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1 Inleiding 
 
1.1 Begrippenlijst 
 
A2 Rijksweg A2 van Amsterdam naar Utrecht. 
Barrièrewerking Een sociaal effect als gevolg van de aanwezigheid van infrastructuur. Bijvoorbeeld: 

het moeilijk kunnen oversteken van een drukke weg. 
Bibeko Binnen bebouwde kom.  
Bubeko Buiten bebouwde kom. 
BO MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en 

de Verkeerstechniek. 
CROS Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol.  
dB(A)  dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van geluid (gecorrigeerd voor het menselijk 

oor) wordt weergegeven. 
dB Lden  Etmaalwaarde van de sterkte van het geluid. 
Duurzaam Veilig Preventief beleid,  gericht op het beperken van de gevolgen van verkeers- 
 ongevallen door het inrichten van de wegen volgens bepaalde principes. 
E-laadpunten Oplaadpunt voor elektrische auto’s.  
E-fiets Een fiets die door een elektromotor wordt aangedreven, cq een fiets waarbij   
 een elektromotor ondersteuning biedt bij het trappen.  
ETW Erftoegangsweg. 
GOW Gebiedsontsluitingsweg. 
GVVP Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
LOP Landschapontwikkelingsplan 
Modal split Verdeling van de (personen-)verplaatsingen over verschillende vervoerwijzen. 
Mvtgn/etmaal Motorvoertuigen per etmaal 
No regret-maatregel Maatregel die (altijd) uitgevoerd kan worden zonder hier ‘spijt’ van te krijgen. 
N201 Provinciale weg langs Loenersloot, Loenen aan de Vecht en Vreeland. 
N212 Provinciale weg tussen Wilnis en Woerden (Ir. Enschedeweg). 
N230 Provinciale weg tussen de A2 bij Maarssen en A27 (Zuilense Ring/ NRU). 
N236 Provinciale weg van Hilversum naar Diemen langs Weesp 
N401 Provinciale weg van A2 bij Breukelen naar N212 langs Kockengen . 
N402 Provinciale weg van Loenersloot naar Maarssen (Rijksstraatweg). 
N403 Provinciale weg van Nieuwersluis naar Loosdrecht (Bloklaan). 
NRU Noordelijke Rondweg Utrecht 
OV Openbaar vervoer. 
PRS Provinciale Structuurvisie. 
Robuust wegennet Wegennet, dat door bijv. door parallel- of ringwegen, minder kwetsbaar is. 
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RVVP Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. 
SMPU Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. 
SVR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
TOP Toeristisch Overstappunt. 
VVP Verkeersveiligheidsplan. 
Werkdagintensiteit Aantal motorvoertuigen per etmaal op een (gemiddelde) werkdag. 
Zevensprong Verdaas Een methode die de volgorde weergeeft, waarin bij het oplossen van 

bereikbaarheidsopgaven gedacht en gehandeld moet worden. 
 
 
 
1.2 Voorwoord 
 
De basis voor de verkeersvisie wordt gevormd door de beleidsplannen van de voormalige gemeenten 
Loenen, Breukelen en Maarssen. Dit zijn: 
 

• het Verkeersveiligheidsplan (VVP) gemeente Loenen 1998; 
• het Verkeersveiligheidsplan (VVP) gemeente Breukelen 1999 

de Verkeersvisie kern Breukelen 2010; 
• het GVVP Maarssen 2008-2012. 

 
Het  Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 (GVVP Stichtse Vecht 2013) heeft ten doel 
een zichtbaar en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te kunnen voeren, dat richting geeft aan de door 
het gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en vervoer.  
 
Het GVVP Stichtse Vecht 2013 voorziet in een visie waarmee de weg wordt vrijgemaakt om structurele 
oplossingsgerichte maatregelen op korte en middellange termijn in gang te zetten. Daarnaast wordt in het 
GVVP aangegeven hoe wordt aangesloten bij nationale, regionale en locale beleidsplannen.  
 
Het GVVP Stichtse Vecht 2013 is middels een participatief proces tot stand gekomen. De bewoners, 
belangengroepen en overheden hebben via workshops, enquêtes en individuele schriftelijke opgaven, een 
belangrijke inbreng gehad in het op te stellen beleid. 
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2 Hoofdopzet van het GVVP Stichtse Vecht 2013  
 
Het GVVP Stichtse Vecht 2013 bestaat uit zeven delen, met eventueel daarbij behorende bijlagen: 

 
A. Beleidsvisie: functionele opbouw van de netwerken voor de verschillende modaliteiten (auto, fiets, 
 voetganger, openbaar vervoer, vrachtverkeer), alsmede de beleidskeuzes voor deze modaliteiten, 
 onderverdeeld naar de belangrijkste thema’s en het Categoriseringsplan wegen. De beleidsvisie 
 omvat per modaliteit het wensbeeld ten aanzien van het verkeer- en vervoersysteem in Stichtse 
 Vecht in het jaar 2028. Dit jaar sluit aan op de visietermijn in het landelijke en het provinciale beleid. De 
        basis voor de beleidskeuzes ligt  in de “Focus op Morgen”. In de beleidskeuzes speelt  duurzaamheid 
        een belangrijke rol. 
 Bijlage 1: Overzicht (bestaand) landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid.  
 Bijlage 2: Uitgangspuntennotitie verkeer Stichtse Vecht 2012:  huidige situatie, analyse 
 verkeersongevallen, belangrijkste verkeers intensiteiten,  aspecten met betrekking tot geluidshinder, 

brede inventarisatie knelpunten (voortkomend uit  eerdere beleidsnota’s en input diverse 
 belangengroepen). 
B. Beleidsnota parkeren en stallen: parkeernormering, parkeerregulering, parkeren  doelgroepen, 
 parkeren vergunninghouders, parkeren lange en brede voertuigen en toeristisch parkeren (TOP’s). 
C. Beleidsnota langzaam verkeer: fietsnetwerk (utilitair en recreatief), fietsparkeren, schoolroutes, 
 schoolomgevingen, bromfietsers op de rijbaan, stimuleringsmaatregelen. 
D. Beleidsnota auto- vracht- en landbouwverkeer: bereikbaarheid, doorstroming, weren sluipverkeer, 
 beleid t.a.v. snelheidsremmende maatregelen, uitruk(tijden) brandweer, politie  en ambulancedienst, 
 routes gevaarlijke stoffen, beperking zware en/of brede voertuigen op  daarvoor niet geëigende 
 wegen. 
E. Beleidsnota openbaar vervoer: hoofdlijnen regionale verkeersvisie, streefbeelden m.b.t. 
 servicenetwerk, Regiotaxi en leerlingenvervoer. 
F. Beleidsnota verkeersveiligheid: hoofdlijnen van beleid naar aanleiding van de analyse van de 
 verkeersveiligheidmonitor Stichtse Vecht 2012, ongevallenregistratie en knelpunten uit de 
 uitgangspuntennotitie. 
G. Uitvoeringsprogramma 2014-2020: Oplossingsrichtingen met concrete maatregelen,  voortkomend 
 uit de beleidsdocumenten A t/m G, weggezet in de tijd. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks 
 geactualiseerd. Hierbij kan worden ingespeeld op eventuele  politieke verschuivingen en daaruit 
 voortkomende gewijzigde prioriteitsstellingen.   

 

In de beleidsvisie (nota A) worden de hoofduitgangspunten van beleid voor de verschillende modaliteiten 
weergegeven. Deze hoofduitgangspunten worden in de deelnota’s B t/m F verder uitgewerkt en vertaald 
naar concrete acties. 
In het uitvoeringsprogramma 2014-2010 (nota G) worden de acties met daaraan verbonden 
prijsconsequenties weggezet in de tijd. 
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3 Het beleidskader 
 
3.1 Wettelijk kader 
 
De Planwet Verkeer en Vervoer (1998) schrijft voor dat alle lagere overheden een zichtbaar en 
samenhangend verkeer- en vervoerbeleid moeten voeren, dat richting geeft aan de door het  
gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied van verkeer en vervoer. 
Het is aan de gemeente om de beleidslijnen vast te leggen in een verkeersvisie, vastgelegd in een 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), dat volgens de Planwet Verkeer en Vervoer moet passen 
binnen de regionale en landelijke beleidskaders.  
 
De op komst zijnde Omgevingswet zal de vigerende Planwet Verkeer en Vervoer (naar verwachting in 
2014) vervangen. Volgens de huidige inzichten vervalt daarmee de verplichting tot een doorvertaling van 
het landelijke kader naar verkeer- en vervoerplannen op decentraal niveau.  
 
3.2 Landelijk en regionaal beleid 
 
Het landelijk beleid is beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVR), het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid en de uitgangspunten voor Duurzaam Veilig. 
Het relevante regionale beleid, waaronder dat van omliggende gemeenten, is beschreven in de Provinciale 
Structuurvisie (PRS), het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (SMPU+),  het 
Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2014- 2028 (in wording), het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP), 
de OV-Visie, het Programma VERDER, de Gebiedsagenda Utrecht 2009, de Verkeersvisie de Ronde 
Venen “Het  beste van twee werelden”, het ambitiedocument “Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar” van de 
gemeente Utrecht , het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020, het GVVP gemeente de Bilt en het 
GVVP gemeente Woerden. 
In bijlage 1, behorende bij deel A van het GVVP Stichtse Vecht, worden bovengenoemde 
beleidsdocumenten nader beschreven. 
 
Voor het GVVP Stichtse Vecht zijn uit deze beleidsdocumenten de  volgende  kernpunten van belang: 
• Bereikbaarheid verbeteren, waarbij aandacht voor de gehele keten (voetganger, fiets, auto, openbaar 

vervoer); 
• Bij het aanpakken van knelpunten t.a.v. de bereikbaarheid richten op het behalen van het grootste 

rendement; 
• Wegen inrichten volgens beginsel Duurzaam Veilig; 
• Specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers; 
• Inzetten op mobiliteits- en verkeersmanagement; 
• Benutten thema “slimmer reizen”; 
• Fiets concurrerender maken ten opzichte van auto; 
• Afstemming wegcategorisering buurgemeenten; 
• Extra aandacht voor de elektrische fiets/ scooter. 
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3.3 Beleid ten aanzien van handhaving en hulpverlening 
 
Ten aanzien van handhaving en hulpverlening gelden wettelijke regelingen. Zo zijn de 
hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst) veelal gebonden aan wettelijk bepaalde 
maximale opkomsttijden.  
 
In bijlage 1, behorende bij deel A van het GVVP Stichtse Vecht, worden de belangrijkste elementen uit de 
wettelijke regelingen nader beschreven. 
 
De kernpunten die van belang zijn voor het GVVP Stichtse Vecht: 
• Inrichting wegen in overeenstemming met functie en (snelheids)regiem; 
• Terughoudendheid met drempels in doorgaande wegen; 
• Toepassing uniforme afsluitpalen; 
• Aandacht voor beheer en onderhoud straatnaamborden en huisnummering. 

