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1 Leeswijzer 
Deze bijlage geeft een dieper inzicht in de verschillende beleidsnota’s op landelijk, provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau met betrekking tot verkeer- en vervoer. De belangrijkste punten, die 
van belang zijn voor het GVVP Stichtse Vecht zijn per hoofdcategorie opgenomen in een kader. Dit 
kader is één op één overgenomen in deel A van het GVVP Stichtse Vecht, het beleidsdeel. 
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2 Landelijk beleid 
 
2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 
Het landelijk beleid op gebied van verkeer en vervoer wordt beschreven in 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), van kracht sedert 13 
maart 2012. De SVIR vervangt verschillende nota’s, zoals de Nota Ruimte, 
de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving en de MobiliteitsAanpak. 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe 
Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en 
gemeenten overgelaten. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, 
zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en water-
veiligheid. 

 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd: 

• de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 

• de bereikbaarheid verbeteren; 
• zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
 
In de SVIR geeft het kabinet aan hoe het de bereikbaarheid in Nederland de komende jaren wil 
verbeteren. Bijvoorbeeld door in de Randstad standaard snelwegen van 2x4 rijstroken aan te leggen. 
Uiterlijk in 2020 moeten op de drukste trajecten 6 intercity's en 6 sprinters per uur rijden. Reizigers 
kunnen zo de trein nemen zonder hun reis vooraf te plannen (spoorboekloos reizen). Verder wordt 
veel geld uitgetrokken voor het verbeteren van het wegenonderhoud. 
Verder worden bestaande wegen beter benut, bijvoorbeeld door spitsstroken ruimer open te stellen en 
reizen buiten de spits te stimuleren. 
Voor het behalen van de doelen wordt ondermeer een bereikbaarheidsindicator voor gemeenten 
ingevoerd, waarmee inzichtelijk wordt hoe bereikbaar de gemeente in het jaar 2030 is. De 
investeringen gaan vooral plaatsvinden op locaties waar het meeste rendement voor het gehele 
mobiliteitssysteem wordt gehaald.  
 
2.2 Strategisch plan verkeersveiligheid 

 
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van het ministerie zijn 
de maatregelen voor verkeersveiligheid gefundeerd op de drie succesvolle 
pijlers van de afgelopen jaren: samenwerking, integrale aanpak en 
“Duurzaam Veilig”’.  
Op basis van deze drie pijlers worden twee lijnen onderscheiden. De eerste 
lijn bouwt met generieke maatregelen voort op het succes van de afgelopen 
jaren, de tweede lijn richt zich op specifieke aandachtsgebieden.  
De aandachtsgebieden zijn voortgekomen uit de analyses van ongevallen-
gegevens en van trends die de komende jaren de verkeersveiligheid 
kunnen beïnvloeden.  
 

 
Bij de aandachtsgebieden gaat het om een aantal groepen kwetsbare verkeersdeelnemers, 
veroorzakers en categorieën wegen en voertuigen. Om het risico voor deze groepen te verlagen, 
worden maatregelen ingevoerd in aanvulling op de generieke maatregelen. 
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2.3 Duurzaam Veilig 
 
Binnen de landelijke visie “Duurzaam Veilig” wordt gestreefd naar een monofunctionele indeling 
binnen de wegenstructuur met een eenduidige, herkenbare vormgeving, afgestemd op de functie. 
Er worden landelijk drie categorieën wegen onderscheiden met elk een eigen functie: stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.  
 

De vijf principes van Duurzaam Veilig zijn: 
• Functionaliteit wegen.  
• Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting.  
• Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en 

 voorspelbaarheid. 
• Vergevingsgezindheid van de omgeving en van 

 weggebruikers. 
• Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer. 

 
 
Door het CROW zijn in de publicatie 315 “Basiskenmerken wegontwerp” de 
principes van Duurzaam Veilig nader uitgewerkt en vertaald in optimale en 
minimale inrichtingseisen van de gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen.  
 
In publicatie 315 is ook aangegeven welke elementen in ieder geval niet op 
de gebiedsontsluitingswegen en/of erftoegangswegen mogen voortkomen. 

• Bij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn dat:  
 Haakse parkeervakken, vrijliggende voorzieningen voor 
 landbouwverkeer, halteren van de bus op fietsstroken, parkeren op 
 de rijbaan. 

• Bij erftoegangswegen binnen de bebouwde kom mogen nooit aanwezig zijn: asmarkeringen 
en rijrichtingscheidingen, vrijliggende voorzieningen voor (brom)fietsers en/of 
landbouwverkeer, voorzieningen om oversteken te stimuleren of te beperken. 

• Bij erfftoegangswegen buiten de bebouwde kom mogen nooit aanwezig zijn: asmarkeringen 
en rijrichtingscheidingen, verlichting (m.u.v. gevarenpunten), vrijliggende voorzieningen voor 
landbouwverkeer, parkeren op de rijbaan en pechvoorzieningen. 

 
 
 

 

  
Wat is uit het landelijk beleid van belang voor het GVVP 
Stichtse Vecht 2013?   
 

• 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, conform de 
basiskenmerken wegontwerp als aangegeven in de CROW Publicatie 315.; 

• Specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. 
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3 Regionaal beleid 
 

3.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
 
Het ruimtelijk beleid is verwoord in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en zet in op twee 
prioritaire keuzes ten aanzien van verkeer- en vervoer:  

• Binnenstedelijke ontwikkeling: dit sluit aan op de vraag, vergroot het draagvlak voor 
voorzieningen en het openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied;  

• Versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied (aantrekkelijk en bereikbaar).  
 
 
3.2 Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 

 
Het Strategisch Mobiliteitsplan van de Provincie Utrecht (SMPU 2004 – 2015) 
is eind 2003 door Provinciale Staten vastgesteld en begin 2008 door 
Provinciale Staten op basis van het nieuwe rijkskader geactualiseerd tot een 
SMPU+ met planhorizon 2020. Zowel politiek-bestuurlijke als inhoudelijke 
ontwikkelingen – die op elkaar ingrijpen – vragen om een heroriëntatie van 
het verkeers- en vervoersbeleid van de Provincie Utrecht en een vernieuwing 
van het vigerende SMPU+.  
Met oog hierop en om te kunnen inspelen op het landelijke beleid als vermeld 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (paragraaf 2.1), stelt de 
Provincie een nieuw mobiliteitsplan op, dat naar verwachting in het voorjaar 
van 2014 wordt vastgesteld. 
 

