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GEWIJZIGD I N I T I A T I E F V O O R S T E L

Op weg naar een betere luchtkwaliteit en
bereikbaarheid

Doorgaand verkeer staat dagelijks vast in het smalle deel van de Javastraat
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INITIATIEFVOORSTEL OP HOOFDPUNTEN

Slechte luchtkwaliteit en een slechte bereikbaarheid van onze stad worden beide veroorzaakt door onnodige
stagnaties van het verkeer. Deze dagelijkse stagnaties zijn een gevolg van historische ontwikkelingen: De
stedelijke hoofdwegen evenwijdig aan de kust vormden van oudsher de uitvalswegen vanuit Den Haag Zuid West
naar de N44 en de Utrechtsebaan. Door het afsluiten van de Grote Marktstraat en later de Veerkaden liep het
verkeer in andere delen binnen het centrumringgebied vast. Den Haag dacht het probleem van het doorgaand
verkeer door het centrum op te kunnen lossen door een ringweg om de stad te kiezen. Na jaren studeren werd dat
idee plotseling losgelaten, maar het verkeersbeleid werd niet gewijzigd. Hierdoor kampt Den Haag in woonstraten
in het centrum als Javastraat, Mauritskade, Laan Copes van Cattenburch en Hoefkade / Vaillantlaan dagelijks
onnodig met vuile lucht en zijn belangrijke delen van de stad slecht bereikbaar. Uit metingen van het
bewonersactiecomité “Adem graag in Den Haag” blijkt dat drie straten boven de EU-norm van 40 ug/m3 scoren.
De Javastraat en Hoefkade behoren tot meest vervuilde straten van heel Nederland. Daarnaast heeft het RIVM
vastgesteld dat doorgaand verkeer ook op Raamweg, Lekstraat, Neherkade ernstige vervuiling veroorzaakt.. Deze
straten scoren ook slecht in de roetconcentratie index van RIVM. Het Haagse verkeersbeleid, zoals dat is
geformuleerd in de Haagse Nota Mobiliteit, is door het schrappen van de ringweg dringend aan een grondige
herziening toe.

Op weg naar een betere luchtkwaliteit:
1. Weren van doorgaand verkeer uit woonwijken en beter spreiden over de stad, zal de knelpunten in woonwijken
binnen de centrumring effectief oplossen en nieuwe knelpunten elders voorkomen.
2. Kortere en efficiëntere rijroutes op het bestaande netwerk van stedelijke hoofdroutes kunnen daarnaast een
sterke reductie van de uitstoot van fijnstof, NO2 en roet opleveren.
3. Het beperken van inkomend verkeer en inzetten op schone mobiliteit gaat aanvullend een belangrijke bijdrage
leveren aan een betere luchtkwaliteit.

Op weg naar een betere bereikbaarheid begint bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op de
verkeersafwikkeling, waarvan de hoofdpunten zijn:
A. Doorgaand verkeer uit woonwijken weren, waardoor er meer ruimte voor fietsers en voor bewoners komt en
OV-bussen minder worden gehinderd. Voorwaarde hiervoor is het, met prioriteit, opwaarderen van de Prinses
Beatrixlaan tot een volwaardige inprikker. Doorgaand verkeer uit Den Haag Zuid West zal het centrum pas mijden
als er een aantrekkelijkere verbinding tussen A4 en stedelijk wegennet aangeboden wordt.
B. Het doorgaand verkeer over het bestaande netwerk van stedelijke hoofdwegen langs kortere en efficiëntere
routes tussen het stedelijk- en landelijk hoofdwegennet beter verdelen over de stad. Een evenwichtige verdeling
over de belangrijkste inprikkers (Landscheidingsweg, Utrechtsebaan, Pr Beatrixlaan, Wippolderlaan/N211)
voorkomt onnodige stagnaties op de centrumring.
C. Stedelijke hoofdwegen haaks op de kust aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer, door stagnaties op
deze wegen te voorkomen en doorstroming op deze wegen te bevorderen en overeenkomstig in te richten. En de
centrumringin beide rijrichtingen goed verbinden met de wijkontsluitingswegen binnen en rondom het centrum.