 
3.4 Gemeentelijk beleid 
 
De beleidsuitgangspunten voor het GVVP zijn vastgelegd in diverse documenten, waarvan de belangrijkste 
zijn: 
• Focus op Morgen; 
• Contourennota Stichtse Vecht, september 2010; 
• Collegeprogramma 2011-2014; 
• Verkeersveiligheidsplan Loenen 1998,  verkeersveiligheidsplan Breukelen 1998, Verkeersvisie kern 

Breukelen 2011 en GVVP Maarssen 2008-2012; 
• Welstandsnota en Woonvisie gemeente Stichtse Vecht; 
• Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Maarssen en LOP Breukelen-Loenen; 
• Locale Educatie Agenda; 
• Kadernota Gebiedsgericht Werken; 
• Kadernota Reclamebeleid gemeente Stichtse Vecht; 
• Kadernota integrale veiligheid Stichtse Vecht; 
• Ruimtelijke Visie Universiteit Nyenrode; 
• Beleidskader beheer openbare ruimte 2013-2016; 
• Participatienota Stichtse Vecht 2012.. 
 
In bijlage 1 behorende bij deel A worden de aspecten voor verkeer en mobiliteit uit deze documenten nader 
belicht. 
 
De kernpunten die van belang zijn voor het GVVP Stichtse Vecht 2013: 
 

• Vechtlandschap en Veenweidegebied visueel en fysiek met elkaar verbinden; 
• Bij vernieuwing of aanpassen van infrastructurele werken actief zoeken naar samenwerking met rijk en 

andere partners; 
• Behoud landschap en bouwen binnen de rode contour; 
• Doorgaand en bestemmingsverkeer zo veel mogelijk scheiden; 
• Verkenning naar andere soorten van mobiliteit is gewenst; 
• OV optimaliseren door betere onderlinge aansluitingen; 
• Ontwikkelen transferia; 
• Stimuleren duurzame initiatieven op het gebied van alternatief vervoer; 
• Aandacht voor het vervoer voor ouderen; 
• Inzet op open houden Maarssenseweg; 
• Inzet op verlaging van de maximum snelheid op de N230 (Zuilense Ring); 
• Bij herinrichting N201 een door om- en aanwonenden gedragen ontwerp; 
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• Bij herinrichting N402 goede en natuurlijke inpassing in het landschap; 
• Aandacht voor de aansluiting van de N230 op de A2 
• De gemeente Stichtse Vecht houdt vast aan een maximum snelheid van 100 km/uur op de A2, zowel 

overdag als ‘s nachts; 
• Harmonisatie maximumsnelheden op provinciale wegen, met name N402; 
• Binnen de verblijfsgebieden prioriteit toekennen aan langzaam verkeer; 
• Schoolroutes centraal stellen; 
• Binnen en tussen de wijken de snelheid en intensiteit van het verkeer omlaag brengen; 
• Aandacht voor oversteekvoorzieningen Straatweg; 
• Goed bereikbare en ingerichte parkeervoorzieningen; 
• Op peil brengen en houden van het onderhoudsniveau openbare ruimte; 
• Eenduidigheid en uniformiteit voorrangsregelingen; 
• Bromfietsers waar mogelijk op de rijbaan; 
• Onveilige verkeerssituaties gebiedsgericht aanpakken. 
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4 Beleidsuitgangspunten 
 
De (verkeers)beleidsplannen uit de voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen, vormen de 
basis voor de Integrale Verkeersvisie Stichtse Vecht. Uit deze beleidsplannen zijn acht beleids-
uitgangspunten voor het GVVP 2013 geformuleerd, die zijn aangevuld met een viertal nieuwe punten.  
 
De twaalf hoofdpunten, bepalend voor het verkeersbeleid van Stichtse Vecht voor de jaren 2013 t/m 2020, 
kunnen worden teruggebracht tot vier speerpunten: duurzaam, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig. 
 
Diverse belangengroeperingen en  -in een werksessie- de raad, hebben aan de twaalf beleids-
uitgangspunten een waarde toegekend.  Op basis van deze waardetoekenning zijn de punten geordend, 
conform onderstaande volgorde. Deze volgorde wil niet zeggen dat een lagere geordend 
beleidsuitgangspunt onbelangrijk is. Doel van de rangschikking is om bij conflicterende belangen te kunnen 
bepalen welk beleidsuitgangspunt de doorslag geeft. Echter, ook hierbij is de volgorde van de lijst geen 
blauwdruk voor alle conflictsituaties. In de buitengebieden en kleine kernen spelen leefbaarheid en 
verkeersveiligheid over het algemeen een grotere rol dan bereikbaarheid en doorstroming.  
 

1. Behoud van de bereikbaarheid. 
-   Voor de invalswegen en belangrijke verbindingswegen worden normen opgelegd aan de 
   maximale reistijden. In hoofdstuk 6.1, autoverkeer, wordt hieraan verder invulling gegeven. 
-   Een robuust wegenstelsel moet ervoor zorgen dat ook in geval van calamiteiten of  
    wegwerkzaamheden de bereikbaarheid is gegarandeerd.  
-   Bij het nemen van maatregelen op de hoofd(uitruk)routes van brandweer en ambulance is 
   afstemming met deze hulpdiensten vereist. Gewenst is dat over de te nemen maatregelen 
    ook volledige overeenstemming wordt bereikt. 

2. Bevorderen van de (verkeers)leefbaarheid. (1) 
-   Ten aanzien van luchtkwaliteit en geluidsniveaus worden minimaal de daarvoor wettelijk 
    geldende normen aangehouden; 
-   De ambitie is om ten aanzien van de doorgaande wegen geluidsoverlast het plafond te stellen 
 op 55 dB Lden (2); 
-   Wanneer sprake is van hogere geluidsbelasting op de gevel, wordt op wegen met een     
 gemiddelde werkdagintensiteit van 10.000 motorvoertuigen of meer en waarvoor een        
 maximum snelheid  geldt van 50 km/uur of meer, bij groot onderhoud geluidsreducerend asfalt 
 aangebracht (3); 
-   Bij herinrichting van wegen wordt het wegprofiel zo goed mogelijk ingepast in de omgeving.  

3. Terugdringen aantal verkeersslachtoffers. 
-   Doelstelling is een jaarlijkse daling van het aantal verkeersslachtoffers t.o.v. het  
    referentiejaar 2011 met 2% te realiseren; 
-   Jaarlijks zal een verkeersveiligheidsanalyse worden uitgevoerd om te bepalen of deze 
    doelstelling is gehaald; 
-   De verkeersveiligheidsanalyse wordt tevens gebruikt om een jaarlijks actieprogramma op te 
    stellen voor de meest kwetsbare groepen, cq. meest verkeersonveilige situaties. 

4. Verminderen verkeersdruk. 
-   Doelstelling is om de verkeersdruk in de kernen te verminderen. Het doorgaande verkeer 
    wordt waar mogelijk via daartoe geëigende wegen buiten de kernen geleid; 
-   Ter sturing wordt voor een aantal wegen in de kernen een maximum verbonden aan de 
    gemiddelde intensiteit op de weg op werkdagen. In hoofdstuk 6.1, autoverkeer, wordt hieraan        
 verder invulling gegeven. 
-   In geval de gemiddelde werkdagintensiteit op de wegen waarop hieraan een maximum is 
    gesteld wordt overschreden of  dreigt overschreden te worden, dient volgens de “Ladder van 
    Verdaas” (4), hoofdpunt 11, een plan van aanpak te worden opgesteld om de verkeersdruk te 
    verminderen.  
-   Bij genomen verkeersbesluiten, gericht op het verminderen van de verkeersdruk,worden de 
    providers van navigatiesystemen actief benaderd, opdat de gewenste routering ook  
    daadwerkelijk wordt aanbevolen 
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5. Bevorderen doorstroming. 
-  Om de leefbaarheid (luchtvervuiling) te waarborgen worden knelpunten, die leiden tot onnodig 
   stilstaan van het verkeer, in kaart gebracht en wordt waar mogelijk naar oplossingen gezocht.  
-  Waar de maximale reistijden worden overschreden ten opzichte van de opgelegde normen, 
   wordt in kaart gebracht door welke knelpunten de vertraging wordt veroorzaakt. Bij de 
   aanpak om de doorstroming te verbeteren dan wel de reistijd te verkorten, wordt gezocht 
   naar oplossingen door aanpak van de meest effectieve knelpunten.  

6. Optimaliseren openbaar vervoer. 
-  De ambitie is om in aansluiting op de vastgestelde regionale OV-Visie, het openbaar 
   vervoer te optimaliseren tussen en naar de kernen binnen Stichtse Vecht, van en naar de 
   OV- knooppunten Breukelen NS en Maarssen NS en van en naar belangrijke  
   werkbestemmingen, winkelcentra en openbare gelegenheden. 
   In beleidsnota E, openbaar vervoer, wordt hieraan verder invulling gegeven. 

7. Stimuleren duurzame verplaatsing. 
-  Middels een goed, veilig en comfortabel hoofdfietsnetwerk, in combinatie met voldoende 
   stallingmogelijkheden op en bij belangrijke openbare bestemmingen, waaronder 
   winkelcentra, wordt een kader geschapen om via “natuurlijke weg” de (E-)fiets en E-scooter 
   voor kort en middellang transport te verkiezen boven de auto. 
-  Het openbaar vervoer (optimalisering) moet in dit kader een aantrekkelijk alternatief bieden 
   voor middellang en lang transport.  
-  Extra aandacht wordt gegeven aan het verbeteren van de gehele keten (overstappen fiets/-  
   bus, bus/-trein, auto/-trein, met name door te zorgen voor voldoende stallingmogelijkheden 
   en op elkaar afgestemde dienstregelingen (verkleinen wachttijd);  
-  Bevorderen van het gebruik van elektrisch (auto)vervoer door het aanbrengen van 
   voldoende openbare E-laadpunten dan wel door medewerking te verlenen aan het 
   realiseren van particuliere E-laadpunten op openbaar grondgebied (veelal ten koste van    
openbare parkeerplaatsen).  

8. Ten aanzien van het parkeren de bestaande infrastructuur optimaal benutten. 
-  Gestreefd wordt de schaarse openbare ruimte optimaal te benutten door meervoudig gebruik van 
   de openbare parkeerplaatsen. Waar nodig kan dit leiden tot het invoeren van een parkeerregu- 
   lering. In beleidsnota B, parkeren, wordt hieraan verder invulling gegeven. 

9. Duurzaamheid centraal stellen bij de inrichting van wegen. 
-  In de materiaalkeuze voor nieuwe infrastructuur en bij grootschalig onderhoud is bij de 
   toe te passen materialen de duurzaamheid en/of  mogelijkheid voor hergebruik leidend; 
-  Bij het toepassen van openbare verlichting vormt duurzaamheid een belangrijk afwegingscriterium.    
-  Wegen en kruisingen van wegen dienen bij voorkeur dusdanig vorm te worden gegeven, dat 
   vanwege hun “natuurlijke uitstraling” het gewenst weggedrag wordt uitgelokt zonder 
   aanvullende maatregelen, zoals verkeersborden, verkeerslichten en  drempels.  

10. Bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school kunnen gaan.: 
-  Een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes naar de scholen moeten, in combinatie 
   met gewenst (parkeer)gedrag van de ouders rond de scholen, leiden tot een klimaat, waarin 
    kinderen met plezier en vol vertrouwen zelfstandig van en naar school kunnen fietsen. 