 
 

Het nieuwe Mobiliteitsplan, met de werknaam “versterken en 
verbinden” omvat, in de lijn van het SVIR de planperiode 2014-
2028.  
De nadruk komt te liggen op de volgende beleidsdoelen: 

• versterken van ketenmobiliteit en keuzes blijven 
 bieden aan de reiziger en vervoerder;  

• aanpakken van problematiek op regionaal OV;  
• optimale benutting van het infrastructuurnetwerk 

 en de samenwerking met regiopartners hierin;  
• goederenvervoer: stimulering van de verladerssamenwerking om vrachtritten te besparen;  
• niet alleen inzetten op realiseren van fietsverbindingen maar ook op de verbetering van de 

kwaliteit: meer samenhang in het provinciaal fietsbeleid bewerkstelligen door als provinciaal 
‘regisseur’ samenwerking te zoeken met andere partijen en het fietsbeleid meer te integreren 
in het verkeers- en vervoersbeleid in de regio. De fiets moet concurrerender worden met de 
auto, bijvoorbeeld door het instellen van een norm voor de doorstroming van fietsverkeer of 
stimuleren van elektrische fiets;  

• loslaten “Modal Split” (*) gedachte; 
• verkeersveiligheid: inspanningen richten op groepen kwetsbare verkeersdeelnemers;  
• kwaliteit van de leefomgeving: doelen uit de SMPU+ heroverwegen en toespitsen op 

bevoegdheden en rol van de provincie.  
 
(*) Model Split, letterlijk vertaald de vervoerwijzekeuze, geeft de verhouding van het aantal reizigers(kilometers) tussen de 
verschillende modaliteiten (vervoerwijzes) aan, meestal gerekend in de auto (bestuurder), auto (passagier), trein, 
bus/metro/tram, fiets, bromfiets/scooter en lopen.  
De “Modal Split” gedachte was om te sturen op de vervoerswijze keuze met als doel de automobiliteit terug te dringen.  
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3.3 Regionaal Verkeer- en Vervoerplan 
 
Het landelijke beleid, als geformuleerd in de Nota Mobiliteit, kent een regionale doorvertaling in het 
Regionale Verkeer- en Vervoerplan 2005-2015  (RVVP) van de Bestuursregio Utrecht (BRU) . Het 
RVVP is vastgesteld op 27 oktober 2004 en is in 2008 geactualiseerd (vaststelling actualisatie RVVV 
door op 19 maart 2008).  
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is nog niet in het regionale verkeer- en vervoerbeleid van 
de BRU vertaald. Er zijn ook geen aanwijzingen dat dit op korte termijn zal gebeuren 
 
In het RVVP worden dertien hoofdpunten van beleid benoemd: 

• Selectieve bereikbaarheid en mobiliteit (niet iedere locatie vraagt 
 om dezelfde benadering); 

• Duurzaam Veilig als speerpunt; 
• Leefbaarheid als randvoorwaarde voor mobiliteit; 
• Prioriteit fiets op de kortere afstanden; 
• Openbaar vervoer: hoogfrequent en snel; 
• Toepassing prijsmaatregelen in nationaal/ randstedelijk kader; 
• Nadruk op benutting; 
• Betere verbindingen voor Deltametropool; 
• Noodzaak tot gebiedsgerichte samenwerking; 
• Nieuwe perspectieven in technologie; 
• Ketenverplaatsingen (fiets; openbaar vervoer; te voet) 
• Betrouwbaarheid reistijd; 
• Goederenvervoer is onmisbaar voor functioneren van de regio. 

 
3.4 OV-Visie ‘snel, betrouwbaar en effectief’ 
 
De zeer ambitieuze doelstellingen uit het RVVP met betrekking tot het openbaar vervoer zijn door het 
BRU bijgesteld in de op 29 februari 2012 vastgestelde OV-Visie met de naam ‘Snel, betrouwbaar en 
effectief’.  

 Kernpunten van de OV-visie zijn: 
• Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is 

 nodig, mede gezien de (binnenstedelijke) verstedelingsopgave; 
• Het OV-netwerk in de regio Utrecht is in 2040 van hoge  kwaliteit, 

berekend op de groei, betaalbaar, toegankelijk en  duurzaam; 
• Het OV-netwerk wordt in drie lagen georganiseerd: een  dragend 

 netwerk voor tram, trein en bus, een servicenetwerk dat vooral 
 gebieden ontsluit en een netwerk voor individueel vervoer (fiets, 
 auto, regiotaxi); 

• BRU kiest ervoor de groei van het openbaar vervoer te  bevorderen 
 en het OV-netwerk zo kosteneffectief te maken. 
 
Voor Stichtse Vecht is vooral van belang de uitwerking en inrichting van het 
servicenetwerk. In beleidsnota F (Openbaar Vervoer) wordt hier nader op 

ingegaan. 
 
3.5 Programma VERDER   

 
De belangrijkste beleidsdoelen uit het landelijk, provinciaal en 
regionaal beleid met betrekking tot de bereikbaarheid voor de 
korte en middellange termijn ingebed in het VERDERpakket 
2010-2020. 

In VERDER zijn vertegenwoordigd: Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, 
Bureau Regio Amersfoort, gewest Gooi- en Vechtstreek, regio Utrecht West, regio Utrecht Zuidoost, 
gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. Alle deelnemende partijen zijn 
vertegenwoordig in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Dit bestuurlijk platform is 
bedoeld om het verkeer- en vervoerbeleid in de regio te coördineren en af te stemmen. 
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Van belang voor Stichtse Vecht zijn de volgende maatregelen uit het VERDER-pakket (*): 
• No regret maatregel 2 (*): Programma voor kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk relatie 

Houten - Papendorp - Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide - Maarssen; 
• No regret maatregel 3: Programma voor kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk relatie Maarssen 

- Utrecht Centrum – Houten; 
• No regret maatregel 22: Uitbreiding P+R/knooppunt Breukelen; 
• No regret maatregel 27 t/m 33: Maatregelen gericht op verkeersmanagement; 
• Basismaatregel 2: Verbeteren bewegwijzering fietsroutes; 
• Aanvullende maatregel 88: OV-as Utrecht Centrum – Utrecht Noord (Zuilen/  Maarssen); 
• Aanvullende maatregel 269: Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk. 

