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Onderwerp: Raadsbrief HVVP 

 
 
Geachte raadsleden, 
  
Onlangs heeft u al een raadsbrief ontvangen over het Hillegomse Verkeers- en Vervoersplan 
(HVVP). Het HVVP loopt eind dit jaar af, en moet geactualiseerd worden. Voorafgaand hieraan is 
er een evaluatie nodig. De evaluatie die tot nu toe is gedaan vind ik niet voldoen aan de 
kwaliteitsnorm die wij als college voor ogen hebben. 
  
Ik heb besloten om een nieuwe evaluatie te laten uitvoeren, en hiervoor een extern bureau in te 
schakelen. Naast de evaluatie heeft dit bureau ook de opdracht om het Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteit op te stellen. Hierdoor wordt de kennis uit de evaluatie zo goed mogelijk geborgd in 
de te nemen besluiten voor de toekomst op het gebied van verkeer en vervoer.  
  
Voorafgaand aan de uiteindelijke besluitvorming organiseren we een aantal momenten waarbij 
we u als raadsleden informeren en betrekken bij het uitvoeringsprogramma dat we voor ogen 
hebben. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Rijn 
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Inhoud mededeling 

 

Het Hillegomse Verkeers- en Vervoersplan (HVVP) loopt eind dit jaar af. Het HVVP dient 

geactualiseerd te worden en ook dient er een evaluatie plaats te vinden. 

 

In deze raadsbrief geven we aan hoe dit proces gaat lopen. 

 

Onlangs is er een offerteverzoek de deur uitgegaan naar 3 adviesbureaus voor een 

onderzoek naar het parkeren en de verkeersintensiteiten voor Hillegom. In januari 2020 

worden verkeers- en parkeertellingen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in 

februari 2020 verwerkt en meegenomen in de actualisatie. 

 

Tegelijkertijd wordt er een inkoopstrategie opgesteld voor de evaluatie en de actualisatie 

van het Hillegomse Verkeers- en Vervoerplan. Deze inkoopstrategie wordt voorgelegd aan 

het college. In de inkoopstrategie komt te staan: 

● Opdrachtomschrijving: wat is de behoefte 

● Huidige situatie /Gewenste situatie 

● Het programma van eisen: waar moet het in te huren bureau aan voldoen. 

● Gunningscriteria: welke prijs/kwaliteitsverhouding  

● Gunningscriteria: welke kwaliteitscriteria willen jullie hanteren. Bijvoorbeeld:  

   beschrijving werkwijze, inhoudelijke uitwerking etc. 

● Welke elementen willen jullie in het ambitiedocument terug zien waar je op kunt  

   Beoordelen? 

 

Omdat er rekening gehouden moet worden met de Omgevingsvisie waarbij er geen 

sectorale plannen meer worden gemaakt, maar er volgens de Planwet Verkeer en Vervoer 

(die vervalt in 2021) wel een actueel mobiliteitsplan dient te zijn, zal het nieuwe plan een 

ambitiedocument mobiliteit worden genoemd. 

 

Bij de actualisatie van het HVVP zal onder meer het strategisch plan verkeersveiligheid, 

verkeerscirculatie rondom het centrum, smart mobility, de mogelijkheden voor de 

digitalisering van de gehandicaptenparkeerkaart, duurzaamheid en een visie op de 

laadpalen meegenomen worden. 

 

Ook zal de raad bij het ambitiedocument worden betrokken dmv twee sessies waarbij de 

raad haar inbreng kan geven. Tevens wordt er een interne projectgroep ingesteld waarin 

verschillende disciplines plaats zullen nemen. 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 