11. Afweging van de te nemen maatregelen geschied volgens de “Ladder van Verdaas” , in 
afgeslankte vorm (4). 
-  Bij het vinden van een evenwicht tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming/  
   bereikbaarheid moet eerst worden onderzocht of dit evenwicht niet is te behalen door bijv.  
   mobiliteitsbeleid, slimmer rijden of beter benutten van de weg, voordat wordt gedacht aan  
   nieuwe infrastructuur.  
-  Aangezien de onderste sporten van de Ladder van Verdaas - Ruimtelijke ordening, 
   prijsbeleid en openbaar vervoer – meer gericht zijn op grootschalige nieuwe (ruimtelijke) 
   ontwikkelingen, kunnen deze sporten bij de afweging worden overgeslagen. 
-  Indien nieuwe infrastructuur onontkoombaar is, moet dit blijken uit bij te voegen deskundig    
onderzoek naar de lager op de Ladder van Verdaas gelegen alternatieven.  
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12. Rekening houden met de toenemende vergrijzing. 
-  Bij het (her)inrichten van wegen dient bij alle belangrijke oversteekplaatsen rekening te 
   worden gehouden met de toegankelijkheid voor ouderen en minder validen; 
-  openbaar vervoer (haltes) dient voor ouderen en minder validen goed toegankelijk te zijn 

13. Het bevorderen van de burgerkracht. 
-  Bij het uitwerken van de plannen voorkomend uit de GVVP, worden conform de uitgangspunten uit 
   de nota burgerparticipatie, bewoners, bewonersgroepen en andere belanghebbenden zo veel 
   mogelijk betrokken, waarbij zij actief worden verzocht oplossingsrichtingen aan te dragen. 

 

(1) Luchtkwaliteit, fijnstof, stank, stilte, visuele kwaliteit, barrièrewerking, verkeersveiligheid, natuur- en cultuurwaarden  etc.  
 

(2) 55 dB Lden komt overeen met de in het actieplan geluid genoemde 60 dB Lden  voor doorgaande gemeentelijke wegen, na aftrek 
van 5 dB Lden  door stillere auto’s in de toekomst (2028). 
 

(3) Geluidsreducerend asfalt is slecht bestand tegen wringen door het verkeer en zal dan ook niet worden aangebracht op 
aansluitingen van wegen. Bij het toepassen van geluidsreducerend asfalt moet i.v.m. kortere levensduur t.o.v. “normaal” asfalt 
rekening worden gehouden met ca. 15% hogere kosten. 
 

(4) De Ladder van Verdaas ook wel de Zevensprong van Verdaas geeft de volgorde weer, waarin bij het oplossen van 
bereikbaarheidsopgaven gedacht en gehandeld moet worden. In volgorde zijn dat: Ruimtelijke ordening- prijsbeleid- openbaar 
vervoer- mobiliteitsmanagement – benutting – aanpassing aan bestaande infrastructuur – nieuwe infrastructuur. 
Volgens de ladder van Verdaas moet bijvoorbeeld eerst gekeken worden of door het weghalen van  knelpunten de  capaciteit van 
een weg vergroot kan worden, voordat overwogen wordt een geheel nieuwe weg aan te leggen. 
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5 Categoriseren van wegen 
 
Niet iedere weg vraagt om een zelfde benadering. De inrichting is sterk afhankelijk van de functie van de 
weg.  
De verkeersveiligheidvisie Duurzaam Veilig is dan ook gebaseerd op vijf principes: de functionaliteit van 
wegen, de homogeniteit van massa en/ of snelheid en richting, de herkenbaarheid en de 
voorspelbaarheid van wegen en gedrag, de fysieke en sociale vergevingsgezindheid en 
statusonderkenning door de verkeersdeelnemer. In bijlage 1, behorende bij deel A van het GVVP Stichtse 
vecht 2013, worden deze principes nader toegelicht. 
 
Het toepassen van de landelijke veiligheidsprincipes Duurzaam Veilig is een belangrijke basis voor het 
Categoriseringsplan wegen. Binnen de Duurzaam Veilig gedachte wordt het wegennet ingericht in drie 
categorieën, elk met een duidelijke functie. Elke wegcategorie heeft duidelijke inrichtingseigenschappen 
voor borging van de herkenbaarheid en verkeersveiligheid.  
De wegcategorieën zijn: 
Stroomwegen (SW). Dit zijn de autowegen en autosnelwegen, welke zijn bedoeld voor een continue 
ongestoorde verkeersafwikkeling met een relatief hoge snelheid. Voor de weginrichting betekent dit 
ondermeer gescheiden rijrichting en het ontbreken van overstekend en kruisend verkeer.  
Gebiedsontsluitingswegen (GOW). Dit zijn wegen om de kernen en buurten met elkaar te verbinden. De 
gebiedsontsluitingswegen zijn vooral bedoeld om de woon- en werkgebieden op een vlotte manier te 
ontsluiten. Ook vormen ze de verbindingen tussen gebieden en stroomwegen. 
Erftoegangswegen (ETW). Alle overige wegen zijn erftoegangswegen. Ze zijn bedoeld voor het toegankelijk 
maken van de erven en verblijfsgebieden. In deze gebieden is de verkeersfunctie minder belangrijk. Dit 
betekent dat alle groepen verkeersdeelnemers van deze wegen gebruik (mogen) maken en dat 
manoeuvres zoals keren, in- en uitstappen en oversteken veilig kunnen worden uitgevoerd. De snelheid van 
het gemotoriseerde verkeer moet hiervoor laag zijn. 
 

Het doorgaande verkeer wordt via de stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen afgewikkeld. Op deze 
wegen staat een goede doorstroming en verkeersafwikkeling centraal, mits dit op een verkeersveilige wijze 
gebeurt. Op erftoegangswegen staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal en is een vlotte 
doorstroming minder van belang. 
 
Basiskenmerken wegontwerp 
In november 2012 heeft het CROW de publicatie 315 uitgebracht met als titel “Basiskenmerken 
wegontwerp, Categorisering en inrichting van wegen”. De publicatie bevat richtlijnen voor het ontwerp en 
(her)inrichting van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen, zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom. In de richtlijn is ook beschreven welke elementen in ieder geval niet op deze 
wegen thuis horen. 
Het Landelijk en Regionaal beleid schrijft voor dat de wegen zo veel mogelijk worden ingericht volgens het 
beginsel Duurzaam Veilig. Publicatie 315 geeft hieraan een verdere uitwerking. 
 
Een nieuw begrip in Publicatie 315 is de invoering van het begrip “veilige snelheden en geloofwaardige 
snelheidslimieten (VSGS). De publicatie schrijft voor dat waar de geloofwaardige snelheidslimiet niet 
overeenkomt met de vastgestelde maximumsnelheid, aanvullende maatregelen genomen moeten worden 
om deze snelheden dichter bij elkaar te brengen dan wel overwogen moet worden de maximum snelheid 
omhoog te brengen. De geloofwaardige snelheid wordt getoetst aan de zogenaamde V85, de snelheid die 
door 15% van de bestuurders wordt overschreden. 
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Toetsing huidig Categoriseringsplan aan basiskenmerken wegontwerp 
Het Categoriseringsplan in het GVVP is overgenomen uit het VVP Loenen 1998, het VVP Breukelen 1999 
en het GVVP Maarssen 2008-2012. De afwijkingen hierop worden in de volgende alinea’s besproken. 
 
Rijks- en provinciale wegen: 
In het Categoriseringsplan Stichtse Vecht 2013 zijn de A2 en N230 (Zuilense Ring), conform de oude 
categoriseringsplannen stroomwegen (SW). 
De overige provinciale wegen zijn gebiedsontsluitingswegen (GOW) met een maximum snelheid van 80 
km/uur. Voor de N201 ter hoogte van Vreeland, de N402 (Straatweg) tussen Nieuwersluis en Loenen en de 
N402 tussen de Woerdenseweg en Maarssenbroeksedijk, geldt een maximum snelheid van 60 km/uur. 
Ter discussie staat de maximum snelheid op de overige delen van de N402 buiten de bebouwde kom. De 
gemeentelijke ambitie is ook hier een snelheid van 60 km/uur in te voeren. Voor gebiedsontsluitingswegen 
buiten de bebouwde kom geldt een standaard maximum snelheid van 80 km/uur. De nieuwe richtlijnen van 
het CROW bieden de mogelijkheid om op gebiedsontsluitingswegen, waar externe factoren als 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of het ontbreken van voldoende ruimte, hiertoe aanleiding geven, de 
maximum snelheid te verlagen naar 60 km/uur. Dit biedt perspectieven voor verder overleg met de 
provincie om de gemeentelijke ambitie gestalte te geven. 
 
Status (Rijks)straatweg: 
De (Rijks)straatweg N402 is deels bij de provincie Utrecht en deels bij de gemeente Stichtse Vecht in 
beheer. Deze verdeling vindt zijn oorsprong in de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW), vastgesteld op 
29 oktober 1992, welke de herverdeling regelt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De 
(Rijks)straatweg, voorheen in beheer bij het Rijk, ging voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, 
volgens de WHW over naar de provincie. Dit op basis van de kernentheorie: “Provincies beheren wegen 
tussen belangrijke kernen”. De WHW stelt dat weg, die op het provinciaal wegennet voorkomt binnen de 
bebouwde kom, voor tenminste 50% uit doorgaand verkeer moet bestaan.  Destijds was die in Loenen en 
Nieuwersluis het geval. Hier is de N402 dus een provinciale weg geworden. In de kernen Breukelen en 
Maarssen was het percentage doorgaand verkeer <50%.  In deze kernen ging beheer en onderhoud over 
naar de gemeente. 
 
Gemeentelijke wegen: 
Getoetst is of in hoofdlijnen de categorisering van de gemeentelijke wegen in de categoriseringsplannen 
van de voormalige gemeenten overeenstemmen met de ontwerprichtlijnen uit de CROW Publicatie 315 en 
met de ambitie om in verblijfsgebieden een uniforme maximum snelheid in te voeren van 30 km/uur binnen 
de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom.  
 
Uit deze toets komen de volgende aandachtspunten naar voren: 
Op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom mogen asmarkeringen, middengeleiders, fietsstroken en 
oversteekvoorzieningen voor voetgangers (VOP’s.) niet worden toegepast. De voorrang is op deze wegen 
nooit geregeld. De maximum snelheid is altijd 30 km/uur. 
Buiten de bebouwde kom zijn op erftoegangswegen fietsstroken eventueel wel toegestaan. Hier geldt een 
standaard maximum snelheid van 60 km/uur.  
 
Nieuw in publicatie 315 van het CROW is de mogelijkheid om op erftoegangswegen buiten de bebouwde 
kom een maximum snelheid in te voeren van 30 km/uur in recreatiegebieden en buurtschappen zonder 
bebouwde kom. Dit biedt perspectieven voor het verlagen van de maximum snelheid op de Laan van 
Gunterstein (fietsstraat), de Meent, Scheendijk Zuid, Maarsenbroeksdijk Oost (tussen Otterspoorbroek em 
Oostkanaaldijk), Galgerwaard/ Nieuwendijk, Spengen, het Laantje (NTA), Slotlaan (Loenersloot), Dwarsdijk 
(Tienhoven), Nedereindsevaart (Oud Zuilen/Molenpolder) en de Vechtwegen Klompweg, Vreelandseweg, 
Loenenseweg, Nigtevechtseweg, Bergseweg, Oud Over, Mijndensedijk en Oostwaard.  
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In het Categoriseringsplan wegen Stichtse Vecht 2013 is op de snelheidsverlaging op deze wegen reeds 
een voorschot genomen. 
Op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom is de voorrang altijd geregeld en geldt een 
standaard maximum snelheid van 50 km/uur. Waar externe factoren daartoe aanleiding geven, kan de 
snelheid plaatselijk en voor beperkte lengte worden teruggebracht naar 30 km/uur. 
 