 
(*) Het programma VERDER onderscheidt “No regret maatregelen”, “Basis maatregelen”  en “Aanvullende maatregelen”. “No 
Regret maatregelen” zijn maatregelen die hoe dan ook verstandig zijn om uit te voeren. “Basismaatregelen” vormen, in 
combinatie met de No regret maatregelen, een samenhangend geheel om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.  
“Aanvullende maatregelen” zijn zeer gewenst, maar niet essentieel. 
 
3.6 Gebiedsagenda Utrecht 2009 
 

De gebiedsagenda Utrecht 2009 is gebaseerd op vigerende nota’s en 
beleidsplannen van rijk en regio en bevat dus geen nieuw beleid. De 
gebiedsagenda is in november 2009 vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). 
Kernpunten van de Gebiedsagenda Utrecht 2009 op het gebied van verkeer 
en vervoer zijn: 

• Geleiden mobiliteitsgroei; 
• Waarborgen draaischijf functie regio; 
• Versterken robuustheid infranetwerken; 
• Waarborgen hoogwaardig leefklimaat; 
• Binnenstedelijk bouwen; 
• De Ring (*): nationale en regionale functie. 

 
 

(*) Onder de Ring wordt verstaan de ring rond Utrecht, gevormd door de wegen A2, A12, A27 en N230 (NRU en Zuilense Ring) 
 
3.7 Gemeente Utrecht, ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en 
 Bereikbaar 
 
Op 3 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Utrecht het ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en 
Bereikbaar vastgesteld, dat in belangrijke mate de basis vormt voor het beleid van de gemeente 
Utrecht voor de middellange en lange termijn.  

 
De ambities zijn neergelegd in zeven beleidsprincipes: 

• De gebruiker centraal in het mobiliteitsbeleid; 
• Kwaliteit in de openbare ruimte centraal stellen; 
• Levendige centra op knooppunten; 
• De plaats bepaalt de mobiliteitskeuze; 
• Randstadspoor en HOV (tram) als basis van het OV-systeem; 
• De fiets als primair vervoersmiddel in de stad; 
• De stedelijke verdeelring wordt stadsboulevard. 

 
De uitwerking van het ambitiedocument betekent dat verkeer van 

buiten zo lang mogelijk op de RING Utrecht blijft. Dit leidt tot een verkeerstoename op de Zuilensering. 
Binnen de systematiek van “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” krijgen Atoomweg en Burgemeester 
Norbruislaan/ Sweserengseweg een belangrijke functie als invalsweg. De functie van de 
Amsterdamsestraatweg als doorgaande weg wordt daarentegen ontmoedigd. 
 
Aan de Vechtdijk, Westkanaaldijk, Maarssenbroeksedijk en Polderweg/Ockhuizerweg, allen grenzend 
aan Stichtse Vecht, kent de gemeente Utrecht een belangrijke fietsfunctie toe, met een 
ondergeschikte rol voor de auto. 
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3.8 Gemeente Wijdemeren, Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020 
 
Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren het “Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-
2020” vastgesteld.  

 
 De belangrijkste items uit het Beleidsplan zijn: 

• Vinden juiste balans tussen kwaliteit van woon- en leefomgeving 
 en goede doorstroming; 

• Uniforme maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 
 van 60 km/uur, de N201 uitgezonderd; 

• Invoeren parkeerfonds voor geval niet kan worden voldaan aan de 
 opgelegde parkeernorm; 

• Inrichting wegen volgens concept Duurzaam Veilig; 
• Bromfietsers verplicht op de hoofdrijbaan; 
• Onderzoek naar mogelijkheid snelfietspaden; 
• Bij onderhoud fietspaden toepassen van skeelervriendelijk asfalt. 

 
 

Op 27 september 2012 is het categoriseringsplan Wijdemeren vastgesteld. Voor de wegen grenzend 
aan Stichtse Vecht (Oud en Nieuw Loosdrechtse-dijk) is het beleid ongewijzigd (50 km/ uur 
gebiedsontsluitingsweg). 
 
Van belang voor Stichtse Vecht is de mogelijke ontwikkeling van de wijk Ter Sype in Nieuw-
Loosdrecht met 600 nieuwe koopwoningen. Gelet op de ligging van de wijk zal dit een extra 
verkeersdruk opleveren op de Oud – en Nieuw Loosdrechtsedijk resp. richting Breukelen en Loenen. 
 
 
3.9 Gemeente Weesp, GVVP Weesp 
 
Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan van de gemeente Weesp dateert van januari 2008. 

 De belangrijkste doelstellingen uit het GVVP Weesp zijn: 
 

• Weren doorgaand verkeer N236 naar A1 v.v; 
• Weren verkeer buitengebied; 
• Handhaven huidig Regionaal OV bedieningsniveau; 
• Verbeteren voor- en natransport met OV naar station; 
• Stimuleren fietsgebruik; 
• Voorzien in aantrekkelijke regionale fietsroutes; 
• Voorzieningen goed per fiets en voet bereikbaar; 
• Goede bereikbaarheid Amsterdam en Hilversum via N236; 
• Optimaliseren ontsluiting Bloemendalerpolder; 
• Verbeteren leefbaarheid centrum als verblijfsgebied voor 

             bewoners, bezoekers en werkers in centrum; 
• Beperken problemen met luchtkwaliteit en geluidshinder; 
• Opheffen barrièrewerking spoorlijn Amsterdam- Hilversum; 
• Wegen bij groot onderhoud inrichten volgens Duurzaam Veilig beginsel; 
• Handhaven en waar mogelijk versterken van de positie van de detailhandel en andere 

economische functies van het centrum (Ingezet wordt op voortzetting en versterking van het 
betaald parkeren in het centrumgebied); 

• Het behouden van de woonfunctie in en rondom het centrum; 
• Realiseren acceptabele parkeersituatie bij nieuwe ontwikkelingen. 

 
In het categoriseringsplan wegen gemeente Weesp wordt de Oostkanaaldijk naar Nigtevecht 
aangemerkt als 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg. In het GVVP Stichtse Vecht 2013 kent aan deze 
weg de status toe van 60 km/uur erftoegangsweg. 
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3.10 Verkeersvisie Gemeente De Ronde Venen 
 
De focus van de recentelijk vastgestelde verkeersvisie is gericht op de  
specifieke woonkernen en de daar tussen liggende verbanden en 
verbindingen.  
 