Een inprikker is een verbinding tussen het hoofd(snel)wegennet en het stedelijk wegennet
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INLEIDING

Slechte luchtkwaliteit en een slechte bereikbaarheid worden beide veroorzaakt door verkeer dat
onnodig vaststaat. Beide factoren spelen ook een belangrijke rol voor de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid van de stad. De bereikbaarheid heeft vanzelfsprekend een directe invloed op onze
economie. Immers als vitale onderdelen van de stad, zoals winkels in de binnenstad, kantoren,
Scheveningen en de Internationale Zone, slecht bereikbaar zijn dan levert dat economische schade
op. Bereikbaarheid is ook een belangrijke voorwaarde voor Internationale instellingen die zich hier
willen vestigen en is daarmee ook bepalend voor de groei en ontwikkeling van de stad.
Op een aantal plaatsen voldoet ook de luchtkwaliteit in Den Haag nog steeds niet aan EU- en nog
lang niet aan de WHO-normen. Wereldwijd maakt men zich grote zorgen om de schadelijk effecten
van fijnstof, NO2 en roet op de volksgezondheid. Directe gevolgen van de slechte luchtkwaliteit zijn
longaandoeningen, hartklachten en kanker. Slechte luchtkwaliteit staat hierdoor wereldwijd hoog
genoteerd in de toptien van doodsoorzaken. Luchtkwaliteit zal ook voor internationale bedrijven en
instellingen een doorslaggevende factor zijn voor de locatiekeuze van hun hoofdkantoor.
Oorzaak van de slechte bereikbaarheid en de knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit is de
onevenwichtige spreiding van het doorgaand verkeer in Den Haag. Een heldere visie op de
verkeersafwikkeling om de problemen op te lossen, ontbreekt na het schrappen van een ringweg
om de stad, de zgn. Buitenruit.
In het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht wordt als oplossing genoemd voor een betere
leefbaarheid en luchtkwaliteit, het weren van doorgaand verkeer uit woonwijken en dit verkeer,
gebundeld over stedelijke hoofdwegen, beter te spreiden over de stad. Deze passage uit het
coalitieakkoord moet de basis vormen voor een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling.
Met dit initiatiefvoorstel vraagt de indiener het college op korte termijn op basis van aangehaalde
passage uit coalitieakkoord een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling van Den Haag te
ontwikkelen. Een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling moet op korte termijn de hardnekkige
knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit en leefbaarheid terugdringen en tevens de
bereikbaarheid van de stad verbeteren.
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OP WEG NAAR EEN BETERE LUCHTKWALITEIT

Afbeelding A: Onevenwichtige verdeling van het doorgaand verkeer: Doordat de noordoostkant van de stad de
beste verbindingen heeft kiest het doorgaand verkeer uit grote delen van de stad de inprikker Utrechtsebaan (A12)
Maar liefst 60% van het verkeer dat dagelijks de stad in en uit rijdt geeft de voorkeur aan de Utrechtsebaan.
Zolang Den Haag Zuid West nauwelijks aantrekkelijke verbindingen met de snelwegen heeft zal de verkeersdruk
op woonstraten binnen het centrum en op de centrumring en aan de noordoostkant van de centrumring, maar ook
op de Vaillantlaan, veel te hoog blijven.

De hardnekkige knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit worden veroorzaakt door de
onevenwichtige verdeling van de verkeerstromen die dagelijks de stad in- en uitrijden. Zie
afbeelding A en B. Hierdoor ontstaan stagnaties in alle woonstraten evenwijdig aan de kust binnen
de centrumring en aan de noordoostkant van de centrumring richting Utrechtsebaan. De overmaat
aan goede verbindingen (Utrechtsebaan A12, Landscheidingsweg, N44, en straks de
Rotterdamsebaan) aan de noordoostkant van de centrumring zorgt ervoor dat doorgaand verkeer
uit grote delen van de stad nog steeds door woonstraten richting de snelweg rijdt. In de Javastraat,
Laan Copes van Cattenburch, Mauritskade en Hoefkade blijven fijnstof, NO2 en roet onnodig lang
tussen de huizen hangen door de stagnaties. De hardnekkige knelpunten in deze straten hebben
grote gevolgen voor de gezondheid van bewoners. De oorzaak van de slechte luchtkwaliteit dient op
drie punten bij de bron, het stagnerend verkeer, aangepakt te worden:

