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Nr.     3. Bestuur\4795 

B&W-besluit    

Raad    24-04-2014  

Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

Vragen van de fractie van de PvdA d.d. 05-03-2014 inzake de verkeerskundige 

uitwerking van Hart voor Hillegom (3 – Eénrichtingsverkeer Van Meerbeekstraat) 

Zowel op de informatieavonden van 21 november 2013 als op verschillende latere 

momenten hebben wij gevraagd naar het verkeersonderzoek waarin de afsluiting van de 

van Meerbeekstraat onderzocht is. Diverse malen is ons dat onderzoek toegezegd. Op 

de informatiebijeenkomst in Hotel Flora op 13 januari jl. zat de afsluiting (knip) van de 

van Meerbeekstraat nog in de presentatie. 

 

Bij de stukken van het visiedocument zit wel een verkeerskundige uitwerking (dd 21 

januari). Blijkbaar is er dus in een week tijd een onderzoek geweest naar het 

éénrichtingsverkeer maken van de van Meerbeekstraat. In dit onderzoek niets meer over 

de afsluiting. Graag zouden wij alsnog het onderzoek krijgen waarin de afsluiting 

onderbouwd werd, zodat wij alle opties met elkaar kunnen vergelijken. 

 

Verder alvast een paar korte opmerkingen/vragen over het onderzoek van 21 januari: 

1. De Prins Bernhardstraat is aangegeven met de verkeerde éénrichting (oost –west, 

 moet zijn west –oost). Of is het de bedoeling dat deze omgedraaid wordt, 

 waardoor het van uit noordelijke richting enkel mogelijk is het centrum en 

 aanpalende wijk te bereiken via het Floraplein en de ‘’uitrit’’ naast Massada? 

 Overigens dezelfde route waar u al (nog meer) vrachtwagens met oplegger ter 

 bevoorrading van Hoofdstraat Oost doorheen wil laten gaan. 

 

Antwoord: In het Koersdocument ‘Samen aan de slag’ 2013-2020 staat dat de gemeente 

voor een kwalitatieve impuls voor het economische klimaat in het centrum 

verantwoordelijk is voor o.a. de openbare ruimte.  De ondertitel ‘Samen aan de slag’ 

geeft al aan dat de gemeente dit samen doet met belanghebbenden. Er is daarom 

gekozen voor een open-planproces bij het opstellen van de visie Hart voor Hillegom. 

Hier zijn voorafgaand aan de besluitvorming op diverse momenten de raad en 

belanghebbenden betrokken om input te leveren. 

 

Tijdens de visie ontwikkeling zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 

- 26 september informatieavond gemeenteraad; toelichting analyse centrum en 

eerste bevindingen 
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- drie bijeenkomsten in het najaar met de klankbordgroep en twee bijeenkomsten 

met de denktank; bespreking diverse bevindingen en ideeën 

- 21 november informatieavond gemeenteraad; bespreking concept visie, waarbij 

de mogelijkheid was om aan diverse opstellers van de visie inhoudelijk vragen te 

stellen 

- 13 januari informatieavond belanghebbenden (in Flora); bespreking concept visie 

 

Na de 8 bijeenkomsten zijn diverse inhoudelijke zaken aangepast in de concept visie 

Hart voor Hillegom, ten behoeve van de definitieve versie van 27 januari 2014.    

 

Tijdens het opstellen van de visie Hart voor Hillegom zijn meerdere verkeerskundige 

varianten onderzocht ter plaatse van de Van Meerbeekstraat. Daarbij was de 

voorkeursvariant een ‘knip in de Van Meerbeekstraat’ om zo de verblijfskwaliteit te 

vergroten voor met name bezoekers, voetgangers en fietsers rondom de Hoftuin, 

overgang Hoofdstraat zuid en -midden en Houttuin. Daarbij was een bijkomend 

voordeel dat niet-bestemmingsverkeer wordt geweerd dat van de oostzijde van het 

centrum via de Molenstraat naar de N208 rijdt. Dit is tijdens de informatieavond van 21 

november en op de bijeenkomst op 13 januari toegelicht.  