De verkeersvisie van de Ronde Venen wordt nader uitgewerkt een 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Een belangrijk onderdeel hierin 
zal worden het terugdringen van het sluipverkeer door het buitengebied. 
  
Alle aan SV grenzende wegen in het buitengebied (Korenmolenweg, Ter 
Aase Zuwe, Demmeriksekade, Uitweg) behouden de status 60 km/uur 
erftoegangsweg 
 
 

Kernpunten uit de Verkeersvisie van de gemeente de Ronde Venen zijn: 
voor het openbaar vervoer: 

• Bereikbaar houden belangrijkste bestemmingen binnen DRV; 
• Behoud huidige voorzieningenniveau; 
• Nadruk op externe en snelle verbindingen; 
• Hoogwaardig OV als alternatief voor de auto; 
• Inzetten ketenmobiliteit. 

voor de fiets: 
• Stimuleren van de fiets als serieus alternatief auto; 
• Meer fietscomfort en nieuwe verbindingen; 
• Scheiden van vervoerstromen; 
• Inpassen fietsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

voor de auto: 
• Beter benutten bestaande infrastructuur; 
• Streven naar duurzame alternatieven; 
• Spreiden en bundelen verkeersstromen. 

 
 
3.11 Gemeente de Bilt, GVVP de Bilt  
 
Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad van de Bilt het GVVP “Wat beweegt de Bilt” vastgesteld. 

      De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: 
• De Bilt: Groen, leefbaar en bereikbaar; 
• Inrichting wegen volgens concept Duurzaam Veilig; 
• Beter benutten thema “slimmer reizen” (voorkomen en 

             verschonen autoverkeer; overgaan op duurzaam vervoersmiddel); 
• Inzetten op mobiliteits- en verkeersmanagement; 
• Ontwikkelen logische overstappunten fiets/ OV. 

 
Voor Stichtse Vecht is van belang het onderzoek van de Bilt naar een 
geautomatiseerde handhaving van de geslotenverklaring in de spits op de 
invalsweg ten oosten van Westbroek. Dit leidt mogelijk tot minder 
(sluip)verkeer via Tienhoven. Gemeente de Bilt wil van de Burgemeester 
Huydercoperweg graag en 60 km/uur erftoegangsweg maken en vraagt 
Stichtse Vecht het beleid daarop af te stemmen. 

 
 
3.12 Gemeente Woerden  
 
De gemeente Woerden heeft momenteel geen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. In het 
categoriseringsplan wegen gemeente Woerden zijn de aangrenzende wegen (Breudijk, Gerverscop 
en Teckop) aangemerkt als (60 km/uur) erftoegangswegen. 
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Wat is uit het regionale beleid van belang voor het GVVP 
Stichtse Vecht 2013?   
 

• Bereikbaarheid verbeteren, waarbij aandacht voor de gehele keten 
(voetganger, fiets, auto, openbaar vervoer); 

• Fiets concurrerender maken ten opzichte van auto; 
• Benutten thema “slimmer reizen”; 
• Afstemming wegcategorisering buurgemeenten; 
• Extra aandacht voor de elektrische fiets/ scooter; 
• 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. 
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4. Bestaand gemeentelijk beleid 

 
4.1. Focus op Morgen 
 
In Focus op Morgen geeft de gemeente Stichtse Vecht  een toekomstvisie voor de periode 2012-2040. 
Ten aanzien van verkeer en vervoer zijn hierin van belang: 

 
• De A2 doorsnijdt de gemeente, maar 

 zorgt er ook voor dat de gemeentelijke en 
 provinciale wegen tussen en door de 
  kernen worden ontlast; 

• De uitdaging is om het Vechtlandschap 
 en Veenweidegebied visueel en fysiek 
  met elkaar te verbinden; 

• Bij vernieuwing of aanpassing van infra-
 structurele werken wordt actief gezocht 
 naar samenwerking met rijk en andere 
 partners; 

• Voor deze collegeperiode wordt uitgegaan van een ongeveer gelijk blijvend aantal inwoners; 
• Op de lange termijn zijn ontwikkelingen mogelijk binnen het gebied van de Corridor te 

Breukelen; 
• De gemeente kiest voor behoud van het landschap en voor bouwen binnen de rode 

contouren. 
 
 
 
4.2. Contourennota Stichtse Vecht 
 
In de paragraaf mobiliteit en verkeer van de Contourennota Stichtse Vecht worden de volgende zaken 
beschreven die voor het GVVP van belang zijn: 

• Bewoners vinden het een goed idee is om doorgaand 
 verkeer (regionaal verkeer, zwaar verkeer, recreanten) en 
 bestemmingsverkeer te scheiden; 

• Bewoners van Nieuwersluis en Vreeland pleiten voor 
 rigoureuze oplossingen; 

• In Breukelen biedt alleen een extra brug over het 
 Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van Breukelen Noord een 
 echte oplossing voor de verkeersdruk op de Straatweg in 
 het centrum; 

• Een verkenning is gewenst naar andere soorten van 
 mobiliteit, spitsverbindingen, buurtbusverbindingen en 
 vraaggestuurd openbaar vervoer; 

• OV optimaliseren door betere onderlinge aansluitingen; 
• Ontwikkelen transferia; 
• Kansen bieden voor schoon vervoer: fiets, elektrische  

 scooters en deelauto’s; 
• Aandacht voor het vervoer voor ouderen. 
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4.3. Collegeprogramma 2011-2014 
 
In hoofdstuk 5, Leefomgeving Stichtse Vecht zijn, naast de doelstellingen als genoemd in de inleiding 
van deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013, de volgende speerpunten van beleid beschreven: 

 
• De verkeerscirculatie bevorderen, door het (doorgaande) 

 verkeer zoveel mogelijk via daarvoor bedoelde wegen te 
 leiden, waardoor het sluipverkeer afneemt; 

• Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals  
 (elektrische) fiets, bus en trein boven de auto; 

• Een goede fietsstructuur, zodat kinderen veilig naar de 
 (basis)scholen kunnen fietsen. Hiermee voorkomen we 
 zoveel mogelijk halen en brengen door ouders met de auto; 

• Wij bepleiten het openhouden van de Maarssenseweg,  
 gelet  op de economische belangen voor winkelcentrum 
 Bisonspoor  en de belangen ten aanzien van een robuust 
 wegennet. (inmiddels gerealiseerd middels een door de raad 
  van de gemeente Utrecht aangenomen motie); 