Voor de wegen waar de huidige categorisering niet in overeenstemming is met de ambitie om een uniforme 
snelheid binnen en buiten de kom in te voeren en/of niet in overeenstemming is met de hoofdlijnen uit 
publicatie 315 van het CROW heeft een heroverweging van de categorisering plaatsgevonden 
(onderstaande tabel heroverweging categorisering). In deze tabel worden alleen die wegen/ wegvakken 
genoemd, waar de heroverweging heeft geleid tot een aangepaste categorisering  
De nieuwe categorisering is in de figuur “Categoriseringsplan wegen Stichtse Vecht 2013” inzichtelijk 
gemaakt. 
 
Een aparte benadering vragen de wegen op de bedrijventerreinen de Werf, Portengense Brug, 
Breukelerwaard,  Merwedeweg, Keulschevaart en Planetenbaan. Op deze terreinen is het aandeel 
vrachtauto’s relatief groot en het aandeel fietsers klein. Deze terreinen moeten ook goed bereikbaar zijn en 
blijven voor hulpverleningsdiensten. Om het voldoende te kunnen faciliteren zijn krappe bochtstralen en 
drempels ongewenst.  Het GVVP Maarssen 2008-2012 kent aan deze wegen (bedrijventerrein 
Planetenbaan) een aparte status toe van “50 km/uur erftoegangsweg bedrijventerreinen”. Het GVVP 
Stichtse Vecht 2013 kent thans deze status ook toe aan de andere (grotere) bedrijventerreinen, nader 
aangegeven in de tabel “heroverweging categorisering”. 
 
tabel heroverweging Categorisering wegen 

 
weg(vak)  
gemeentelijke wegen 
 

 
kern 

 
oude categorie 

conform 
CROW  
publ.315 

conform 
ambitie 
college 
snelheid 

 
nieuwe categorie 
 

Straatweg tussen Brugoprit en 
Heycoplaan 

Breukelen ETW 30 km/uur Nee Ja GOW 30 km/uur 

Straatweg tussen Heycoplaan en 
Karel Doormanweg 

Breukelen GOW 50 km/uur Ja Nee GOW 30 km/uur 

Straatweg Loenen tussen 
aansluitingen Randweg 

Loenen GOW 50 km/uur Nee Nee ETW 30 km/uur 

Randweg Loenen Loenen Nieuw Ja Ja GOW 60 km/uur 
Kanaaldijk-Oost, buiten bebouwde 
kom  Nigtevecht 

Nigtevecht GOW 80 km/uur Nee Nee ETW  60 km/uur 

Kanaaldijk-Oost, binnen bebouwde 
kom  Nigtevecht 

Nigtevecht GOW 50 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 

Oostkanaaldijk tussen Nigtevecht 
en Kerklaan 

Nigtevecht GOW 80 km/uur Ja Nee ETW 60 km/uur 

Scheendijk Noord Breukelen ETW 50 km/uur Nee Nee ETW 30 km/uur 
Broekdijk West tussen Brugoprit en 
voetpad Breukelerbrug 

Breukelen GOW 50 km/uur Nee Nee GOW 30 km/uur 

Safariweg ( Antilopenspoor tot 
Bisonspoor) 

Maarssen-
broek 

ETW 30 km/uur Nee Ja GOW 30 km/uur 

Safariweg van Bisonspoor tot 
Antilopenspoor 

Maarssen-
broek 

GOW 50 km/uur Ja Nee GOW 30 km/uur 
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weg(vak)  
gemeentelijke wegen 
 

 
kern 

 
oude categorie 

conform 
CROW  
publ.315 

conform 
ambitie 
college 
snelheid 

 
nieuwe categorie 
 

Kerkweg Maarssen GOW 50 km/uur Ja Nee GOW 30 km/uur 
Maarssenbroeksedijk Maarssen-

broek 
ETW 50 km/uur Nee Nee GOW 50 km/uur 

Kometenweg en Planetenbaan Maarssen-
broek 

ETW 50 km/uur Nee Nee GOW 50 km/uur 

Wegen op overige (grotere) 
bedrijventerreinen 

Stichtse Vecht GOW 50 km/uur Nee Nee ETW 50 km/uur 

Binnenweg, Parkweg en Huis ten 
Boschstraat 

Maarssen GOW 50 km/uur Ja Nee GOW dynamisch 30/ 
50 km/uur 

Dr. Ariënslaan en Nassaustraat Maarssen ETW 50 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
 Plesmanlaan tussen  Ariënslaan en 
Huis ten Boschstraat 

Maarssen GOW 50 km/uur Ja Nee GOW 30 km/uur 

Maarsenbroeksedijk Oost  tussen 
Otterspoorbroek en Oostkanaaldijk 

Maarssen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 

Maarsseveensevaart (buiten 
bebouwde kom) 

Maarsseveen GOW 80 km/uur Nee Nee ETW 60 km/uur 

Westbroekse Binnenweg Molenpolder ETW 50 km/uur Nee Nee ETW 30 km/uur 
Oudedijk Molenpolder ETW 50 km/uur Nee Nee ETW 30 km/uur 
Klompweg Nigtevecht ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Vreelandseweg Nigtevecht ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Nigtevechtseweg Vreeland ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Bergseweg Vreeland ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Loenenseweg Vreeland ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Vreelandseweg Loenen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Oud Over Loenen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Mijndensedijk Loenen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Slotlaan (bubeko) Loenersloot ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Oostwaard (bubeko) Maarssen/ 

Oud Zuilen 
ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 

Nedereindsevaart Oud Zuilen/ 
Molenpolder 

ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 

Dwarsdijk Tienhoven ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Parallelweg tussen Haarrijnweg en 
Westkanaaldijk 

Breukelen ETW 60 km/uur Nee Ja ETW 30 km/uur 

Laan van Gunterstein Breukelen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
De Meent Breukelen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Scheendijk Zuid Breukelen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Galgerwaard 
 

Breukelen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 

Nieuwedijk Kockengen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Spengen Kockengen ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
Het Laantje NTA ETW 60 km/uur Ja Nee ETW 30 km/uur 
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Figuur Categoriseringsplan wegen Stichtse Vecht 2013 (nieuwe categorie) 
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6 Uitwerking beleidsuitgangspunten naar mobiliteit 
 
6.1 Autoverkeer 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 wordt het interlokale autoverkeer via de nationale en provinciale stroom- en gebiedsontsluitings-
wegen geleid. Lokaal autoverkeer geschiedt bij voorkeur via de gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen. 
Door de inrichting van de wegen weten de automobilisten wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich 
moeten gedragen. Door een goede bewegwijzering, ook naar belangrijke parkeerplaatsen, wordt 
zoekverkeer beperkt. 
De strategische bestemmingen kunnen goed via de gebiedsontsluitingswegen worden bereikt. De 
doorstroming blijft ook tijdens de spitsuren binnen acceptabele grenzen. Op gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen, waar de verkeersintensiteit en leefbaarheid op gespannen voet met elkaar staan, is een 
goed en beheersbaar “compromis” bereikt. 
Op de erftoegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom staat de leefbaarheid centraal.  
Bij de (her)inrichting van de wegen is duurzaamheid een basisbeginsel. Dit vindt zijn weerklank in 
materiaalkeuze, vormgeving en energiezuinige inrichting, waaronder begrepen openbare verlichting. 
De wegen zijn ingericht volgens het beginsel Duurzaam Veilig. Het aantal letselslachtoffers t.g.v. het 
verkeer is t.o.v. het peiljaar 2011 met minimaal 25 % gedaald. 
Op wegen waar (recreatief) fietsverkeer en/of natuurwaarden van prominent belang zijn, wordt wijkvreemd 
autoverkeer voorkomen.  
 
Mobiliteit blijft toenemen 
Naar verwachting zal de mobiliteit binnen het oostelijk deel van de Randstad blijven toenemen. Vanuit het 
oogpunt van leefbaarheid is een dergelijke groei van het autoverkeer op wegvakken waaraan gewoond en 
gerecreëerd wordt niet gewenst.  
Meer nog dan in voorgaande jaren zal moeten worden ingezet op mobiliteits- en verkeersmanagement en 
benutting van het thema “slimmer reizen” 
 
Afwenteling verkeer via daartoe geëigende wegen 
Van belang is dat het doorgaand verkeer via de nationale en provinciale stroom- en gebiedsontsluitings-
wegen wordt geleid. De gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen moeten zorg dragen voor de verdere 
verdeling van het verkeer. Op deze wegen, die over het algemeen ook de hoofdroutes vormen voor 
openbaar vervoer, hulpverleningsdiensten en vrachtverkeer, staat de doorstroming centraal. Op de overige 
wegen, de erftoegangswegen, staat de leefbaarheid centraal. Hier speelt doorstroming een ondergeschikte 
rol.  
 
Robuust wegenstelsel 
Cruciaal is dat de doorstroming op- en afvloeiing naar de nationale stroomwegen en 
gebiedsontsluitingswegen ook in 2028 gegarandeerd is. Zorgelijk is in dit kader de doorstroming op de 
N201 tussen de A2 en de N402 en tussen de N402 en Vreeland, de doorstroming op de N230 ter hoogte 
van de aansluiting met de A2, de doorstroming in Nieuwersluis (vooral bij geopende bruggen), de 
doorstroming in de kern Breukelen en de doorstroming op de rotondes in Breukelen ter weerszijden van de 
A2.  
Gemeente Stichtse Vecht zal zich constructief opstellen bij de uitwerking van plannen om deze 
doorstroming te verbeteren, onder voorwaarde dat de belangen van derden ten aanzien van de 
leefbaarheid worden gerespecteerd. 
Bij het garanderen van de afvloeiing naar de nationale stroom – en gebiedsontsluitingswegen is tevens van 
belang dat voldoende uitwijkmogelijkheden (blijven) bestaan om in geval van calamiteiten of 
wegwerkzaamheden ervoor te zorgen dat niet gelijk alles vastloopt (robuust wegenstelsel). In dit kader is 
het gewenst dat de Verbindingsweg (Maarssen) en de Heldinnenlaan (Utrecht) een secundaire aansluiting 
behoudt met de N230/A2. 
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Gewijzigd inzicht begrip doorgaand  verkeer 
De fusie van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen tot Stichtse Vecht heeft een gewijzigd inzicht 
gegeven in het begrip “doorgaand verkeer”. Waar in de oude beleidsplannen bijvoorbeeld de verkeersrelatie 
tussen Maarssen en Loenen aan de Vecht gezien werd als doorgaand verkeer, kan nu de vraag worden 
gesteld of dit geen intern bestemmingsverkeer is, dat als zodanig gefaciliteerd zou moeten worden. 
 
Zoeken naar acceptabel evenwicht 
De grootste uitdaging ligt bij het vinden van een evenwicht tussen doorstroming, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid waar, door het ontbreken van de ruimte, deze belangen met elkaar botsen. Dit is vooral 
het geval langs de Straatweg en de Brugstraat in Breukelen, de Huis ten Boschstraat, Parkweg, 
Binnenweg/ Kerkweg en Plesmanlaan in Maarssen-Dorp, de Safariweg in Maarssenbroek, de 
Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis en de Oostkanaaldijk in Nigtevecht. 
 
