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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z - Z/19/035090 

Documentnummer: 184364 

Datum: dinsdag 21 april 2020/verzonden 22 april 2020 

Onderwerp: Stand van zaken Verkeersonderzoek Wassenaar 

Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

Via de najaarsnota heeft u voor dit jaar budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een 
Verkeersonderzoek Wassenaar. Via deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken en 
vooral ook over het effect van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het Corona-virus op 
de voortgang van dit onderzoek. 

Aanleiding 
Het Wassenaarse wegennet kan het aanbod aan verkeer op piekmomenten slechts uiterst 
moeizaam verwerken en inwoners ervaren hier hinder van. De bijna dagelijkse files op wegen 
richting de N44 en de verkeersoverlast  als een schakel in het netwerk uitvalt, bijvoorbeeld door 

wegwerkzaamheden, maken duidelijk hoe kwetsbaar en overbelast het wegennet van Wassenaar 
is. 

Het Verkeersonderzoek Wassenaar is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid 
sluipverkeer te objectiveren en op basis daarvan vast te stellen waar het daadwerkelijk knelt. Dit 
als input voor een verkenning van de mogelijkheid van het maken van fundamenteel andere 
keuzes voor het Wassenaarse wegennet, met als doel het aanbod van verkeer en de draagkracht 
van het Wassenaarse wegennet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Opdracht 
Begin februari hebben wij het verkeersadviesbureau Royal HaskoningDHV opdracht gegeven voor 
het verkeersonderzoek. Zij zijn gestart met een inventarisatie van de beschikbare gegevens en 
onderzoeksrapporten. Daarnaast hebben zij de uitvoering van een kentekenonderzoek en de 

participatie vanuit de samenleving voorbereid. Achter de schermen is dus alles in gereedheid 
gebracht om voortvarend met het onderzoek van start te gaan. 

Participatie 

Bij het opstellen van een nieuw verkeersplan waarbij mogelijk fundamenteel andere keuzes worden 
gemaakt met betrekking tot de inrichting van ons wegennet, is de inbreng vanuit de Wassenaarse 

samenleving cruciaal. We hebben dan ook een uitgebreide vorm van participatie voor ogen met 
inbreng van de gehele Wassenaarse bevolking via een speciale website en bewonersavonden in 
verschillende  fasen van het traject.  
Daarnaast willen we werken met een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de 
Wassenaarse bevolking (Waaronder de Vrienden van Wassenaar en Keer Verkeer), ondernemers, 
hulpdiensten en de Fietsersbond Wassenaar. 
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Kentekenonderzoek 

Een belangrijk onderdeel van ons verkeeronderzoek is het uitvoeren van een actueel 

kentekenonderzoek. Doel van dit onderzoek is het objectief bepalen van de hoeveelheid doorgaand 
verkeer (sluipverkeer) over lokale Wassenaarse wegen met daarbij de gevolgde route.  

Het was de bedoeling om maandag 16 maart (week 12) met dit onderzoek te starten. Door het 

grote effect op de hoeveelheid verkeer door de maatregelen i.v.m. het  coronavirus is het 
kentekenonderzoek uitgesteld tot een moment dat een representatief onderzoek mogelijk is. 

Een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep en een bewonersavond waren door ons gepland in 
de tweede helft van maart. Net voor dat moment zijn door de regering maatregelen afgekondigd 
om verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend 

hebben wij toen moeten besluiten ook deze bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. 
Inmiddels zijn de beperkende maatregelen verlengd tot in ieder geval dinsdag 28 april aanstaande, 
waarbij voor vergunningsplichtige evenementen zelfs een einddatum van 1 juni geldt. 

Vervolg 

Het is op dit moment allerminst zeker wanneer het normale leven weer opgepakt zal kunnen 

worden.  Het ontbreken van input vanuit de Wassenaarse samenleving en het uitstel van het 
kentekenonderzoek zijn voor ons redenen om het verkeersonderzoek Wassenaar te pauzeren. Dat 
hebben wij ook zo afgestemd met het betreffende adviesbureau.  

Vooralsnog hopen wij in september een vervolg te kunnen geven aan het verkeersonderzoek. 

Zodra het verantwoord is zullen wij een bijeenkomst met de klankbordgroep en een 
bewonersavond inplannen. Hierover zullen wij u nader informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