• Wij zetten in op verlaging van de maximumsnelheid op de 
 N230 (Zuilense Ring) om verdere toename van geluids- 
 en fijnstofoverlast te voorkomen; 

 
• Wij zetten bij de herinrichting van de N201 tussen de A2 en de N402 in op een ontwerp dat 

ook door de om- en aanwonenden wordt gedragen; 
• Bij de herinrichting van de N402 ten noorden van Loenen zetten wij in op een goede en 

natuurlijke inpassing in het landschap; 
• Wij hebben aandacht voor de huidige aansluiting van de N230 op de A2; 
• Wij hebben aandacht voor de bepaling en harmonisatie van de toelaatbare 

maximumsnelheden op de verschillende wegen, in het bijzonder de provinciale wegen zoals 
de N402; 

• Wij maken ernstig bezwaar tegen het verhogen van de maximum snelheid op de A2; 
• Wij stimuleren duurzame initiatieven op het gebied van alternatief vervoer, bevorderen veilige 

fietsroutes voor scholieren, gaan voorlichtingscampagnes voeren en doen mee aan concrete 
acties zoals installatie van nieuwe e-laadpunten (voor elektrische auto’s) en de actie “Fietsen 
scoort”. 

 
 

 
4.4. Verkeerveiligheidsplan Loenen 1998 

 
 
 
In het verkeersveiligheidsplan (VVP) Loenen 1998 zijn, naast 
bevordering van de verkeersveiligheid geen specifieke beleidsdoelen 
benoemd. 
Het VVP Loenen 1998 omschrijft voornamelijk knelpunten en draagt 
suggesties voor hoe deze verbeterd kunnen worden. 
 
De meeste in het VVP Loenen 1988 benoemde knelpunten zijn 
aangepakt. Knelpunten die nog niet zijn aangepakt of die wel zijn 
aangepakt, maar nog steeds als knelpunten worden ervaren, zijn 
opgenomen in bijlage 2 van het GVVP Stichtse Vecht deel A, de 
“Uitgangspuntennotitie verkeer Stichtse Vecht 2012”. 
 
 
 

 
. 
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4.5. Verkeerveiligheidsplan Breukelen 1999 
 
In het verkeersveiligheidsplan (VVP) Breukelen 1999 worden de volgende beleidsdoelstellingen 
beschreven: 

 
• Binnen de verblijfsgebieden prioriteit toekennen aan het 

 langzaam verkeer; 
• Ongewenst wijkvreemd autoverkeer tegengaan; 
• Schoolroute centraal stellen; 
• Binnen en tussen de wijken de snelheid en de intensiteit van  

 het gemotoriseerde verkeer omlaag brengen; 
• In de buitengebieden het sluipverkeer terugdringen; 
• Specifieke aandacht voor verbetering van de oversteek- 

 voorzieningen in de Straatweg, met name daar waar de routes 
 voor gehandicapten de Straatweg kruisen; 

• Specifieke aandacht voor verbetering van de route over de  
 Breukelerbrug voor fietsers en voetgangers; 

• Specifieke aandacht voor de aansluiting van het fietspad naar  
 Broeckland en de Engel de Ruyterstraat.  
 

 
Knelpunten, benoemd in het VVP Breukelen 1999 die nog niet zijn aangepakt of die wel zijn 
 aangepakt, maar nog steeds als knelpunten worden ervaren, zijn opgenomen in bijlage 2 van het  
GVVP Stichtse Vecht deel A, de “Uitgangspuntennotitie verkeer Stichtse Vecht 2012”. 
 
 
 
4.6. Verkeersvisie kern Breukelen 2010 
 
In de verkeersvisie kern Breukelen 2010 worden de volgende hoofddoelstellingen voor het jaar 2020  
benoemd: 

 
• Goed bereikbaar en aantrekkelijk centrum: 

 -  Goed bereikbare en ingerichte parkeervoorzieningen (Markt 
    en Hazeslinger; 
 -  Reduceren van doorgaand verkeer in centrum met 25% 
    (Markt, Dannestraat, Brugstraat, Kerkbrink, Herenstraat, 
     Hazeslinger); 
 -  Voorkomen van zoekverkeer door duidelijke verwijzingen; 
 -  Solide en comfortabele fietsenstallingen rondom centrum. 

• Er is sprake van beheerste doorstroming: 
 -  Logische inrichting Straatweg naar parkeervoorzieningen; 
 -  Straatweg deels inrichten als 30 km/u en deels als 50 km/u; 
 -  Reduceren doorgaand verkeer Straatweg centrum met 10%; 
 -  Reduceren (doorgaand) verkeer op Zandpad met 25%; 
             -  Stimuleren fietsgebruik op korte afstand; 
 -  Op goed onderhoudsniveau brengen en houden van het 

                                          wegennet. 
• Verbetering van verkeersklimaat in verblijfsgebieden: 

-  Opheffen van 75% knelpunten uit het schoolonderzoek; 
-  Op school- en fietsroutes en bij schoolomgevingen rijdt 85% van de automobilisten 
   langzamer dan 30 km/uur. 

 
De raad van de voormalige gemeente Breukelen heeft in november 2010 gekozen voor de variant 
“Beter bereikbaar Breukelen”, aangevuld met twee maatregelen uit de variant “Robuust bereikbaar 
Breukelen”.  
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Concrete maatregelen uit dit samengestelde pakket: 

• Bouw parkeergarage Hazeslinger en afsluiten Hazeslinger - Herenstraat (geen budget 
beschikbaar gesteld); 

• Verbeteren fietsverbinding over Amsterdam-Rijnkanaal (budget beschikbaar gesteld); 
• Verbeteren aansluitingen Breukelen-Noord op de Straatweg (geen budget beschikbaar 

gesteld); 
• Bouw 2e Vechtbrug (korte/ middellange termijn; budget beschikbaar gesteld); 
• Bouw extra (verkeers)brug over Amsterdam-Rijnkanaal (lange termijn; geen budget 

beschikbaar gesteld).  
 