Nieuwe infrastructuur alleen als het niet anders kan 
Oplossingsrichtingen worden gezocht via de “Ladder van Verdaas”. Nieuwe infrastructuur komt hierbij op de 
laatste plaats. Het knelpunt Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht wordt reeds, door de aanleg van de 
Randweg Loenen langs deze lijn opgelost. Het is niet ondenkbaar dat ook voor de knelpunten Straatweg 
Breukelen, Rijksstraatweg Nieuwersluis, Brugstraat Breukelen en Huis ten Boschstraat- Parkweg- 
Binnenweg/ Kerkweg alleen de aanleg van nieuwe infrastructuur tot een duurzame oplossing zal kunnen 
leiden. In beleidsnota D, auto- vracht- en landbouwverkeer, wordt hier verder op ingezoomd. 
 
Vaststellen maximale werkdagintensiteit 
Voor het behalen van een evenwicht tussen doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid is het 
gewenst aan de gemiddelde werkdagintensiteit een maximum te verbinden. Deze bedraagt voor de 
Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht (na aanleg van de Randweg) 6.500 motorvoertuigen (mvt)/ etmaal, 
voor de Straatweg in Breukelen, de Huis ten Boschstraat en de Parkweg 11.000 mvt/etmaal, voor de 
Kerkweg in Maarssen-Dorp 6.500 mvt/etmaal en voor de Brugstraat in Breukelen 2.500 mvt/etmaal. 
Eenmaal per twee jaar zullen op deze wegen verkeerstellingen worden uitgevoerd, teneinde te bepalen of 
de intensiteiten onder de vastgestelde normen blijven. Op de overige wegen, die van strategisch belang 
zijn, zullen eens in de vier jaar verkeerstellingen worden uitgevoerd. 
 
Uniformering snelheden 
De ambitie van het college is om op de gemeentelijke wegen een uniforme maximum snelheid in te voeren 
van 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom.  
Een verlaging van de maximum snelheid is echter geen doel maar een middel om uit oogpunt van 
leefbaarheid en verkeersveiligheid de snelheden van langzaam verkeer en snelverkeer beter op elkaar af te 
stemmen op wegen waar deze verkeerscategorieën gebruik moeten maken van het zelfde wegprofiel. Op 
gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met vrijliggende fietspaden en voor bedrijventerreinen 
met weinig fietsverkeer kan, gelet op het streven naar een geloofwaardig snelheidsbeleid, een hogere 
maximum snelheid worden aangehouden. Dit leidt ertoe dat op de gebiedsontsluitingswegen binnen de 
bebouwde kom de maximum snelheid slechts op een aantal wegvakken kan worden teruggebracht naar 30 
km/uur. Deze wegvakken zijn in het categoriseringsplan wegen Stichtse Vecht 2013 (hoofdstuk 5) 
weergegeven. 
Op een aantal wegen buiten de bebouwde kom, waar wel een vrijliggende fietspaden aanwezig zijn wordt 
toch de bij een erftoegangsweg horende maximum snelheid van 60 km/uur aangehouden, omdat deze 
wegen te smal zijn om ingericht te worden volgens het beginsel duurzaam veilig dan wel dat volgens dit 
beginsel de berm tussen rijweg en fietspad te smal is. Voorbeelden zijn de Westkanaaldijk, de 
Oostkanaaldijk en de Maarsseveensevaart. 
 
Op de volgende wegen en/of wegvakken blijft de maximum snelheid 50 km/uur:  
Maarssen/ Maarssenbroek/ Maarsseveen: 
Vogelweg, Safariweg (behoudens gedeelte bij Bisonspoor), Verbindingsweg, Ruimteweg, Floraweg, 
Maarssenbroekseslag, Maarssenbroeksedijk, Kometenweg, Planetenbaan, Handelsweg, Nijverheidsweg, 
Industrieweg, Straatweg, Dr. Plesmanlaan (tussen Huis ten Boschstraat en Sweserengeweg), 
Maarsseveensevaart (bibeko), Herenweg, Sweserengseweg en Sportparkweg. 
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Breukelen: 
Amerlandseweg, de Corridor, Keulschevaart, Merwedeweg, Brugoprit, Straatweg ten noorden van de Karel 
Doormanweg en Straatweg ten zuiden van de Brugoprit. 
 
Kockengen: 
Portengen (bibeko), Nijverheidsweg en Industrieweg. 
 
Autoverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten 

• Inzetten op mobiliteits- en verkeersmanagement; 
• Benutten thema “slimmer reizen” 
• Op de gebiedsontsluitingswegen staat de doorstroming centraal, rekening houdend met de 

leefbaarheid; 
• Op de erftoegangswegen staat de leefbaarheid centraal, rekening houdend met de bereikbaarheid 

voor met name hulpverleningsvoertuigen; 
• Wijkvreemd verkeer via erftoegangswegen moet worden voorkomen;  
• Voor alle erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, 

met uitzondering van de wegen op de (grote) bedrijventerreinen; 
• Voor alle erftoegangswegen buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 60 km/uur; 
• Voor alle gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50 

km/uur, met uitzondering van de Straatweg in Breukelen tussen de Brugoprit en de Karel 
Doormanweg, de dr. Plesmanlaan in Maarssen tussen de Huis ten Boschstraat en de Ariënslaan en 
de Kerkweg in Maarssen, waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur en de Huis ten 
Boschstraat, Parkweg en Binnenweg in Maarssen, waar een dynamische maximum snelheid geldt 
van 30-50 km/uur. 

• Om een evenwicht tussen doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te kunnen behalen 
wordt op een aantal wegen de gemiddelde werkdagintensiteit aan een maximum verbonden. 

• De gemiddelde werkdagintensiteit bedraagt maximaal: 
-   6.500 mvt op de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht (na aanleg van de Randweg); 
- 11.000 mvt op de Straatweg in Breukelen; 
- 11.000 mvt op de Huis ten Boschstraat en Parkweg in Maarssen-Dorp; 
-   6.500 mvt op de Kerkweg in Maarssen-Dorp; 
-   2.500 mvt op de Brugstraat in Breukelen. 

• Op de wegen waar voor de gemiddelde werkdagintensiteit een maximum geldt, zullen eens per 
twee jaar verkeerstellingen worden uitgevoerd; 

• Op de overige strategische wegen zullen eens per vier jaar verkeerstellingen worden uitgevoerd;.  
• De gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen dienen bij herinrichting in ieder geval te 

voldoen aan de minimum inrichtingseisen als vastgelegd in de CROW Publicatie 315; 
• Afwijking van de minimum inrichtingseisen kan alleen wanneer daar aanleiding voor bestaat (goede 

en duidelijke onderbouwing vereist); 
• Nieuwe wegen dienen te voldoen aan de optimale inrichtingseisen als vastgelegd in de CROW 

Publicatie 315; 
• Afwijking van de optimale inrichtingseisen kan alleen wanneer daar aanleiding voor bestaat (goede 

en duidelijke onderbouwing vereist). 
• Het kwaliteitsniveau voor de rijbanen voldoet aan de “beleidskaders beheer openbare ruimte”, 

voorkeursvariant “Veilig en Integraal”. 
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6.2 Vrachtverkeer 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 wordt het interlokale vrachtverkeer geheel afgeleid via de nationale en provinciale stroom- en 
gebiedsontsluitingswegen. Vrachtverkeer met zijn bestemming binnen Stichtse Vecht bereikt deze 
bestemming vanaf het regionale hoofdwegennet via de kortste weg en over gemeentelijke 
gebiedsontsluitingswegen. Aanvullende bewegwijzering geleidt dit verkeer daarbij. De 
gebiedsontsluitingswegen zijn goed voor het vrachtverkeer toegankelijk.  
Waar de bestemming is gelegen aan erftoegangswegen is het vrachtverkeer ondergeschikt aan de 
leefbaarheid. Waar dit leidt tot conflicten zijn beperkingen aan het vrachtverkeer opgelegd in de vorm van 
lengtebeperkingen, inrijverboden en/of venstertijden voor laden en lossen.  
 
Voor de economische positie van gemeente Stichtse Vecht is het van belang dat de strategische 
bestemmingen voor het vrachtverkeer (bedrijventerreinen en winkelcentra) vanaf het nationale en regionale 
hoofdwegennet goed bereikbaar zijn. Dit impliceert dat de verbindingswegen tussen het hoofdwegennet en 
deze strategische bestemmingen, de (gemeentelijke) gebiedsontsluitingswegen voor deze doelgroep 
geschikt moeten zijn. Voorkomen moet dat vrachtverkeer gebruikt maakt van de erftoegangswegen, tenzij 
daar de bestemming ligt. 
Bij toekomstige vestigingen van bedrijven voor (zwaar) vrachtverkeer wordt rekening gehouden met de 
aanrijroute. 
Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen plaatsvinden via de daarvoor aangewezen routes. Incidenteel 
vervoer van gevaarlijke stoffen (bijv. vuurwerk) naar een bestemming die niet via de route gevaarlijke 
stoffen bereikbaar is, kan alleen nadat daarvoor een vergunning is afgegeven. 
 
Beperkingen vrachtverkeer 
Het geschikt zijn van wegen voor vrachtverkeer betekent niet automatisch dat deze geschikt zijn voor alle 
soorten vrachtverkeer en op alle tijdstippen. Bij het ontbreken van voldoende breedte en/of draagkracht van 
de weg kunnen beperkende maatregelen noodzakelijk zijn in de vorm van lengte- en/of aslast beperkingen. 
Dit laatste geldt vooral voor de Vechtwegen en wegen in het buitengebied.  
Beperking in tijden (vensterkaders laden en lossen) kunnen noodzakelijk zijn als vrachtverkeer de 
leefbaarheid met elkaar conflicteren.  
Vrachtverkeer en leefbaarheid kunnen ook met elkaar conflicteren als bepaalde routes door het 
vrachtverkeer worden verkozen boven de meest geëigende routes. In dit geval kan een geslotenverklaring 
voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, verlichting geven. 
 
In beleidsnotitie D (auto- vracht en landbouwverkeer) wordt nader invulling gegeven aan de meest 
gewenste routes, wegen waar een lengte- en/of aslastbeperking gewenst is, gebieden waar venstertijden 
gewenst zijn en wegen waarvoor een afsluiting m.u.v. bestemmingsverkeer gewenst is.  
 
Vrachtverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten 

•  (Zwaar) vrachtverkeer wordt vanuit de bestemmingen zo snel mogelijk naar het landelijke en 
provinciale wegennet geleid; 

• Op de gemeentelijke wegen wordt dit in beginsel via de gebiedsontsluitingswegen afgewerkt;  
• Op deze wegen staat de bereikbaarheid voor en doorstroming van het vrachtverkeer centraal; 
• Bij de (her)inrichting van de gebiedsontsluitingswegen wordt rekening gehouden met de daaraan 

door het (zwaar) vrachtverkeer opgelegde randvoorwaarden, zoals breedte (bij toepassen van 
middengeleiders), draagkracht en bochtstralen;  

• Als de bestemming van het vrachtverkeer is gelegen langs erftoegangswegen, geldt het beginsel 
dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Bij de (her)inrichting van deze wegen 
dient wel rekening te worden gehouden met de specifieke eisen van het vrachtverkeer, zoals 
breedte, aslast en bochtstralen; 
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• Waar leefbaarheid en/of verkeersveiligheid door (te veel) vrachtverkeer in het geding komen, 
kunnen beperkende maatregelen worden genomen als afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. 
bestemmingsverkeer, instellen van een lengte beperking of instellen van vensterkaders voor laden 
en lossen; 

• Waar breedte en/of draagkracht van de (erftoegangs)weg onvoldoende is, kunnen aan het 
vrachtverkeer beperkende maatregelen worden opgelegd in de vorm van geslotenverklaring m.u.v. 
bestemmingsverkeer, aslastbeperkingen en/of breedtebeperkingen. 
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6.3 Landbouwverkeer 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 wordt het landbouwverkeer afgeleid via daarvoor geschikte wegen ten aanzien van draagkracht en 
breedte. Waar de bestemming is gelegen aan wegen die niet aan dit criterium voldoen, is in samenspraak 
met de sector een passende oplossing gevonden. 
Wanneer door het landbouwverkeer de leefbaarheid in het geding komt (bijv. in woon- en winkelgebieden 
en belangrijke fietsroutes) zijn aan dit verkeer beperkingen opgelegd in de vorm van afsluitingen, breedte 
beperkingen en/of venstertijden (tijden waarop het landbouwerkeer uitsluitend is toegestaan). 
 
Landbouwverkeer vormt de levensader van de agrarische sector. Om de kosten te beheersen, is het 
landbouwverkeer de laatste decennia  steeds groter en zwaarder geworden. Uit het oogpunt van 
verkeersveiligheid en doorstroming worden landbouwvoertuigen door de regionale overheden op de 
gebiedsontsluitingswegen geweerd. Het landbouwverkeer (ook het doorgaande verkeer) moet zijn weg 
daardoor vinden via de gemeentelijke erftoegangswegen, die daar vanwege hun breedte en/of draagkracht 
veelal niet op berekend zijn. Het gevolg is dat de verkeersveiligheid in het geding komt en de 
onderhoudskosten van de wegen buitensporig oplopen. 
Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid is het ook ongewenst, wanneer het 
landbouwverkeer gebruik maakt van wegen door woon- of winkelgebieden. 
 
Zwaarte landbouwverkeer 
Wettelijk kader: 
De breedte van landbouwtrekkers en daardoor voortbewogen aanhangers mag met inbegrip van de lading 
niet meer bedragen dan 3.00 meter. Als de lading bestaat uit losse veldgewassen mag de breedte van de 
lading niet meer bedragen dan 3.50 meter.  
De hoogte van landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid alsmede daardoor voortbewogen 
aanhangers mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 4,00 meter. 
De totale massa van samenstellen van landbouwtrekkers met één of meer aanhangers mag in beladen 
toestand niet meer bedragen dan 50.000 kilogram. 
Voor voertuigen breder dan 3.00 meter (zoals een bietenrooier) moet een ontheffing bij de wegbeheerder 
worden aangevraagd. Dit gebeurt, middels de mandatering, via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 
In de praktijk worden de ontheffingen niet of nauwelijks aangevraagd. In 2011 en 2012 is in de gemeente 
Stichtse Vecht geen enkele aanvraag voor een transport breder dan 3.00 meter ingediend. Handhaving op 
het in bezit zijn van een ontheffing, vindt niet of nauwelijks plaats. 

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en onderhoudskosten is het wenselijk om de breedte en aslast van 
het landbouwverkeer te beperken. Voorkomen moet echter worden dat hierdoor de agrarische sector te 
zeer wordt benadeeld. 
De problematiek, zoals hiervoor omschreven, geldt in de gehele regio en dus niet uitsluitend in de 
gemeente Stichtse Vecht. Binnen het verkeersoverleg Utrecht West, onder voorzitterschap van de 
provincie, wordt de problematiek van het landbouwverkeer ook als speerpunt aangemerkt. 

 Landbouwverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten 
• Landbouwverkeer dient uit woon- en winkelgebieden te worden geweerd; 
• De handhaving op het in bezit zijn van een ontheffing bij overschrijding van de wettelijke eisen dient 

te worden aangescherpt; 
• In samenspraak met de regio, provincie Utrecht en de sector wordt bezien in hoeverre op wegen, 

waar de verkeersveiligheid in het geding is en/of de onderhoudslasten buitensporig hoog zijn,  aan 
het landbouwverkeer beperkingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van breedte en aslast. 
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6.4 Motoren en recreatief autoverkeer 
 
Wensbeeld 2028: 
Ook in 2018 profileert de gemeente Stichtse Vecht zich als een gemeente waar iedereen van harte welkom 
is, mits geen hinder of overlast wordt veroorzaakt. De gemeente is ook trots op haar mooie en rijke 
grondgebied en de vele aantrekkelijk gelegen wegen die er door heen lopen. Deze wegen, voornamelijk 
gelegen langs de Vecht en in het Westelijk Weidegebied, worden ook door veel motor- en autorijders 
(bijvoorbeeld oldtimers in clubverband) alsook wielrenners aantrekkelijk gevonden. De gemeente Stichtse 
Vecht vindt dat deze weggebruikers welkom zijn, mits zij hun gedrag (snelheid,  geluidsproductie en 
voorkomendheid) aanpassen. 
 
Overlast 
Veel bewoners van met name de Vechtwegen klagen over de overlast, veroorzaakt door vaak grote 
groepen motorrijders die in de zomermaanden over deze wegen toeren. Ook ondervindt men soms hinder 
van georganiseerde tourtochten per auto, squad, solex of bromfiets en  van wielrenners die in 
groepsverband hun trainingen volbrengen. In toenemende mate vormt groepsvervoer per touringcar op de 
smalle Vechtwegen een probleem. 
Bij de motorrijders gaat het bij de overlast vooral om de geluidsproductie. Het “probleem” doet zich niet 
alleen in Stichtse Vecht voor, maar eigenlijk in alle gemeenten met voor motoren aantrekkelijke routes. 
Bekend zijn hierbij de routes langs Lek en Linge. Met succes hebben een aantal Gelderse gemeenten, in 
samenspraak met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), een gedragscode 
afgesproken met de onder meer de motorrijders.  
Bij wielrenners vormt met name het gedrag ten opzichte van de overige weggebruikers een bron van 
ergernis. Zie hiervoor paragraaf 6.6, fietsers en bromfietsers. 
 
Gedragscode 
De gemeenten vragen alle weggebruikers – en dus ook de motorrijders – het volgende: 
- Zo min mogelijk in grote groepen rijden; 
- Snelheid aanpassen aan het geldende maximum en andere weggebruikers en rekening houden met 
  aanwonenden; 
- Rustig rijden in kleine dorpjes met smalle straatjes; 
- Met motor, auto of brommer zo weinig mogelijk toeren maken (gebruik hoge versnelling); 
- Niet rijden met illegale uitlaten. 
 
Motoren en recreatie autoverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten 

• Motorrijders en toerrijders per auto zijn welkom, onder de voorwaarde dat zij  snelheid en 
geluidsproductie zoveel mogelijk beperken;  

• In samenspraak met de KNMV zal de gedragscode, die thans geldt in een aantal Gelderse 
gemeenten, ook voor de gemeente Stichtse Vecht van toepassing worden verklaard; 

• Met de sector worden afspraken gemaakt om het vervoer per touringcar over de smalle 
Vechtwegen zoveel mogelijk te beperken dan wel op deze wegen voor touringcars een 
lengtebeperking op te leggen. 
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6.5 Parkeren en stallen 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 is binnen woonwijken de parkeerdruk beperkt tot 90% ‘s nachts  85% overdag. Dit betekent dat ’s 
nachts zijn minimaal 10 % van de aanwezige parkeerplaatsen nog “vrij” zijn en overdag 15%.  
 
In de winkelgebieden zijn bij de winkels voor de eerste levensbehoefte, waaronder supermarkten, 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op korte afstand (parkeerdruk maximaal 100% op drukste uur). 
Waar noodzakelijk is door parkeerregulering (blauwe zone, betaald parkeren) de beschikbaarheid voor 
kortparkeerders bij deze winkels gegarandeerd. Voor winkels in de categorie leisure en voor horeca worden 
grotere loopafstanden geaccepteerd. Op verder bij de voorzieningen vandaan gelegen parkeerplaatsen 
geldt geen parkeerregulering. Zoekverkeer is, mede door een goede parkeerverwijzing, tot een minimum 
beperkt. 
Waar door parkeerregulering voor de bewoners van het gebied geen of onvoldoende parkeerplaatsen meer 
beschikbaar zijn, is voor deze groep een ontheffingsregeling en/of vergunningsstelsel ingevoerd. 
 
Binnen de kernen geldt een algemeen parkeerverbod voor lange en/of hoge voertuigen. Deze kunnen 
worden gestald langs in beleidsnota B, parkeren en stallen, nader benoemde wegen buiten de 
woongebieden. 
 
Voor automobilisten met een handicap en in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, zijn bij 
verkeersaantrekkende bestemmingen steeds voldoende parkeerplaatsen beschikbaar en toegankelijk.  
 
Voor elektrisch aangedreven auto’s zijn bij verkeersaantrekkende bestemmingen eveneens voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar. 
 
Voor de recreanten en bezoekers van de gemeente zijn naast “poorten” (transferia, zoals station Breukelen 
en recreatiegebied Maarsseveense Plassen, in samenwerking met de provincie, toeristische 
overstappunten (TOP’s) ingericht, van waaruit kan worden overgestapt op stille en schone vervoermiddelen 
zoals fietsen, elektrische scooters en fluisterboten.  
 
Onderscheid gebiedstypen 
Binnen Stichtse Vecht kunnen verschillende gebiedstypen worden onderscheiden met verschillende 
functies (wonen, werken, winkelen + horeca, recreatie). Iedere functie kent zijn eigen parkeerkarakteristiek.  
In het buitengebied is regelmatig sprake van parkeeroverlast rond de Maarsseveensevaart en de 
Loosdrechtseplassen (de Strook). Ook op andere locaties, zoals bij winkelcentra, de kern Vreeland, het 
centrum van Breukelen, Maarssen-Dorp, Oud Zuilen en de NS-stations Breukelen en Maarssen,  kunnen 
knelpunten ontstaan. Zodra dit moment bereikt wordt, moet de keuze worden gemaakt of het parkeren 
gefaciliteerd of gestuurd wordt. 
 
Faciliteren of sturen? 
Faciliteren (aanleg extra parkeerplaatsen) heeft als nadeel dat dit leidt tot meer autoverkeer op de 
toeleidende wegen. Vaak ontbreekt hiervoor de ruimte. Faciliteren is in feite dan ook in strijd met de 
hoofddoelstelling om de verkeersdruk te verminderen. “Sturen” sluit in principe beter aan bij de 
hoofddoelstelling om duurzame verplaatsing te bevorderen.  
 