Bij de definitieve visie Hart voor Hillegom hebben wij ook de meningen van diverse 

belanghebbenden meegenomen in de keuzes. Uit de reacties die wij hebben ontvangen 

naar aanleiding van de informatieavond op 13 januari bleek dat een volledige afsluiting 

niet wenselijk was. Met name winkeliers uit de Hoofdstraat-zuid waren tegen een knip in 

de Van Meerbeekstraat. Wij hebben daarom de variant, ‘éénrichtingsverkeer in oostelijke 

richting’ verder uitgewerkt en opgenomen in de visie Hart voor Hillegom.   

 

Bij het verkeersmodel dat is toegepast door Goudappel Coffeng is een groter gebied dan 

het plangebied Hart voor Hillegom geanalyseerd. Het betreft het gebied tussen de 

N208- Olympiaweg- Prinses Irenelaan/Valckslootlaan.  

Bij het verkeersmodel zijn de prognoses meegenomen tot 2020 en vergeleken met de 

huidige situatie. De planontwikkeling van de het Ringvaartterrein is daarbij 

meegenomen. Daarbij is gekeken naar de wegvakbelasting voor de omgeving voor de 

rotonde Olympiaweg- Meerlaan. Bij zowel de variant met een knip in de Van 

Meerbeekstraat en eenrichtingsverkeer bij de Van Meerbeekstraat is er een toename van 

verkeer in de Meerlaan (bij een knip is de toename van verkeer meer dan bij 

eenrichtingsverkeer). Vanuit het advies van Goudappel Coffeng is de toename acceptabel 

voor de beschikbare wegcapaciteit van deze straat. 

 

Hieronder vindt u de concept tekst uit de verkeerskundige onderbouwing van Goudappel 

Coffeng waarbij is uitgegaan van een ‘knip in de Van Meerbeekstraat’ ter plaatse van de 

Hoftuin.  
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Knip in Van Meerbeekstraat 

In het kader van Hart voor Hillegom is het 

wenselijk om de Van Meerbeekstraat ter 

hoogte van het kruispunt met de Hoofdstraat 

af te sluiten. Hierdoor zal verkeer dat nu van 

de Van Meerbeekstraat gebruik maakt om 

naar verderop gelegen woonwijken te komen 

een andere route moeten gaan zoeken. De 

Olympiaweg is het meest geschikt om deze 

verkeersstroom te gaan afwikkelen.  

 

Figuur 6 Nieuwe route verkeer door afsluiting 

Van Meerbeekstraat 

 

Met het verkeersmodel Hillegom zijn voor het prognosejaar 2020 de verkeersstromen 

berekend voor deze situatie. In figuur 7 zijn de intensiteitverschillen in beeld gebracht 

van de situatie met een knip in de Van Meerbeekstraat (verschillen in motorvoertuigen 

per etmaal, rood is toename van verkeer, groen is afname); in onderstaande tabel zijn 

voor een aantal straten de geprognosticeerde intensiteiten (in motorvoertuigen per 

etmaal) weergegeven: 

 

 2020  

Zonder knip 

2020  

Met knip  

Verschil 

Hoofdstraat zuid 3.100 500 -2.600 

Hoofdstraat thv Hoftuin 3.300 600 -2.700 

Van Meerbeekstraat  3.700 0 -3.700 

Raadhuisstraat 1.800 1.300 -500 

Molenstraat * 800 300 -500 

Floraplein 2.500 3.700 +1.200 

Meerlaan 3.400 4.500 +1.100 

Olympiaweg 12.600 13.700 +1.100 

 

Tabel 1 Verkeersintensiteiten Van Meerbeekstraat met en zonder knip 

 

* In het verkeersmodel is de Molenstraat in het prognosejaar 2020 gemoduleerd als 

indirecte aansluiting op N208 (in tegenstelling tot het eindontwerp N208 met directe 

aansluiting op rotonde Wilhelminalaan). Naar verwachting worden daarmee de 

berekende intensiteiten op de Molenstraat in het verkeersmodel in beide situaties, maar 

vooral in de basissituatie onderschat.  
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Figuur 7 Modelplot herverdeling verkeer bij knip Van Meerbeekstraat 

 

Afsluiting van de Van Meerbeekstraat voor gemotoriseerd verkeer grijpt op een 

strategische plek in om te komen tot maximale leefbaarheid rond de Hoftuin en in het 

gehele centrum. Simulaties van de nieuwe verkeerssituatie met het 

verkeersprognosemodel laten zien dat de intensiteiten op de Hoofdstraat ter hoogte van 

de Hoftuin fors dalen. De Hoofdstraat-zuid wordt exclusief voor bestemmingsverkeer 

voor de Hoofdstraat/Molenstraat en voor aanleggende woonbuurten (rondom Vinkenlaan 

en Havenstraat). Ook voor de basisschool R.K. Jozefschool en de 

verkeersveiligheidsproblematiek rondom die school is dit een grote verbetering.  