1. Weren van doorgaand verkeer uit woonwijken en beter spreiden over de stad. Waardoor de
knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit effectief worden opgelost. Woonwijken bestaan uit
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(woon)straten en wijkontsluitingswegen. Beide straattypen zijn niet bedoeld, en daarom
ongeschikt, om doorgaand verkeer te verwerken. Het weren van doorgaand verkeer vindt in
principe plaats door het aanbieden van alternatieve korte routes. Daarmee zal het verkeer in
woonwijken beperkt blijven tot bestemmingsverkeer. Dat levert in genoemde woonstraten een
flinke verbetering van de luchtkwaliteit op. Daarnaast zal ook de leefbaarheid in wijken er sterk op
vooruit gaan, doordat de veiligheid en oversteekbaarheid van wegen en straten verbetert. En komt
er meer ruimte voor groen in de stad. Een evenwichtige spreiding van het doorgaand verkeer over
de stedelijke hoofdwegen in de stad voorkomt dat elders knelpunten met de luchtkwaliteit
ontstaan. Daaraan voorafgaand moet het, met prioriteit, opwaarderen van de Prinses Beatrixlaan
tot volwaardige inprikker plaatsvinden. Pas dan is een evenwichtige verdeling van doorgaand
verkeer over de inprikkers mogelijk. Na het weren van doorgaand verkeer in woonwijken ontstaat er
meer ruimte voor OV, fietsers, voetgangers en groen in woonwijken.

2. Stagnaties van doorgaand verkeer op stedelijke hoofdwegen voorkomen en het introduceren
van kortere rijroutes. Onnodig stagnerend verkeer veroorzaakt een toename van de uitstoot van
fijnstof, NO2 en roet in woonwijken. Een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling moet voor een
efficiëntere verkeersafwikkeling over stedelijke hoofdwegen gaan zorgen. Uit telgegevens van
belangrijke kruisingen moet worden vastgesteld waar de knelpunten in het stedelijke
hoofdwegennet zitten en stagnaties op te lossen zijn. Door doorgaand verkeer kortere en
efficiëntere routes richting de snelweg aan te bieden kan de totale uitstoot in de stad een stuk naar
beneden. Dat levert in de woonstraten waar nu de knelpunten zitten, een flinke verbetering van de
luchtkwaliteit op. Onderzoek toont aan dat doorgaand verkeer in Den Haag relatief lang door de
stad moet rijden voor het de snelweg bereikt. Door korte efficiënte routes (zie afbeelding E) te
kiezen binnen de stad kan de uitstoot gemiddeld met 30 tot 50% omlaag.

3. Inkomend verkeer beperken en inzetten op schone mobiliteit. Het beperken van het bezoekende
verkeer is een eenvoudige manier om het totaal aantal gereden autokilometers in de stad naar
beneden te brengen. Een nieuwe visie hierop moet bezoekers een doordacht systeem van P&Rplekken langs de inprikkers aanbieden in combinatie met overstap op schone mobiliteit. Vanaf een
P&R kunnen bezoekers bijvoorbeeld overstappen op schone(re) vormen van mobiliteit, zoals OV,
elektrische taxi’s en (huur)fietsen. Door middel van parkeertarieven kunnen bezoekers gestimuleerd
worden om hun auto bij een P&R achter te laten. Een vrachtdistributiecentrum, waarbij vracht- en
bezorgdiensten hun lading overzetten op kleine schone bestelauto’s, gaat ook bijdrage leveren aan
de reductie van de uitstoot van fijnstof NO2 en roet. Daarnaast moeten snelle sterfietsroutes en een
aantrekkelijk OV-netwerk Hagenaars en inwoners uit de regio verleiden om voor een stadsrit de
auto te laten staan. Inzetten op schone mobiliteit en het beperken van het bezoekend verkeer moet
aanvullend een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele
stad.
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Afbeelding B Onevenwichtige verdeling van het doorgaand verkeer: De centrumring verdeelt de stad in een
noordoostelijk en zuidwestelijk deel. 1/3 deel heeft de meeste en de beste aansluitingen met de snelweg. 2/3 deel
heeft in feite maar één volwaardige verbinding: Wippolderlaan/Lozerlaan. De Prinses Beatrixlaan heeft nu nog
sterke beperkingen door de gelijkvloerse kruisingen en het Erasmusplein. Doordat doorgaand verkeer uit Den Haag
Zuid West een korte weg zoekt naar de snelweg loopt dit verkeer vast in smalle woonstraten binnen de
centrumring zoals de Javastraat, Laan Copes van Cattenburch, Mauritskade en Hoefkade. Op de Centrumring
ontstaan hierdoor eveneens grote stagnaties tijdens de spitstijden. Hier ontstaan de hardnekkige knelpunten op
het gebied van de luchtkwaliteit .
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afbeelding C: De knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit liggen aan de noordoostkant en zuidkant van
de centrumring en op de plaatsen waar het doorgaand verkeer door woonstraten rijdt. Metingen van
bewonersactiecomité Adem graag in Den Haag laten zien dat in 2015 op drie straten de EU-norm van 40 ug/m3
overschreden wordt. De Javastraat en Hoefkade behoren hiermee tot meest vervuilde straten van heel Nederland.