 
4.7. GVVP Maarssen 2008-2012 
 
In het GVVP Maarssen 2008-2012 worden in hoofdstuk 5 de volgende doelen en uitgangspunten 
beschreven: 

 
• Oplossen knelpunten verkeersafwikkeling, met name bij: 

 -  aansluiting van Maarssenbroek op de N230 en de A2; 
 -  ontsluitingsweg van Bisonspoor; 
 -  Dr. Plesmanlaan ter hoogte van aansluiting Maarsseveense-
    vaart/ Sweserengeweg; 
 -  verkeerslichtenregeling bij Ter Meerbrug; 
 -  ontsluiting Opbuuren Buiten. 

• Verbeteren verkeersveiligheid, met name door: 
 -  kleinschalige maatregelen op black spots en verkeersonge- 
    vallenconcentraties; 
 -  duurzaam veilige inrichting van wegen. 

• Verbeteren leefbaarheid, met name rond de N230: 
 -  de gemeente zet in op 80 km/uur op de NRU/N230; 
 -  de gemeente zet in op een extra rijstrook op de N230 
    richting Amsterdam (gerealiseerd). 

 
• Verminderen parkeerdruk in Oud Zuilen; 
• Op peil brengen en houden van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. 

 
In de deelnota “Veilige fiets- en schoolroutes” van het GVVP Maarssen 2008-2012 worden daarnaast 
de volgende doelen beschreven: 

• Fietsers en voetgangers krijgen rond scholen prioriteit boven het parkeren; 
• Aansluiten nieuwe fietsverbinding over A2 op bestaand fietsnetwerk; 
• Eenduidigheid en uniformiteit van voorrangsregelingen; Fietsers bij voorkeur in voorrang; 
• Minimaliseren overlast bromfietsers op fietspaden. 

 
De deelnota “Aanpak sluipverkeer” van het GVVP Maarssen 2008-2012 richt zich op het terugdringen 
van het sluipverkeer op de navolgende straten/ routes: 

• Kaatsbaan (gerealiseerd middels afsluiting voor autoverkeer); 
• Kerkweg- Parkweg – Binnenweg (deels gerealiseerd middels herinrichting wegen en 

bijbehorende verkeersbesluiten); 
• Dr. Plesmanlaan – Driehoeklaan –Zandpad (deels gerealiseerd middels herinrichting gedeelte 

Dr. Plesmanlaan en Driehoeklaan en bijbehorend verkeersbesluit); 
• Straatweg (belangrijke vermindering door verbreding A2);; 
• Herenweg – Gageldijk; 
• Laan van Niftarlake (deels gerealiseerd middels herinrichting weg en bijbehorend 

verkeersbesluit). 
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4.8. Woonvisie 

       
 
 
 
 
De concept- Woonvisie Stichtse Vecht, opgesteld voor de middellange 
termijn (tot 2016) gaat uit van een stabilisatie van het aantal inwoners. 
 
  
 
 

 

 
 
 
4.9. LOP Breukelen-Loenen 
 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Breukelen-Loenen worden ten aanzien van verkeer en 
vervoer de volgende doelen en uitgangspunten beschreven: 

• Behouden en ontwikkelen landelijk karaktergebied; 
• Versterken economische vitaliteit buitengebied; 
• Behouden en ontwikkelen ruimtelijke samenhang tussen 

  weerszijden A2, spoor, A’dam-Rijnkanaal en Vecht; 
 
Concreet benoemde uitvoeringsprojecten in dit kader zijn: 

• Onderzoeken en ontwikkelen jaagpad Vecht; 
• Doortrekken Aa in Nieuwer Ter Aa; 
• Behouden en versterken recreatie-padenstructuur door het 

 gebied, aansluitend op Loenersloot en te behouden veer over 
 het ARK ten noorden van Breukelen; 

• Ontwikkelen recreatieve knooppunten; 
• Fietsbrug over ARK bij Nigtevecht; 
• Aanleg transferium Breukelen. 

 

 
4.10. LOP Maarssen 

 
 
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Maarssen worden ten 
aanzien van verkeer en vervoer de volgende doelen en uitgangspunten 
beschreven: 
 

• Versterken economische vitaliteit buitengebied; 
• Behouden en ontwikkelen ruimtelijke samenhang tussen 

  weerszijden A2, spoor, A’dam-Rijnkanaal en Vecht; 
• In noord-zuid richting behouden en versterken doorgaande 

  Vechtzone van Utrecht naar Amsterdam; 
 
. 
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4.11. Lokale Educatieve Agenda 
 
 
Thema 5 van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) betreft de 
verkeersveiligheid. Vermeld wordt hierin: 
 
“In de gemeente Stichtse Vecht verplaatsen veel leerlingen zich op de 
fiets over relatief grote afstanden. In het primair onderwijs krijgen de 
leerlingen een verkeers‐/fietsexamen, maar het voortgezet onderwijs 
heeft toch veel te maken met leerlingen die een ongeluk krijgen als ze 
naar of van school fietsen. Het thema verkeersveiligheid is daardoor niet 
alleen nu urgent, maar is ook de afgelopen jaren urgent gebleken en 
moet volgens de partijen daarom ook als thema op de LEA”. 
 
. 
 

 
 
4.12.  Kadernota Gebiedsgericht Werken 

 
 
De Kadernota Gebiedsgericht Werken bevat op zichzelf geen 
beleidsuitgangspunten gericht op verkeer en vervoer, maar wel 
uitgangspunten gericht op de totstandkoming cq. uitvoering van de 
hieruit voorkomende projecten. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

• Opname in cq. afstemming met gebiedsontwikkelings- 
 programma (GOP); 

• Gebiedsoverstijgende projecten voorleggen aan bewoners- 
 platform; 

• Conform participatienota Stichtse Vecht 2012 bewonersinbreng 
 faciliteren en verzekeren. 
 
 
 

 
4.13.  Kadernota integrale veiligheid Stichtse Vecht  2012-2015 
 
De paragraaf verkeerveiligheid van de kadernota integrale veiligheid Stichtse Vecht beschrijft de 
volgende doelen/ acties: 

 
• Verkeersveiligheid rondom scholen: Door de verkeers- 

 problematiek in kaart te brengen maatwerk leveren en  
 daarmee de veiligheidssituatie verbeteren. 

• Brommers op de rijbaan: In sommige gebieden in Stichtse 
 Vecht is dit al het geval. Wij onderzoeken of ook in andere 
 gebieden de verkeersveiligheid gebaat is bij brommers op de 
 rijbaan. 