 

Toename van het verkeer is zichtbaar op de N208, de Olympiaweg en op de noordelijke 

entree (route Hoofdstraat-Floraplein) en oostelijke entree (route Meerlaan-Jonkheer 

Mockkade). Er ontstaat een andere oriëntatie van het verkeer richting de 

parkeervoorzieningen voor het centrum en (woon)buurten ten oosten van het centrum. 

Ondanks de toenamen van het autoverkeer op deze straten, blijven de intensiteiten 

onder de grenswaarde van per etmaal voor erftoegangswegen. 

 

In de visie Hart voor Hillegom wordt niet uitgegaan van een omgedraaide 

verkeerssituatie in de Prins Bernhardstraat. De huidige situatie van west naar oost blijft.  
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Op blz 10 van de verkeerskundige uitwerking staat dat de bevoorrading ten oosten van 

de Hoofdstraat niet geschikt is voor een vrachtwagen met oplegger. Er zou bevoorraad 

zou moeten worden met kleinere voertuigen. Grote trailers dienen gebruik te maken van 

de Hoofdstraat. Daarnaast is aangegeven dat er afzonderlijk overleg zal plaatsvinden 

met de winkeliers die ten oosten van de Hoofdstraat met groot materieel bevoorraden, 

afzonderlijk overleg zal plaats vinden. 

 

2. Wij missen de impact op de Meerdorpstraat. 

 

Antwoord: Het verkeersmodel laat enkel de straten zien waar de verkeersintensiteit 

significant wijzigt (toeneemt of afneemt). Uit het verkeersmodel blijkt bij de 

Meerdorpstraat geen wijziging optreden door de verkeersmaatregel in de Van 

Meerbeekstraat. 

 

3. Wij missen de impact van de nieuwbouw Ringoevers aangaande de verkeersdruk 

 die deze wijk zal gaan claimen op de Olympiaweg/rotonde Meerlaan alsmede 

 route naar het Centrum. 

 

Antwoord: Voor de visie Hart voor Hillegom heeft Goudappel Coffeng bij de 

modelberekening gebruik gemaakt van de referentiesituatie planjaar 2020. In die 

referentiesituatie zit ook de ontwikkeling van het Ringvaartterrein. 

Voor de ontwikkeling van het Ringvaartterrein heeft Goudappel Coffeng de 

verkeerseffecten onderzocht voor deze nieuwe woonwijk. Er is specifiek gekeken naar de 

ontsluiting van het gebied. De situatie richt zich op de berekening van 

kruispuntbelasting op de locatie Olympiaweg-Einsteinstraat. Momenteel is dat een “3-

tak aansluiting”, met de nieuwe Ringvaartterrein wordt het een “vierpoot”. De Ringvaart 

ontwikkeling sluit dus niet aan op de rotonde Olympiaweg-Meerlaan. Uit de studie van 

Goudappel Coffeng kwam naar voren dat de verkeersafwikkeling (en veiligheid) op 

kruispuntniveau op deze locatie het best kan worden geboden in de vorm van een 

rotonde.  
 

Het blijkt dat in de regio door verschillende gemeenten op verscheidene plaatsen 

bereikbaarheidsproblemen worden ervaren door brugopeningen op de ringvaart 

Haarlemmermeer, zo ook bij de rotonde Olympiaweg/Meerlaan. Het oppakken van 

dergelijke vraagstukken op regionale schaal (met waterschap, provincie) lijkt het meest 

kansrijk.  

