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Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: Zeeweg (N200).

Uw kenmerk

Provincie en gemeente Bloemendaal zijn in gesprek over het verbeteren
van de veiligheid op de provinciale weg N200. In de bijgevoegde brief
aan de gemeente lichten wij de verkeersmaatregelen en initiatieven toe
die wij oppakken.
Ditjaar heeft Wageningen Universiteit (WU) in opdracht van de provincie
een literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten uitgevoerd.
WU heeft onderzocht welke factoren een rol spelen bij aanrijdingen met
herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te
voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.
Hierover bent u op 1 juni jl. in een afzonderlijke brief geïnformeerd.

U wordt nader geïnformeerd over de verdere aanpak voor de Zeeweg
bij behandeling van het iMPI, medio november 2022.
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Geacht college,
Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen
plaats. Bij een groot deel van die ongevallen speelt het gedrag van
weggebruikers een belangrijke rol. Op 28 april jl. hebben burgemeester
Roest en gedeputeerde Olthof besproken hoe de provincie en
de gemeente samen de verkeersveiligheid op de Zeeweg kunnen
verbeteren. Daarbij is ook ingegaan op suggesties uit het ‘Juryrapport
ideeënprijsvraag toekomst Zeeweg' van november 2021. Tevens is
gesproken over het voorkomen van aanrijdingen met damherten.
In deze brief lichten wij de maatregelen en initiatieven toe die wij gaan
oppakken.
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Uw kenmerk

1. Kleine verkeersmaatregelen
Wij verbeteren de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van
camping De Lakens door extra verkeersborden en markeringen op het
wegdek aan te brengen. Ook leggen we op dit deel van de Zeeweg
verkeersdrempels aan en verlagen we de maximum snelheid. De
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt zo verbeterd.
In het literatuuronderzoek ‘Kansrijke maatregelen om aanrijdingen met
hoefdieren te voorkomen op de N200' is benoemd dat een hekwerk
langs verkeerswegen ervoor kan zorgen dat herten minder snel zullen
oversteken. Daarom willen wij, samen met de eigenaren van de hekken
en rasters bij de Zeeweg (onder andere PWN en Staatsbosbeheer), ons
inzetten om de omheining waar nodig te herstellen.
Dit zijn kleinschalige maatregelen die direct bijdragen aan de
verkeersveiligheid op de Zeeweg. Wij verwachten deze in 2023 te
realiseren, onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten.

2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving
De oorzaak van veel ongelukken op de Zeeweg kan worden toegewezen
aan het gedrag van verkeersdeelnemers. Op 28 april is afgesproken
dat de gemeente in samenwerking met de provincie specifieke acties
voor gedragsbeïnvloeding gaan opzetten in overleg met het circuit, de
horecaondernemers en beheerders van campings aan de kust.
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Verkeersgedrag in relatie tot de veiligheid komt ook terug in het voor
Zuid-Kennemerland IJmond opgestelde contourendocument Regionaal
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2030. Afleiding in het verkeer,
rijden onder invloed en druk gebruik van fietspaden door tweewielers met
grote snelheidsverschillen zijn voor deze regio aangeduide risicofactoren.
Wij richten de acties voor gedragsbeïnvloeding op deze risicofactoren.
We kijken hierbij ook naar handhaving. Het Openbaar Ministerie ziet echter
geen mogelijkheden voor het instellen van trajectcontrole op de Zeeweg.
Alternatief is een flitspaal op een vaste locatie of de inzet van een
verplaatsbare snelheidscamera’s, waarover de verkeerspolitie binnenkort
beschikt. Wij pleiten bij het OM voor het gebruik hiervan op de Zeeweg.
3. Bereikbaarheid kust
Binnen de verkenning ‘Bereikbaarheid Kust’ onderzoeken we
mogelijkheden voor het verbeteren van verkeersstromen op (zomerse)
piekdagen en bij evenementen aan de kust. Het onderzoek start na de
zomer van 2022. In deze studie nemen we ook enkele van de in de
prijsvraag geopperde ideeën op, zoals mobiliteit hubs en maatregelen
voor het OV. Ook kijken we naar opgedane ervaringen bij het
mobiliteitsplan voor de Formule I.