• Controles: De politie controleert regelmatig rondom scholen  
 en aanrijroutes op verkeersgedrag en scooters. In elke kern
 vindt per jaar minimaal één zichtbare snelheidscontrole plaats 
 door de politie. Tevens organiseert de politie alcoholcontroles. 

• Gebiedsgerichte aanpak: Onveilige verkeerssituaties pakken 
  wij gebiedsgericht aan. Ook scholen en inwoners (gedrag en 
 bewustwording) worden hierbij betrokken. 

 

 

 

GVVP Stichtse Vecht 2013     bijlage 1 behorende bij deel A                           versie 05, juli 2013   16 
 



 
Voorts bevat de kadernota integrale veiligheid Stichtse Vecht 2012-2015 een tabel, waarin per kern de 
top 3 van belangrijkste problemen gerelateerd aan onveiligheid is weergegeven. In Loenen aan de 
Vecht, Tienhoven, Nigtevecht, Nieuwer ter Aa, Oud Zuilen, Loenersloot en Nieuwersluis wordt “te hard 
rijden” als grootste veiligheidsprobleem gezien. 
“Te hard rijden” wordt in de kernen Breukelen, Kockengen en Vreeland als op één na belangrijkste 
veiligheidsprobleem ervaren. 
Op de derde plaats wordt in de kern Nigtevecht “parkeerlast” als probleem gezien en in de kern 
Nieuwersluis “agressief verkeersgedrag”. 
Over de gehele gemeente Stichtse Vecht wordt “hard rijden” door 14% van de inwoners als 
veiligheidsprobleem gezien (2e plaats), “parkeeroverlast” door 5% van de inwoners (5e plaats) en 
“agressief verkeersgedrag” door 4% van de inwoners (8e plaats). 

 
4.14.  Ruimtelijke Visie Universiteit Nyenrode 
 
De Ruimtelijke Visie Universiteit Nyenrode (maart 2012) beschrijft een aantal mogelijke, nader te 
onderzoeken oplossingen om de geambieerde groei van de Universiteit mogelijk te maken.  

  
Genoemd worden: 

• versterken van de zijontsluiting ten zuiden van het 
 Landgoed; 

• het realiseren van oplossingen op piekmomenten, zoals 
 collectief vervoer naar alternatieve parkeerplaatsen en het 
 inzetten van verkeersregelaars; 

• het organiseren van collectief vervoer van en naar het 
 Landgoed, eventueel bijgezet met de invoering van betaald 
 parkeren op het Landgoed; 

• spreiding van de programma’s gedurende de dag zodat 
 pieken op de Straatweg worden voorkomen; 

• scheiding van autoverkeer van bezoekers en personeel. 
• Bezoekers per auto komen vooral vanaf de drukke 

 Straatweg.  
 
Na de werksessie van 25 april 2012 is als randvoorwaarde voor de uitbreiding van Nyenrode gesteld, 
dat de ontsluiting op de Straatweg aangepast moet worden. Het gebied rondom de huidige uitgang 
van het landgoed en een gebied ten zuiden daarvan vormen het zoekgebied voor de aanpassing. 
Uitgangspunt bij deze aanpassing is enerzijds de doorstroming van het verkeer op de Straatweg en 
anderzijds de veiligheid van het (fiets- en bromfiets)verkeer op het parallel aan de Straatweg liggende 
fietspad. Ook zal bij deze aanpassing sprake zijn van één centraal ontsluitingspunt voor het landgoed, 
wat daarmee de ‘’enige’’ in- en uitgang van het landgoed wordt. Met deze aanpassing komen de 
huidige ontsluitingen (in- en uitgang bij Broeckland en de huidige ingang op de Straatweg) te 
vervallen.  
 
 
4.15.  Beleidskaders beheer openbare ruimte 2013-2016 
 
In november 2012 heeft de raad van Stichtse Vecht de beleidskaders “beheer openbare ruimte 2013-
2016” vastgesteld. De keuze is hierbij gevallen op het voorkeursscenario “Veilig en integraal”.  
Het voorkeursscenario sluit nauw aan bij de beleidsuitgangspunten in het GVVP 2013, met name 
waar het gaat om het onderhoud van de trottoirs in belangrijke routes voor ouders en mindervaliden. 
 
In drie stappen (2013, 2014 en 2015) wordt naar het voorkeursscenario toegewerkt. In het eindplaatje, 
moet de openbare ruimte voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
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Technisch onderhoud  

• Groen:  
in het centrum (niveau Hoog) is schade minimaal aanwezig. In het buiten-
gebied (niveau Laag) is sprake van redelijk veel schade (wel veilig), in de 
overige gebieden (niveau Basis) zijn enige beschadigingen waarneembaar.  

• Verharding:  
in het centrum (niveau Hoog) zijn er nauwelijks  oneffenheden. In de 
overige gebieden zijn enige oneffenheden waarneembaar.  

• Meubilair:  
in het centrum is het meubilair redelijk schoon. Het meubilair in het 
buitengebied is sterk bevuild. In de overige gebieden is het meubilair 
enigszins bevuild.  
 
Verzorgend onderhoud  

In het centrum (niveau Hoog) komt weinig zwerfvuil en onkruid voor. In het buitengebied (niveau Laag) 
komt veel zwerfvuil en onkruid voor. In de overige gebieden (niveau Basis) komt redelijk veel zwerfvuil 
en onkruid voor. 
 
 
4.16.  Participatienota Stichtse Vecht 2012 

 
 
De Participatienota Stichtse Vecht 2013 bevat op zichzelf geen 
beleidsuitgangspunten gericht op verkeer en vervoer, maar wel 
uitgangspunten gericht op de totstandkoming cq. uitvoering van de 
hieruit voorkomende projecten. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

• Beleidsparticipatie vormt de standaard werkwijze voor 
             structureel samenwerken en samenwerking zoeken met 
             inwoners, ondernemers en organisaties;  

• Participatief werken wordt de norm; 
• Het structureel faciliteren van burgerinitiatieven 
• Bevorderen burgerkracht 
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Wat is uit het bestaand gemeentelijk beleid van belang 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 (inmiddels gerealiseerd); 
• Inzet op verlaging van de maximum snelheid op de N230 (Zuilense Ring); 
• Bij herinrichting N201 een door om- en aanwonenden gedragen ontwerp; 
• Bij herinrichting N402 goede en natuurlijke inpassing in het landschap; 
• Aandacht voor de aansluiting van de N230 op de A2; 
• Geen verhoging van de maximum snelheid op de A2; 
• 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; 
• Bij ontwikkeling Nyenrode bestaande aansluiting op de Straatweg aanpassen; 
• Het kwaliteitsniveau komt overeen met kwaliteitsniveau als vastgelegd in de 

beleidskaders beheer openbare ruimte, voorkeursscenario “Veilig en integraal”;    
• Participatief werken vormt de norm; 
• Bevorderen burgerkracht.                                  
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5. Beleid hulpverleningsdiensten 
 