 

 

Vragen van de CDA-fractie d.d. 06-03-2014 inzake de Triangel 

Het CDA heeft een e-mailbericht ontvangen van de heer De Winter van Rotteveel M4 met 

betrekking tot de Triangel. De heer De Winter schrijft dat hij al sinds 7 november 2013 

wacht op een reactie van de gemeente op zijn plannen voor herontwikkeling van de 

Triangel. Wij worden daar een beetje droevig van. Het CDA en volgens ons ook andere 

partijen in de raad hebben aangegeven dolgraag iets moois te maken van dit gebied. 
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Maar daar lijkt (wij schrijven bewust ‘lijkt’, want wij kunnen niet achter de schermen 

kijken) weinig energie in gestopt te worden door de gemeente. Wij willen graag op de 

hoogte gesteld worden van de stand van zaken en hebben daarom de volgende vragen: 

 

1. Wat is er tot nu toe gebeurd met betrekking tot de Triangel? Welke initiatieven 

zijn er door derden ontplooid en hoe heeft de gemeente hierop gereageerd? 

 

Antwoord:  

Wat is er tot nu toe gebeurd met betrekking tot de Triangel? 

Het projectgebied De Triangel kent een lange historie. Op 12 januari 2012 heeft de 

gemeenteraad de notitie Project Triangel Leidsestraat behandeld. Middels een 

amendement is besloten om geen verdere actie in gang te zetten voor de 

planontwikkeling casco-herstel van Stek voor de Triangel. Tegelijkertijd heeft uw raad 

een motie aangenomen, waarin het college is opgedragen initiatieven door particuliere 

partijen en/of Stek voor herbouw van de woningen positief te benaderen. De 

gemeentelijke bijdrage in een planexploitatie zal niet verhoogd worden. Het 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) blijft ter beschikking voor 

(her)ontwikkeling van de Triangel  en niet voor casco-verbetering. In dezelfde motie is 

het college opgedragen uiterlijk eind 2012 aan de raad te rapporteren of (en in welke 

vorm) herbouw vanuit particulier initiatief kans van slagen heeft. 

Welke initiatieven zijn er door derden ontplooid? 

Sinds genoemd raadsbesluit zijn er in eerste aanleg een tweetal initiatieven geweest. Een 

plan van Lijbers Architecten en een plan van Rotteveel M4. Tijdens een studiemiddag bij 

Lijbers Architecten op 22 augustus 2013, waarbij leden van de raad aanwezig waren, is 

een derde initiatief van Stol Architecten gepresenteerd. Inmiddels heeft Lijbers 

Architecten haar plan teruggetrokken. 

 

Hoe heeft de gemeente hierop gereageerd? 

In lijn met voornoemde motie is er met de initiatiefnemers veelvuldig contact geweest 

om te bekijken of aan de voorwaarden van een goed project voldaan werd. In een brief 

van 28 november 2012 is uw raad hierover geïnformeerd. Ook hierna heeft de gemeente 

actief en faciliterend meegedacht en meegewerkt aan genoemde planinitiatieven. 

 

De stand van zaken is dat geen enkel project, tot nu toe, voldoet aan een goede 

ruimtelijke ordening zoals stedenbouwkundige inpassing, veilige ontsluiting op een 

hoofdroute (N208), een goede parkeeroplossing en een gevarieerde wijk wat betreft 

bewoners en groen. De vanuit exploitatieoogpunt door initiatiefnemers gewenste 

verdichting leidt tot stedenbouwkundig onaanvaardbare modellen, waarbij ook nog een 

gemeentelijk bijdrage wordt verlangd die fors hoger is dan de hiervoor gereserveerde 

bedragen. Dit laatste is in strijd met de motie. Om deze redenen heeft  geen van de 

initiatieven geleid tot een  principeverzoek. De veelvuldige contacten met de 

initiatiefnemers waren slechts informeel van aard.  
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Op 7 november 2013, de datum  waar de heer De Winter in zijn e-mail aan refereert, 

hebben wij het plan van Rotteveel M4 laten toetsen door Welstand. De commissie heeft 

dezelfde bedenkingen als de bedenkingen die ambtelijk reeds waren vastgesteld. 

Hierover hebben wij telefonisch en schriftelijk terugkoppeling gegeven aan de heer De 

Winter. Het laatste e-mailcontact was op 28 januari 2014.  