Onder “sturen” wordt verstaan het treffen van maatregelen om tot een juiste parkeerbalans komen, het 
gericht parkeerplaatsen “reserveren” voor bepaalde doelgroepen of gebruiksdoeleinden en/of het treffen 
van maatregelen om bepaalde doelstellingen te behalen, zoals bijvoorbeeld een autoluw centrum. 
Mogelijkheden voor sturen zijn: 

• sturen op parkeerduur, bijvoorbeeld alleen kortparkeerders toestaan bij supermarkten; 
• toelaten van bepaalde doelgroepen met behulp van een vergunningensysteem; 
• betaald parkeren, met het oogmerk de (auto)mobiliteit terug te dringen dan wel de leefbaarheid te 

verhogen. 
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Toepassen landelijke normen 
In woonwijken wordt de parkeerbehoefte gefaciliteerd volgens landelijk geldende normen, opgenomen in de 
CROW Publicatie 317. Deze publicatie maakt een onderscheid in de begrippen Centrum, schil Centrum, 
overloopgebied en buitengebied. Gebleken is dat gemeente, projectontwikkelaars en rechters regelmatig 
van mening verschillen over het soort gebied en daarmee over de vereiste parkeernorm. Om dit voor de 
toekomst helder te stellen wordt in beleidsnota C “parkeren en stallen”, per wijk/ kern aangegeven binnen 
welke gebiedsindeling deze valt. 
 
Bij (ver)bouwplannen is het noodzakelijk de voor het betreffend gebied geldende parkeernormen toe te 
passen. De parkeerplaatsen moeten in beginsel op eigen terrein, dus binnen de grenzen van de te 
(her)ontwikkelen kavel of het te (her)ontwikkelen projectgebied, gerealiseerd worden. Op die manier wordt 
de extra parkeervraag ten gevolge van het (ver)bouwplan niet afgewenteld op het bestaande openbare 
parkeeraanbod. 
Voor bedrijventerreinen geldt dat parkeren in beginsel altijd op eigen terrein wordt afgewikkeld. 

Parkeerdruk 
Om te bepalen of er in een gebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt onderzocht of sprake 
is van een acceptabele parkeersituatie. Dit is het geval als de zoektijd naar een parkeerplaats beperkt is en 
voldoende parkeerplaatsen niet gebruikt worden, waardoor parkeerwisselingen kunnen worden 
opgevangen. Wanneer de zoektijd toeneemt, zal de bereikbaarheid van een locatie afnemen en de 
verkeersoverlast door zoekverkeer in de omgeving toenemen. De acceptabele parkeersituatie vormt 
hiermee een kwaliteitsmaat voor de “volervaring” bij parkeerders. 
In woongebieden is sprake van een acceptabele parkeersituatie als de parkeerdruk ’s nachts lager is dan 
90%. Overdag mag de parkeerdruk niet hoger zijn dan 85%. 
 
Toeristische overstappunten 
Om het toeristisch verkeer te faciliteren zullen in overleg met de provincie op daarvoor geëigende locaties 
toeristische overstappunten (TOP’s) worden ingericht, van waaruit de bezoekers hun weg met stille en 
schone vervoersmiddelen kunnen voortzetten.   
 
Parkeren en stallen, samenvatting beleidsuitgangspunten 

• Bij de (her)ontwikkeling van parkeerterreinen rond publieksaantrekkende gebouwen/ winkelcentra 
komt sturen voor faciliteren; 

• Voor woongebieden worden eenduidige parkeernormen vastgelegd, waaraan (ver)bouwplannen 
getoetst zullen worden; 

• Van een acceptabele parkeersituatie is sprake als de parkeerdruk ’s nachts lager is dan 90% en 
overdag lager dan 85%; 

• Bij winkelcentra is sprake van een acceptabele parkeerdruk als deze op het drukste uur lager is dan 
100%; 

• Bij (ver)bouwplannen moeten de parkeerplaatsen altijd binnen de kavel/ projectgebied gerealiseerd 
worden; 

• Voor bedrijventerrein geldt dat parkeren altijd op eigen terrein wordt afgewikkeld; 
• Binnen de kernen geldt een parkeerverbod voor lange en/of hoge voertuigen 

(Parkeerexcessenverordening); 
• In samenspraak met de provincie worden toeristische overstappunten (TOP’s) ingericht. 
• Het kwaliteitsniveau voor de parkeerplaatsen en parkeerstroken voldoet aan de “beleidskaders 

beheer openbare ruimte”, voorkeursvariant “Veilig en Integraal”. 
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6.6 Fietsen en bromfietsen 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 vormt de fiets een serieus alternatief op de korte afstanden (<6,8 km) voor de interne 
autoverplaatsingen. De elektrische fiets biedt dit alternatief voor de middellange afstand (tot 9,8 km). 
Om dit te bereiken moet Stichtse Vecht een herkenbare fietsinfrastructuur krijgen, waarbij -naast veiligheid- 
comfort en snelheid uitgangspunten zijn. Dit betekent naast directe en veilige routes ook goede en 
voldoende stallingmogelijkheden.  
Verhoging van het comfort en snelheid mag niet leiden tot toename van “overlast” door groepen wielrijders. 
In 2028 is hiervoor een acceptabel evenwicht bereikt. 
De schoolomgevingen en schoolroutes zijn (al in 2018) dusdanig ingericht, dat de leerlingen van de 
basisscholen zelfstandig naar school kunnen fietsen.  
In aansluiting op het mobiliteitsplan van de provincie Utrecht zijn de grotere middelbare scholen binnen de 
gemeente via veilige en comfortabele fietsroutes aangesloten op het regionale fietsnetwerk.  
Op wegen waar een maximum snelheid geldt die lager is dan 70 km/uur, rijden de bromfietsers op de 
rijbaan. 
 
Stimuleren fietsgebruik 
Voor alle verplaatsingen in de gemeente geldt dat deze op een veilige en comfortabele manier kunnen 
plaatsvinden. Bij uitstek is dit het geval bij verplaatsingen van het langzaam verkeer. Deze vorm van 
verplaatsingen is het meest duurzaam, omdat deze de minste overlast (lucht en geluid)  veroorzaakt, vraagt 
het minste ruimtebeslag, is gezond, goedkoop (voor individu en maatschappij), gemakkelijk, flexibel en 
fijnmazig (tot aan de deur).  
Het fietsgebruik wordt daarom gestimuleerd en gefaciliteerd, met name door het aanbieden van directe en 
veilige fietsroutes en voldoende stallingmogelijkheden. Om de fietsers te faciliteren is een samenhangend 
fietsnetwerk noodzakelijk. 
 
De vijf kwaliteitseisen voor een goed fietsnetwerk zijn: 
Samenhang: de fietsinfrastructuur vormt een samenhangend geheel en sluit aan op alle herkomsten en bestemmingen 
  van fietsers. De routes worden ondersteund  met bewegwijzering en verlichting. 
Directheid: de fietsinfrastructuur biedt de fietser een zo direct mogelijke route (zo min mogelijk omrijden). 
Aantrekkelijkheid: de fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat fietsen aantrekkelijk is, ook ’s 
 nachts. 
Veiligheid: de fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige weggebruikers. Belangrijk  
 uitgangspunt is het “Duurzaam Veilig” principe van homogeniteit van het verkeer: scheiding van fietsers en 
 auto’s bij hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer en het afdwingen van een lagere snelheid van dit 
 verkeer bij menging of gelijkvloers kruisen. De fietsinfrastructuur moet ook sociaal veilig zijn met voldoende 
 verlichting en sociale controle. 
Comfort: de fietsinfrastructuur maakt een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk. Het hoofdnet 
 wordt uitgevoerd met voorzieningen van voldoende breedte in comfortabele verharding. Daarnaast krijgt het 
 hoofdnet zoveel mogelijk voorrang op het overige verkeer. 

Samenhangend fietsnetwerk 
Het (samenhangend) fietsnetwerk in de gemeente Stichtse Vecht wordt ingedeeld in hoofdfietsroutes die 
een verbindende functie hebben en fietsroutes die een ontsluitende functie hebben.  
De maaswijdte van het verbindende netwerk (maximale afstand woning tot de fietsroute) bedraagt binnen 
de bebouwde kom 500 meter, terwijl de maaswijdte van het ontsluitende netwerk 150 meter bedraagt. 
De hoofdfietsroutes sluiten aan op het provinciale netwerk uit de provinciale Mobiliteitsvisie. Het gaat hierbij 
zowel om utilitaire als recreatieve fietspaden.  
 
In beleidsnota C (langzaam verkeer) wordt het hoofdfietsnetwerk en eventuele ontbrekende schakels nader 
uitgewerkt. 
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Overlast wielrenners 
In toenemende mate wordt op de smalle wegen in het buitengebied en langs de Vechtwegen hinder 
ondervonden van wielrenners, die in groepsverband hun trainingsrondjes rijden. Met name het gedrag ten 
opzichte van de overige weggebruikers een bron van ergernis. Met de betreffende bonden zal, in de lijn van 
de afspraken met de motorrijders (paragraaf 6.4) een gedragscode voor de wielrenners in groepsverband 
worden opgesteld. 
 
Fietsers en bromfietsers, samenvatting beleidsuitgangspunten 

• Het fietsgebruik wordt gestimuleerd en gefaciliteerd; 
• In nauwe samenwerking met scholen en verkeersouders geldt dit bij uitstek voor het halen en 

brengen van leerlingen van de basisonderwijs;  
• Om de fiets op de korte afstand (<6,8 km) en de elektrische fiets op de middellange afstand (<9,8 

km) tot een serieus alternatief voor de auto te maken, wordt een fietsnetwerk tot stand gebracht dat 
samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is; 

• Bij de belangrijkste publiekstrekkende bestemmingen zoals winkelcentra en Ov-knooppunten, 
worden goede en voldoende stallingvoorzieningen aangebracht;  

• Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt een samenhangend fietsnetwerk ingesteld, waarbij de 
hoofdfietsroutes worden onderverdeeld in routes met een verbindende functie en routes met een 
ontsluitende functie; 

• Via het samenhangend fietsnetwerk worden in ieder geval de grotere middelbare scholen 
aangesloten op het regionale fietsnetwerk; 

• Op wegen waar een maximum snelheid geldt van < 70 km/uur rijden bromfietsers in beginsel op de 
rijbaan; 

• De door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) opgestelde gedragscode voor het gebruik van de 
openbare weg door wielrenners in groepsverband wordt voor de wegen in de gemeente Stichtse 
Vecht van toepassing verklaard;  

• Het kwaliteitsniveau voor de fietspaden en fietsvoorzieningen voldoet aan de “beleidskaders beheer 
openbare ruimte”, voorkeursvariant “Veilig en Integraal”. 
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6.7 Voetgangers 
 
Wensbeeld 2028: 
Voetgangers moeten in principe overal kunnen komen. Dit geldt ook voor ouderen en minder validen. 
Plaatsen waar veel voetgangerstromen samenkomen, onderscheiden zich door obstakelvrije zones en 
veilige oversteekvoorzieningen. 
 
Geen speciaal voetgangersnetwerk 
Voetgangersbewegingen vinden verspreid over Stichtse Vecht plaats. Vrijwel iedere verkeersdeelnemer is 
af en toe voetganger, al is het slechts van de voordeur naar de auto. Aangezien  
voetgangersverplaatsingen (utilitair) zelden langer zijn dan 600 meter wordt voor Stichtse Vecht geen  
voetgangersnetwerk vastgesteld. In beleidsnota C (langzaam verkeer) wordt daarom volstaan met een 
selectie van belangrijke attractiepunten waar veel voetgangersstromen samenkomen. 
Recreatieve voetpaden en wandelroutes beschreven in de Landschapontwikkelingsplannen (LOP’s) en 
derhalve niet in het GVVP Stichtse Vecht 2013. 
 