4. Aanpak Kop van de Zeeweg
Uw gemeente is gestart met een studie naar herinrichting van de
openbare ruimte bij de Kop van de Zeeweg. Onderdeel is het instellen
van een taxistandplaats. Dit betekent dat de taxi’s niet langer stoppen
en stilstaan op het fietspad. Dit zien wij als een belangrijke verbetering.
Wij vragen u ook om extra stallingsplaatsen voor fietsen te maken bij
de Kop van de Zeeweg én een bewaakte fietsstalIing in te richten voor
de zomermaanden. Dit kan een gemeentelijke bijdrage zijn aan
Bereikbaarheid kust.
5. Trajectstudie N200
In 2028 staat het groot onderhoud aan de Zeeweg gepland. Dat is het
moment waarop meer ingrijpende maatregelen mogelijk zijn om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Om dit tijdig te onderzoeken, stellen
wij in het najaar van 2022 aan Provinciale Staten voor te starten met een
trajectstudie naar de N200. Daarin onderzoeken we ook de in de
prijsvraag aangedragen suggesties. In de trajectstudie werken we
tevens nieuwe oplossingsrichtingen uit de verkenning Bereikbaarheid
Kust nader uit.

Het resultaat van de trajectstudie is een overzicht van verschillende
inrichtingsvarianten van de Zeeweg met de voor- en nadelen en kosten.
Provinciale Staten besluit vervolgens om één (of geen) van de varianten
voor te bereiden, tezamen met het groot onderhoud.

6. Welke verkeersmaatregelen niet
Deelnemers aan de prijsvraag doen talrijke suggesties voor concrete
maatregelen. Anderen richten zich rechtstreeks tot de provincie met
voorstellen voor verbeteringen. Echter, niet alles is (op korte termijn)
mogelijk of gewenst. Denk hierbij aan het gebruik van de fietspaden
langs de Zeeweg in één richting. Wij gaan hier nog niet toe over omdat
fietsers van het strand naar campings De Lakens en Bloemendaal dan
twee keer de Zeeweg moeten oversteken. We nemen dit idee wel mee in
de komende trajectstudie naar de N200.
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Om de fietsoversteek op de Zeeweg ter hoogte van de Parnassiaweg
veiliger te maken wordt gevraagd om daar een verkeerslicht te plaatsen.
Hier is echter geen op zich zelf staande oversteek (zoals bij 't Wed),
wat betekent dat het gehele kruispunt met verkeerslichten zou moeten
worden geregeld. Dat zorgt voor een slechtere doorstroming van al het
verkeer op drukke en rustige momenten, met risico van roodlichtnegatie
tot gevolg. Om deze reden gaan we hier geen verkeerslicht plaatsen, maar
treffen we andere verkeersmaatregelen (zie ad 1).

Ook wordt geopperd om zandwallen in de middenberm van de Zeeweg
en tussenberm aan te leggen om daarmee het gevaar van auto’s tegen
bomen en mogelijk tegenliggers / (brom)fietsers te verkleinen. Wij
wijzen dit af. Aanleg van zandwallen is slechts op een beperkt aantal
plaatsen van toegevoegde waarde. De Zeeweg kent namelijk al veel
plekken met natuurlijke hoogteverschillen tussen beide rijbanen en het
fietspad. Op andere plekken is de tussenberm te smal voor zandwallen.
Bovendien vallen de bermen van de Zeeweg onder de bescherming van
Natura 2000. De directe omgeving van de Zeeweg bevat habitatten die
beschermd zijn; de (tussen)bermen zijn hiervan niet uitgezonderd (waar
dit soms elders wel het geval is). Daarom is het niet mogelijk om zand
te storten zonder dit vooraf te beoordelen. Het is onze verwachting dat
daaruit blijkt dat dit niet toegestaan wordt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.Tvl Bergkamp
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