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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 9 mei 2017 heeft de PvdA-fractie vragen ex artikel 45 RvO gesteld ten aanzien van permanente
openstelling van de Van Karnebeektunnel. De Van Karnebeektunnel is tijdelijk opengesteld voor
automobilisten in verband met de werkzaamheden aan de Willemskade.
Beantwoording
1. Is het volgens u mogelijk de openstelling van de Van Karnebeektunnel voor automobilisten – en
dan in beide richtingen – permanent te maken?
2. Heeft zo’n openstelling nog consequenties voor de geplande herinrichting van
Westerlaan/Stationsplein/Oosterlaan of kan die zonder meer worden doorgevoerd?
Openstelling van de tunnel in één richting maakt onderdeel uit van het verkeersmanagementplan ten
behoeve van de huidige werkzaamheden aan de Willemskade. In het kader van dit project wordt
gemonitord of de maatregelen effectief zijn. Een permanente openstelling in twee richtingen wordt in
het kader van het project Willemskade niet overwogen. Wel wordt bij de voorbereiding van het
verkeersmanagement als gevolg van werkzaamheden in de omgeving van de Van Karnebeektunnel,
bijvoorbeeld ten aanzien van de bouw van de fietsenkelder onder het stationsplein, opnieuw bezien op
welke manier de openstelling van de Van Karnebeektunnel daarin een rol kan spelen. Het uitvoeren
van een nieuwe pilot is daarbij een optie.
Hoewel de huidige openstelling als positief wordt ervaren, blijkt uit eerdere modelstudies dat de
effecten bij een permanente openstelling in twee richtingen groot zijn. Zo blijkt dat openstelling in twee
richtingen leidt tot een grote aanzuigende werking tussen het centrumgebied en de IJsselallee,
verkeersdruk en kans op sluipverkeer. Daarnaast heeft een permanente openstelling grote invloed op
de doorstroming van het busverkeer door de tunnel na de verplaatsing van het busstation. Permanente
openstelling draagt evenmin bij aan ons beleid om het fietsgebruik te stimuleren.
Ten aanzien van de openstelling van de Van Karnebeektunnel spelen ook ruimtelijke aspecten een rol.
In het Ontwikkelperspectief voor de Spoorzone wordt voorgesteld om de verbindingen tussen de
stadsdelen te versterken. Uit het Ontwikkelperspectief blijkt dat de geïsoleerde ligging van Hanzeland
een probleem is. De betekenis van een (gedeeltelijke) openstelling van de Van Karnebeektunnel vergt
in het kader van de ontwikkelingsvisie nadere studie en besluitvorming. Daarbij kunnen ook eventuele
consequenties voor de geplande herinrichting van Oosterlaan, Westerlaan en Stationsplein worden
betrokken. Een permanente openstelling leidt op basis van een eerder uitgevoerde modelstudie tot een
grote toename van het verkeer op Oosterlaan, Westerlaan, Stationsplein en in Assendorp. De
geplande herinrichting van het stationsgebied is gericht op het autoluw maken van dit gebied. De
heringerichte wegen zijn niet berekend op een (forse) toename van het verkeer.
Openbaarheid
De nota is openbaar.
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