder de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Lagere frequenties op de genoemde 
hoofdroutes zouden binnen de voorwaarden van de concessie ( ‘zero sum game’) ingezet 
kunnen worden voor nieuw lijnen langs de nieuwe ontwikkelingslocaties. Het huidige 
momentum waarin de komende maanden een reset van het (H)OV post corona wordt 
voorbereid, is een uitgelezen moment om deze aanpassingen mee te nemen.   
Over de dubbeldekkers touringcars nog het volgende. Uit documenten van de Vervoerregio 
is duidelijk geworden dat de dubbeldekkers alleen nog maar in de ochtendspits behoeven te 
worden ingezet en dat daarna geswitched kan worden naar gewone bussen. Tengevolge van 
de COVID-afschaling is deze wijziging niet meegenomen in het Vervoersplan 2021 per 1 
januari, hetgeen wij als zeer kwalijk kwalificeren. We hebben nu ruim een jaar te maken 



 

gehad met onnodige overlast van gehele dag leeg zijnde dubbeldekkers die door onze stad 
razen. Wij vragen het College ten dringendste te realiseren dat bij de reset van het 
OVsysteem post-Covid deze zomer de dubbeldekkers alleen nog in de ochtendspits zullen 
rijden.  
 
OV-hub Haarlem Nieuw Zuid   
De nieuwe OV-hub Haarlem Nieuw is een belangrijke schakel in het oplossen van de 
Haarlemse OV-problematiek. Wij zijn blij dat deze door ons lang bepleite ov-hub ook in het 
mobiliteitsplan een belangrijke plek heeft gekregen. Uitgangspunt in de te verrichten 
lijnvoeringstudie dient te zijn dat bij het nieuwe busstation Haarlem Nieuw Zuid voldoende 
bussen worden “afgevangen” zodat deze niet meer door het centrum hoeven door te rijden. 
Met name voor de inter-city lijnen/RNet is dit nieuwe station begin- en eindhalte (de 
dubbeldekkers rijden in Amsterdam ook maar tot WTC en niet door naar het 
CentraalStation). Dit betekent dat zowel in het zoeken naar haar precieze situering als naar 
haar layout voor dit busstation voldoende ruimte wordt meegenomen dat veel bussen ook 
kunnen keren ipv alleen maar rechtdoor kunnen rijden.  
Voorts zijn wij van mening dat de hoge ambitie van dit nieuwe stuk stad en entree van de 
binnenstad alleen zal slagen als er sprake zal zijn van een hoog kwalitatief verblijfsklimaat. 
Dit betekent dat ook in dit gebied een 30km regime dient te worden ingevoerd.  
  
Groei.  
Wij verbazen ons over de zin op pagina 32 “...in hoeverre het mogelijk is een deel van de 
verwachte reizigersgroei via andere HOV-routes dan de bestaande routes door de 
binnenstad her te verdelen over de stad.” Dit is in tegenspraak met eerdere uitspraken van 
het College en de recent vastgestelde bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050. 
Daarin is op pagina 45 in het figuur te zien dat gewerkt gaat worden aan het verminderen 
van het aantal bussen in het centraal stedelijk gebied van Haarlem.    
Is de gemeente op de hoogte van het feit dat dit het verdelen van een deel van de groei 
strijdig is met recent vastgesteld beleid en uitspraken van de wethouder dat groei niet meer 
binnen het centraal stedelijk gebied mogelijk is?  
   
Tram.  
Als Haarlem net als andere steden ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar wil zijn, is het 
van belang om niet alleen naar het hier en nu te kijken. Wij missen een mogelijke 
toekomstige tram dan wel lightrail verbinding in de tekst en de figuren. Waarom is ervoor 
gekozen om de tram in dit beleid niet mee te nemen?  
  
  
  
  
  
 