 

2. Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog? Hoe zit het met de subsidie (ISV-

gelden)? Kunnen we die voor dit project behouden?  

 

Antwoord:  

Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog? 

Eind 2013/begin 2014 is er ambtelijk vastgesteld dat de door de raad in haar motie 

opgedragen aanpak niet heeft geleid tot een oplossing en daarbij onevenredig veel 

ambtelijke capaciteit vergt. Inmiddels zijn we er van overtuigd geraakt dat dit een vorm 

van binnenstedelijke vernieuwing is die een bijzondere aanpak vraagt. Een aanpak 

waarbij de gemeente zelf meer initiatief neemt tot een stedelijk vernieuwingstraject. Een 

aanpak waarbij de partijen met grondposities de belangrijkste partners zijn en die er op 

is toegespitst dat maximale ideeën en financiën uit de markt kunnen worden gehaald. 

Daarvoor is het nodig om eenduidige stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te 

stellen en objectief en transparant te bekijken wat binnen zo’n project reëel gevraagd 

kan worden van ontwikkelaars en wat de gemeente bij zou moeten dragen. 

Kunnen we de ISV gelden voor dit project behouden? 

Aan de ISV-2 beschikking zijn prestatie-eisen verbonden op het gebied van wonen, 

omgevingskwaliteit, ruimtegebruik en (sociale) veiligheid. Het tijdvak ISV 2 liep van 2005 

tot 2009. Voor dit tijdvak heeft de gemeente uitstel gekregen tot 31 december 2014.  

Nu er geen uitzicht is op realisatie van de Triangel binnen de ISV-termijn kunnen de ISV 

middelen toch behouden blijven. Uit ambtelijk overleg met provincie Zuid Holland is 

duidelijk geworden dat het mogelijk is om prestaties in andere projecten te realiseren 

(substitutie). De gemeente moet daarvoor aantonen dat de prestaties niet gehaald 

kunnen worden en dat deze vervolgens wel op een andere locatie zijn/worden gehaald, 

of dat andere prestaties worden gerealiseerd binnen de rode contour (substitutie). 

Hiervoor dient de gemeenteraad eerst goedkeuring te geven waarna de gedeputeerde 

van de provincie Zuid Holland uiteindelijk accordeert.  

Het is mogelijk dat per saldo niet alle prestaties worden behaald. In dat geval kan de 

provincie er voor kiezen om een deel van de subsidie niet uit te keren of terug te vragen.  

 

3. Zijn er andere zaken die betrekking hebben op de Triangel die voor de volledige 

informatie van de gemeenteraad van belang (kunnen) zijn? 
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Antwoord: Er zijn op het moment van schrijven geen andere zaken die betrekking 

hebben op de Triangel die voor de volledige informatie van de gemeenteraad van belang 

(kunnen) zijn? 

 

 

Vragen van de BBH-fractie d.d. 17-03-2014 inzake de afsluiting van de N208 

In het gemeentelijk persbericht ‘Ondertekening contract herinrichting N208’ van 11 

augustus 2011 is vermeld: “De gemeente stelt een aantal eisen op het gebied van 

bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Zo moet de doorstroming en bereikbaarheid van de 

woningen en winkels gegarandeerd zijn.”  Dit is een van de voorwaarden geweest van de 

aanbesteding en is als zodanig ook in de aanvullende voorwaarden van het contract 

opgenomen.  

 

Onze vraag luidt: Welk novum doet zich voor, dat het rechtvaardigt dat er op deze wijze 

wordt afgeweken van de eerdere contracten en aanvullende voorwaarden die met de 

BAM afgesloten zijn? 

 

Antwoord: Over de omstandigheden van het project en daarbinnen de wijziging in het 

uitgangspunt over het afsluiten van de weg is eerder in de raad, tijdens de uitwisseling 

en in de beantwoording van raadsvragen gecommuniceerd. De veiligheidsnormen zoals 

die in fase 1 zijn gehanteerd, zijn door de veiligheidsspecialisten van de BAM als 

onvoldoende beoordeeld.  Zij hebben aangegeven dat dit in fase 2 anders en beter moet. 

Dit wordt inmiddels onderschreven door de specialisten van Grontmij. In hun 

onderzoeksverslag leest u daar meer over.  

 