 
5.1. Politie 
  
Uitruk 
De noodhulpdiensten vertrekken in de gemeente Stichtse Vecht vanuit de politiebureaus Maarssen 
(Bisonspoor 333) en Breukelen (Brouwerij 11). Met de vormgeving van de Landelijke politie worden de 
wijkteams De Ronde Venen, Breukelen en Maarssen samengevoegd tot een nieuw te vormen 
basisteam. Mogelijk wordt in dit kader het politiebureau te Breukelen gesloten. 
 
Handhaving 
Ten aanzien van de handhaving hanteert de politie strikt de uitvoeringsvoorschriften uit het Besluit 
administratieve bepaling inzake het wegverkeer (BABW): 

• Artikel 1 paragraaf 1 hoofdstuk 2:  
Borden worden slechts toegepast indien de inrichting van de weg in overeenstemming is met 
hetgeen bij afzonderlijke borden is voorgeschreven.  
Het laatste artikel impliceert dat bijv. in een 30- en 60 km/zone alleen handhavend zal worden 
opgetreden, wanneer deze snelheid fysiek wordt afgedwongen door infrastructurele 
maatregelen. 

• Artikel 4 paragraaf 2 hoofdstuk 1:  
Verkeerstekens worden slechts toegepast nadat vervangende infrastructurele maatregelen 
zijn overwogen. Dit voorschrift beoogt het verkeersgedrag niet slechts juridisch maar juist ook 
feitelijk te bereiken. De politie adviseert in deze de wegbeheerder terughoudend te zijn in de 
plaatsing van verkeerstekens en eerst kritisch te kijken of de gewenste situatie te bereiken is 
door het treffen van infrastructurele maatregelen. 

 
Ten aanzien van het toepassen van flitspalen voor snelheid en roodlicht hanteert de politie het door 
het Openbaar Ministerie opgestelde ‘Beleidskader Flitspalen’. Hierin is bepaald dat flitspalen alleen 
geplaatst kunnen worden als wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden: 

• Er is sprake van een daadwerkelijk verkeersveiligheidsprobleem; 
• Op het betreffende wegvak is het voor de weggebruiker duidelijk hoe men zich moet 

gedragen; 
• Er is geen sprake van twijfel over de limiet en de bebording is voldoende duidelijk; 
• Er zijn geen mogelijkheden voor infrastructurele verbeteringen binnen 2 jaar. 

 
Om te kunnen vaststellen of sprake is van een daadwerkelijk verkeersveiligheid zijn zowel voor 
snelheidsovertredingen als roodlichtnegatie (scherpe) criteria opgesteld. Het Landelijk Parket (LP) 
Team Verkeer van het Openbaar Ministerie neemt uiteindelijk een beslissing of de flitspaal er wel of 
niet kan komen. 
 

5.2. Brandweer   
 
Uitruk 
De brandweer opereert vanuit de brandweergarages in Breukelen (Brouwerij 5), Kockengen 
(Sportweg 1A), Loenen (Keizer Ottolaan 2), Maarssen (Binnenweg 2/4), Nieuwer Ter Aa (Dorpsstraat 
19a), Nigtevecht (Dorpsstraat 27) en Tienhoven (Laan van Niftarlake 59). 
 
Opkomsttijden 
De opkomsttijden zijn onderverdeeld naar type bebouwing en geven aan binnen welke tijd de 
brandweer na alarmering op de plaats van een incident moet zijn, vastgelegd in het Besluit 
veiligheidsregio’s. Het bestuur van de veiligheidsregio wordt door de wetgever in de gelegenheid 
gesteld om onderbouwd van deze tijden af te wijken.  
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Situatie Stichtse Vecht 
In onderstaande figuren is aangegeven hoe de opkomsttijd zich verhoudt tot de normtijden als 
genoemd in het Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.2.1. Uit de figuren is op te maken dat met name in 
Maarssen Dorp, Maarssenbroek en Vreeland de opkomsttijden langer zijn dan gewenst is. 
 

Dekking dagsituatie (alle objecten) Dekking nachtsituatie (alle objecten) 

  
Groen Binnen tijdnorm Ter verduidelijking: elk object is een stip, voor elk 

object is volgens de BVR bepaald binnen welke tijd de 
brandweer ter plaatse zou moeten zijn. 

Geel Overschrijding < 2 minuten 
Rood Overschrijding > 2 minuten 
 

 

5.3. Ambulancedienst     
 
Uitruk en opkomsttijden 
De Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) opereert vanuit de standplaatsen Maarssen 
(Floraweg 17) en Vinkeveen (Herenweg 105) en de steunpunten Wilnis (Geerkade 23) en Abcoude 
(Winkeldijk 11). 
De Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) schrijft voor dat de Spoedeisende Hulp (SeH) binnen 45 
minuten bereikt moet worden. Deze 45 minuten zijn opgebouwd als volgt: 15 minuten responstijd, 5 
minuten voor het stabiliseren van de patiënt en daarna 25 minuten voor het bereiken van de SeH. 
 
Situatie Stichtse Vecht 
De RAVU heeft aangegeven dat met name de huisnummering in Maarssenbroek en het buitengebied 
als knelpunt wordt ervaren. Voorts vraagt de RAVU terughoudend te zijn met steile verkeersdrempels 
in doorgaande routes en bij het toepassen van paaltjes steeds hetzelfde type toe te passen met een 
zelfde soort sleutel. De RAVU zou graag zien dat hierin regionale afstemming wordt bereikt. 
 

 

 

Wat is uit het beleid van de hulpverleningsdiensten van belang 
voor het GVVP Stichtse Vecht 2013?   
 

• Inrichting wegen in overeenstemming met functie en (snelheids)regiem; 
• Terughoudendheid met drempels in doorgaande wegen; 
• Toepassing uniformere afsluitpalen; 
• Aandacht voor beheer en onderhoud straatnaamborden en huisnummering. 
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