
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2013 heeft Koggenland een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) opgesteld. Dit GVVP 

heeft een planperiode van 10 jaar (2013-2023), zoals ook in het GVVP is aangegeven. In 2023 

wordt daarom een nieuw GVVP opgesteld. Per 2023 nemen wij ook de wegen van HHNK over. 

Tevens is er volgens de huidige planning eind 2022 / begin 2023 een regionaal 

uitvoeringsprogramma waarmee uitvoering gegeven wordt aan het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid (SPV). Doordat al deze zaken samen vallen kunnen de over te nemen wegen 

van HHNK en het regionaal uitvoeringsprogramma in 2023 worden meegenomen in het nieuwe 

GVVP. Met de begroting voor 2023 wordt er € 40.000,- gevraagd voor het opstellen van het 

nieuwe GVVP. In dit plan van aanpak staat aangegeven op welke wijze er een nieuw GVVP 

opgesteld wordt. 

 

Los van het GVVP zijn wij al met veel zaken bezig op het gebied van verkeersveiligheid. In het 

document ‘Toelichting regionaal contourendocument verkeersveiligheid SPV2030 en lopende 

projecten en werkzaamheden’ staat aangeven aan welke zaken er dit jaar gewerkt wordt in het 

kader van verkeersveiligheid. Een aantal van deze zaken lopen door naar de komende jaren. 

Daarnaast komen er elk jaar onder andere door meldingen en het groot onderhoud aan wegen 

steeds nieuwe zaken naar voren op het gebied van verkeersveiligheid.  

 

Stappenplan 

Door een verkeerskundig adviesbureau wordt een GVVP opgesteld. Om tot een nieuw GVVP te 

komen worden de volgende vier stappen doorlopen:  

1. Relevante gegevens verzamelen; 

2. Verkeersanalyses uitvoeren; 

3. Doelstellingen formuleren; 

4. GVVP actualiseren met een maatregelenpakket 

 

Relevante gegevens verzamelen 

Beleidsstukken 
Bij het opstellen van een nieuw GVVP beginnen we niet bij ‘nul’. We willen zo goed mogelijk 

aansluiten bij beleid vanuit andere disciplines (zoals ruimtelijke ontwikkelingen, economie en 
duurzaamheid) en we willen bovendien voortborduren op verkeersbeleid dat in het verleden al in 
gang gezet is. Bij de start van dit project worden daarom bestaande beleidsstukken verzameld, 

die van invloed kunnen zijn op mobiliteit. Hier wordt een overzicht van gemaakt en daar worden 
aandachtspunten en uitgangspunten uit gehaald. 
 

Verkeersintensiteiten  
Een belangrijke basis voor de beoordeling van verkeerssituaties is de hoeveelheid en snelheid van 
het gemotoriseerd verkeer en het aantal fietsers die op de verschillende wegen rijden. Deze zijn 

bepalend voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid (geluid- en 
luchtkwaliteit). Met alle verkeerstellingen en het verkeersmodel hebben we een goed beeld van 
de verkeersdrukte op de wegen.  

 

Objectieve verkeersveiligheid   
Voor het aspect verkeersveiligheid wordt er gekeken naar het feitelijke ongevallenbeeld, en 
vooral ook naar de mate waarin voldaan wordt aan de kenmerken van ‘Duurzaam Veilig’. Het 

feitelijk aantal ongelukken (met ernstige afloop) valt in de gemeente Koggenland gelukkig mee 
en ongevallen vinden over het algemeen sterk verspreid plaats over de gemeente. De inrichting 
van sommige wegen is echter soms nog niet goed in overeenstemming met de functie en het 

gebruik ervan. Dat zijn de wegen waar de meeste klachten over komen. Het zijn vaak wegen die 
zowel een belangrijke ontsluitende functie hebben, maar tegelijkertijd ook woonstraten zijn. In 
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een historisch gegroeide situatie kan dat vaak niet anders. In dat geval moet de inrichting van de 
weg zoveel zijn afgestemd op een zo goed mogelijke bescherming van de meest kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Op deze manier worden op een structurele manier risico’s beperkt. We 

sluiten daarmee aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van het Rijk.   
  
 

 
Subjectieve verkeersveiligheid (beleving van het verkeer) 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ervaren knelpunten en wensen van 

inwoners en bedrijven in de gemeente wordt gebruikt gemaakt van een digitaal platform. 
Bewoners en bedrijven kunnen op een digitale kaart aangeven waar zij problemen ervaren in de 
gemeente en wat de oorzaak hiervan is. Inwoners en bedrijven kunnen zo op een laagdrempelige 

wijze meedenken over de knelpunten. Door hier actief over te communiceren via de 
gemeentelijke kanalen (Koggennieuws, website en social media) zijn hiermee veel reacties op te 
halen.  

 
Verkeersanalyses uitvoeren 

Op basis van de ingewonnen data, alle beschikbare relevante beleidsstukken en 

verkeersonderzoeken worden verkeersanalyses uitgevoerd om een actueel beeld te krijgen van 

de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de 

toekomstige situatie aan de hand van allerlei ontwikkelingen die betrekking hebben op 

mobiliteit en harde en zachte ruimtelijke plannen. Het nieuwe GVVP krijgt namelijk een horizon 

tot en met 2030. 

 
Formuleren doelstellingen 

Om tot een integraal en goed onderbouwd plan te komen, is een goed inzicht in de 
problematiek en de doelstellingen van de gemeente essentieel. Bij ambtenaren vanuit 
verschillende disciplines en de gemeenteraad kan deze informatie opgehaald worden.  