Goed onderhouden trottoirs 
De vergrijzing vraagt om een toenemende aandacht voor de toegankelijkheid van de trottoirs. De trottoirs 
langs de belangrijkste voetgangersroutes moeten voldoende ruim zijn (zo min mogelijk obstakels in de 
openbare ruimte), voldoende toegankelijk (verlaagde band bij oversteekplaatsen) en voldoende veilig 
(stroef en goed onderhouden). 

Oversteekvoorzieningen overeenkomstig “basiskenmerken wegontwerp” 
Ten aanzien van de verkeersveiligheid gaat het vooral om het verkeersveilig over laten steken van 
voetgangers. Daar waar nodig worden bij gebiedsontsluitingswegen speciale oversteekvoorzieningen 
aangebracht. Hierbij kan gedacht worden aan zebrapaden, geregelde oversteekplaatsen en/of maatregelen 
in de vorm van een middengeleider om het oversteken te vereenvoudigen. De belangrijkste 
oversteekplaatsen zijn altijd voorzien van markeringen voor visueel gehandicapten. 
Op erftoegangswegen worden overeenkomstig de “basiskenmerken wegontwerp” in beginsel geen speciale 
voetgangersoversteekplaatsen aangebracht. Bij de herinrichting van schoolomgevingen en bij belangrijke 
oversteekplaatsen kan van dit beginsel worden afgeweken. 

Voetgangers, hoofdpunten van beleid, samengevat 
• Voor voetgangers wordt geen speciaal voetgangersnetwerk vastgesteld; 
• Op plaatsen waar veel voetgangersstromen bijeenkomen wordt aandacht besteed aan obstakelvrije 

zones en goede en veilige oversteekvoorzieningen; 
• De trottoirs langs de belangrijkste voetgangersroutes moeten voldoende ruim, toegankelijk en veilig 

zijn; 
• Waar noodzakelijk worden bij gebiedsontsluitingswegen oversteekvoorzieningen aangelegd in de 

vorm van zebrapaden of geregelde oversteekplaatsen; 
• Oversteekvoorzieningen op erftoegangswegen worden alleen toegepast bij schoolomgevingen of 

daar waar grote voetgangersstromen de weg kruisen; 
• De belangrijkste oversteekplaatsen worden voorzien van markeringen voor visueel gehandicapten. 
• Het kwaliteitsniveau voor de voetpaden voldoet aan de “beleidskaders beheer openbare ruimte”, 

voorkeursvariant “Veilig en Integraal”. 
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6.8 Openbaar vervoer 
 
Wensbeeld 2028: 
In 2028 vormt Randstadspoor de spil van het OV-systeem in Stichtse Vecht, met vanaf de stations 
Breukelen en Maarssen 6 x per uur een Sprinter naar Utrecht CS en 4 x per uur een Sprinter naar 
Amsterdam CS.  
Een doorgaande busverbinding tussen Amsterdam-Holendrecht en Utrecht CS via de Rijksstraatweg vormt 
een tweede hoofdschakel in het dragend netwerk met een frequentie van minimaal 2 x per uur.  
 
Alle kernen binnen Stichtse Vecht zijn via een ontsluitend netwerk zonder overstap verbonden met het 
dragend netwerk.  Dit ontsluitend netwerk kent op werkdagen een frequentie van minimaal 1 x per uur. De 
overstaptijd van het ontsluitend netwerk op het dragend netwerk bedraagt maximaal 15 minuten. 
De belangrijkste publiekaantrekkende bestemmingen, waaronder het gemeentehuis zijn vanuit de kernen 
met OV met maximaal 1 overstap bereikbaar. 
De tarieven van streekbus en Randstadspoor zijn geïntegreerd. Op station Breukelen zijn goede 
toiletvoorzieningen. 
 
Binnen de context van de Regionale OV-Visie inzetten op een optimale bereikbaarheid 
Het openbaar vervoer is voor Stichtse Vecht onmisbaar in het integraal verkeer- en vervoerbeleid. De kern 
hierbij wordt gevormd door de OV knooppunten Breukelen NS en Maarssen NS. Beleid van de gemeente is 
deze knooppunten te versterken. Voor het openbaar vervoer in het noordelijk deel van de gemeente vervult 
station Weesp een belangrijke schakel. 
Doelstelling is dat vanuit alle kleine kernen in de gemeente Stichtse Vecht de OV-knooppunten Breukelen 
NS, Maarssen NS, Abcoude NS en/of Weesp NS, zonder verdere overstap via het ontsluitend netwerk -
voorheen servicenetwerk genoemd- bereikbaar zijn. 
 
De Regionale OV-Visie stuurt aan op het zo rendabel mogelijk maken van de OV-verbindingen. Dit strookt 
niet altijd met de ambitie om juist zo veel mogelijk bestemmingen per openbaar vervoer te ontsluiten. Bij de 
verdere uitwerking van het ontsluitend netwerk en het nog fijnmaziger individueel vervoer, komt het er 
daarom aan op creatief om te gaan met de mogelijkheden. Te denken valt aan de inzet van belbusjes, 
buurtbusjes, regiotaxi’s en andere vormen van klein, mogelijk particulier, openbaar vervoer. 
Het uitgangspunt in de regionale OV-Visie om de kosten van het openbaar vervoer te verlagen zal ook zijn 
uitwerking krijgen op de gestrektheid van de lijnen (dragend netwerk met zo min mogelijk omrijden door de 
wijken), de onderlinge afstanden van de haltes (zo min mogelijk halteren) en parallelle lijnen (zo min 
mogelijk overlappingen). Een sluitend systeem van dragend netwerk en ontsluitend netwerk kan alleen 
goed functioneren als de tarieven van Randstadspoor en streekbus volledig zijn geïntegreerd en het 
ontsluitend netwerk in volle omvang tot het openbaar vervoer blijft behoren. 
 
Behoud lijn 120 
De provincie Utrecht heeft in een brief aangegeven, dat lijn 120 voor de huidige en komende concessie in 
zijn huidige vorm behouden blijft. Niettemin staat deze lijn, gelet op de inperking van het aantal parallelle 
lijnen, nog steeds onder grote druk. Het gaat daarbij vooral om het voortbestaan van de verbinding vanuit 
Maarssen naar Utrecht CS. Buslijn 120 vormt, door zijn verbinding van de kernen Loenen, Breukelen en 
Maarssen de spil van het interne OV-Systeem in Stichtse Vecht. De gemeente zet in op het behouden van 
lijn 120 in volledige omvang.  
 
Doelgroepenvervoer integreren met Openbaar Vervoer 
Uit oogpunt van kostenbeheersing, maar vooral om de sociale integratie te bevorderen, streeft de gemeente 
ernaar om het reguliere openbaar vervoer zo veel en zo goed mogelijk als alternatief voor het 
doelgroepvervoer (WMO/ leerlingenvervoer) te laten gelden. Bij de verdere uitwering van het 
servicenetwerk zal hierop worden ingespeeld. 
Waar dit nog niet het geval is, zullen de belangrijkste haltes toegankelijk worden gemaakt voor ouderen en 
minder validen, ondermeer door het aanbrengen van verhoogde perrons. 
Alle belangrijke haltes worden daarnaast voorzien van voldoende stalling- en huurmogelijkheden voor de 
fiets om het voor- en natransport zo goed mogelijk te faciliteren.  
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In beleidsnota E (openbaar vervoer) worden de hoofdpunten van beleid uit de regionale OV-visie nader in 
beeld gebracht en worden streefbeelden voor het dragend en ontsluitend netwerk in de gemeente Stichtse 
Vecht uitgewerkt.   
 
Openbaar vervoer, samenvatting beleidsuitgangspunten 
 
Binnen de contouren van de Regionale OV-Visie wordt ingezet op: 

• Een rechtstreekse treinverbinding met een frequentie van 6 x per uur tussen Breukelen NS, 
Maarssen NS en Utrecht CS; 

• Een rechtstreekse treinverbinding met een frequentie van 4 x per uur tussen Maarssen NS, 
Breukelen NS, Abcoude NS en Amsterdam CS; 

• Een rechtstreekse (bus)verbinding met een frequentie van minimaal 2 x per uur tussen de kernen 
Loenen, Breukelen en Maarssen; 

• Een rechtstreekse aansluiting, met een frequentie van minimaal 1 x per uur, vanuit de overige 
kernen en belangrijke publieksaantrekkende bestemmingen in Stichtse Vecht met op het dragend 
netwerk; 

• Behoud van lijn 120 in volledige omvang; 
• Integratie tarieven Randstandspoor en streekbus; 
• Behoud van het ontsluitend netwerk als volwaardig openbaar vervoerssysteem; 
• Het realiseren van goede toiletvoorzieningen op station Breukelen; 
• Toegankelijkheid van alle belangrijke haltes voor ouderen en mindervaliden; 
• Op alle belangrijke haltes voldoende stalling- en huurmogelijkheden voor de fiets. 

 
 
6.9 Scheepvaartverkeer 
 
Overeenkomstig het vastgestelde Plan van Aanpak heeft het GVVP Stichtse Vecht 2013 alleen betrekking 
op alle modaliteiten in het landverkeer. Beleid ten aanzien van het scheepvaartverkeer wordt vorm gegeven 
door Rijkswaterstaat (RWS) met betrekking tot het Amsterdam Rijnkanaal, het Hoogheemraadschap Amstel 
Gooi en Vecht (AGV), met betrekking tot de overige vaarwegen binnen de gemeente en de provincie 
Utrecht  met betrekking tot de brugopeningen en afmetingen vaarwegen (diepte en doorvaarthoogtes). 
 
Bij de gesprekken met RWS, AGV en provincie ten aanzien van het scheepvaartverkeer gelden de 
navolgende beleidsuitgangspunten vanuit de zijde van de gemeente Stichtse Vecht: 

• De externe veiligheid op het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) en de Vecht dient zo goed mogelijk te 
worden gewaarborgd; 

• De geluidsoverlast, veroorzaakt door motoren, overslag- en onderhoudswerkzaamheden  alsook 
door het gebruik (bijvoorbeeld feesten op partyschepen), dient zo veel mogelijk te worden beperkt; 

• Op de afmeerplaats langs het ARK ter hoogte van Breukelen dient gebruik te worden gemaakt van 
de aanwezige stroomvoorziening en is het niet toegestaan stroom op te wekken middels 
aggregaten en/of draaiende scheepsmotoren.  

 
 
6.10 Vliegverkeer 
 
Ook het vliegverkeer valt in beginsel niet binnen de kaders van het GVVP Stichtse Vecht. Om de belangen 
van haar inwoners zo goed mogelijk te waarborgen heeft de gemeente zitting in de Commissie Regionaal 
Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Voorts voert de gemeente ten aanzien van het vliegverkeer overleg 
met de Provincie (helikopterlandingsplaatsen) en de gemeente Hilversum (luchthaven Hilversum). 
 
De belangrijkste beleidsuitgangspunten vanuit de zijde van de gemeente Stichtse Vecht in deze gremia zijn: 

• De geluidshinder ten gevolge van het vliegverkeer mag niet verder toenemen; 
• De externe veiligheid met betrekking tot het vliegverkeer dient gewaarborgd te zijn; 
• Er mag geen sprake zijn van toename van de luchtverontreiniging (met name van toepassing bij  

vliegbewegingen door helikopters). 
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