 

Ambtelijke workshop  

In een werkbijeenkomst met gemeentelijke ambtenaren vanuit verschillende disciplines (verkeer, 

economie, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid) zoeken we naar gemeenschappelijke 

doelen en randvoorwaarden voor het nieuwe GVVP. We doen dit om verschillende redenen:   

- Het is wenselijk om verkeersmaatregelen te onderbouwen vanuit bredere 

maatschappelijke doelen. We gaan ervan uit dat ruimtelijke, economische, 

verkeerskundige en duurzaamheidsdoelen elkaar kunnen versterken.   

- We krijgen goed inzicht in de verschillende kwaliteiten van Koggenland die behouden en 

zo mogelijk versterkt moeten worden.   

- Locaties waar de gewenste kwaliteit onder druk staat, worden als knelpunten benoemd. 

We zoeken naar mogelijkheden om deze op te lossen met behulp van aanpassingen in de 

verkeersstructuur.  

- Doordat verschillende disciplines vanaf de start betrokken zijn, ontstaat meer draagvlak 

voor het uiteindelijke resultaat.   

  

Kadervorming met de gemeenteraad 

In een bijeenkomst met de raad willen we al op voorhand inzicht krijgen welke thema’s, doelen 

en randvoorwaarden door de politiek belangrijk gevonden worden. Door hier vanaf het begin 

goed rekening mee te houden, verloopt de besluitvorming aan het einde van het planproces 

meestal soepeler. De doelen die vanuit de raad naar voren worden gebracht, worden verbonden 

met de brede ambities die opgehaald worden uit de ambtelijke workshop en de knelpunten die 

bewoners naar voren brengen.   

  
GVVP actualiseren met een maatregelenpakket 
Met alle input uit de vorige stappen worden de kansen en bedreigingen, sterke en zwakke 

punten van Koggenland met elkaar in verband gebracht. Eerst worden de verschillende 
knelpunten en wensen of doelen met elkaar vergeleken. Dat leidt tot wensbeelden per 
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vervoerwijze. Ten slotte worden maatregelen bedacht die nodig zijn om die wensbeelden te 
realiseren.   

 

Van ambities naar wensbeelden per vervoerwijze 

Als eerste stap wordt per vervoerwijze aangegeven welke knelpunten er opgelost moeten 

worden en hoe dat moet gebeuren, rekening houdend met de ambities van de gemeenteraad, 

wensen van inwoners en toekomstige ontwikkelingen. Dit leidt tot kaarten van het gewenste 

netwerk per vervoerwijze met een onderverdeling in: 

- hoofdroutes en nevenroutes voor langzaam verkeer;   

- gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen voor autoverkeer;   

- openbaar vervoerroutes. 

Per netwerk benoemden we de kwaliteitseisen waaraan het moet voldoen.  

 

Omdat het netwerk voor autoverkeer vrijwel altijd ook door langzaam verkeer wordt gebruikt en 

soms ook door openbaar vervoer, moeten de netwerken ‘over elkaar heen gelegd worden’. Waar 

verschillende netwerken samenvallen, zijn soms concessies aan het ene netwerk nodig om de 

gewenste kwaliteit van het andere netwerk op peil te houden. Verkeersveiligheid is daarbij het 

belangrijkste afwegingscriterium. Voor de keuzes die in deze fase gemaakt moeten worden, zijn 

naar verwachting verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Aan de hand van de voor- en 

nadelen kunnen vervolgens keuzes gemaakt worden.  

 

Van wensbeelden naar concrete maatregelen 

Op basis van afgesproken criteria wordt er een voorkeursstructuur aangegeven die wordt 

opgenomen in de visie. Voor de voorkeursstructuur worden de netwerkkaarten voor de fiets - en 

het autoverkeer verder uitgewerkt en wordt er een overzicht gemaakt van maatregelen (in 

hoofdlijnen) die nodig zijn om de gewenste structuur te realiseren. Maatregelen kunnen variëren 

tot herinrichting om de verblijfskwaliteit te versterken tot maatregelen om de veiligheid te 

verbeteren. Bij de keuze van maatregelen houden we uiteraard rekening met de inbreng die 

bewoners en raad hebben gegeven. 

 

Het nieuwe GVVP geeft de belangrijkste projecten aan voor de komende 10 jaar. De uitvoering 

van de projecten kan niet allemaal binnen een paar jaar plaatsvinden. Daarom worden 

prioriteiten gesteld aan de uitvoering. Per project wordt bepaald: 

- welke inhoudelijke belangen ermee gediend worden (bijdrage aan gestelde doelen, zoals 

verkeersveiligheid);   

- in hoeverre zij bijdragen aan belangrijke politieke en maatschappelijke thema’s;   

- welke voorbereidingstijd nodig is (in hoeverre nog nader onderzoek of grote 

participatietrajecten nodig zijn);  

- welke kosten (in grote lijnen) met de projecten gemoeid zijn en hoe die zich verhouden 

tot de verwachte effecten.  

 

Planning 

Ervan uitgaande dat er in 2023 via de begroting € 40.000,- beschikbaar is voor het opstellen van 

een nieuw GVVP, kan hiermee vanaf januari 2023 gestart worden. In de eerste maanden kunnen 

alle relevante gegevens verzameld worden, waaronder de knelpunten die bewoners en bedrijven 

ervaren. Vervolgens kunnen in het voorjaar de verkeersanalyses uitgevoerd worden en daarnaast 

ook de ambtelijke workshop en de kadervorming met de gemeenteraad. Daarna kan er voor de 

zomer begonnen worden met het opstellen van het GVVP en de concrete maatregelen. In 

september kan het plan vervolgens afgerond worden. In oktober/november 2023 kan dan het 

nieuwe GVVP in de raad behandeld worden.  

 

 