afbeelding D: De NSLmonitor van de Rijksoverheid laat zien dat de overbelaste delen (Raamweg, Lekstraat en
Neherkade) aan de noordoostkant van de centrumring in 2015 niet aan de EU-norm van 40 ug/m3 voldoen. Door
de komst van de Rotterdamsebaan zal de verkeersdruk aan de noordoostkant verder oplopen. Deze hardnekkige
knelpunten kunnen alleen opgelost worden door een evenwichtige verdeling van het verkeer.
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OP WEG NAAR EEN BETERE BEREIKBAARHEID

Het ontstaan van stagnaties is een gevolg van historische ontwikkelingen, waar niet adequaat op
gereageerd is. De stedelijke hoofdwegen evenwijdig aan de kust vormden van oudsher de
uitvalswegen naar de N44 en de Utrechtsebaan. Tot ver in de jaren jaren tachtig reed doorgaand
verkeer uit Den Haag Zuid West nog via de Grote Marktstraat naar de Utrechtsebaan. Begin jaren
negentig werd met het Verkeers Circulatie Plan (VCP) de tweede stap gezet om het doorgaand
verkeer uit (een deel) van het centrum te weren. Door het afsluiten van de Grote Marktstraat en
later de Veerkaden loopt het verkeer nu in andere delen van het centrumringgebied vast. Zolang
voor grote delen van Den Haag Zuid West de Utrechtsebaan de meest aantrekkelijke route blijft om
de stad in en uit te rijden, blijven belangrijke stedelijke voorzieningen, zoals kantoren, winkels,
ministeries slecht bereikbaar.
Den Haag dacht haar bereikbaarheidsproblemen op te kunnen lossen door alsnog voor een ringweg,
de Buitenruit, om de stad te kiezen. Na jaren studeren werd eind 2013, het idee van een ringweg
plotseling losgelaten. Het verkeersbeleid zoals geformuleerd in de Haagse Nota Mobiliteit HNM
werd echter niet aangepast. Hierdoor kampt Den Haag nog steeds met vervuilde lucht en slechte
bereikbaarheid.
In de HNM werkte Den Haag het idee voor een centrumring verder uit. Een centrumring hoort het
verkeer op een snelle efficiënte manier richting haar bestemming binnen de ring te brengen.
Eind 2013 is het idee van ringweg om de stad ingeruild voor het systeem van Poorten & Inprikkers
maar is het verkeersbeleid niet aangepast. Hierdoor is het Haags verkeersbeleid hoognodig aan een
grondige herziening toe. Een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling dient gebaseerd te zijn op de
volgende punten:

A. Doorgaand verkeer uit woonwijken weren, waardoor er meer ruimte voor fietsers en voor
bewoners komt en OV-bussen minder worden gehinderd. Voorwaarde hiervoor is het, met prioriteit,
opwaarderen van de Prinses Beatrixlaan tot een volwaardige inprikker. Doorgaand verkeer uit Den
Haag Zuid West zal het centrum pas mijden als er een aantrekkelijkere verbinding tussen A4 en
stedelijk wegennet aangeboden wordt.
B. Het doorgaand verkeer op het bestaande netwerk van stedelijke hoofdwegen langs kortere en
efficiëntere routes tussen stedelijk- en landelijk hoofdwegennet beter verdelen over de stad. Een
evenwichtige verdeling over de belangrijkste inprikkers (Landscheidingsweg, Utrechtsebaan, Pr
Beatrixlaan, Wippolderlaan/N211) voorkomt onnodige stagnaties op de centrumring.
C. Stedelijke hoofdwegen haaks op de kust aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer, door
stagnaties op deze wegen te voorkomen en doorstroming op deze wegen te bevorderen en
overeenkomstig in te richten. En de centrumring in beide rijrichtingen goed verbinden met de
wijkontsluitingswegen binnen en rondom het centrum.
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Door de rijrichting van het doorgaand verkeer uit Den Haag Zuid West met 90 graden te draaien
worden korte efficiënte routes door de stad mogelijk. Wanneer het doorgaand verkeer voor deze
kortere, efficiëntere rijafstanden kiest, blijft er in het centrumringgebied voornamelijk
bestemmingsverkeer rijden. Onderzoek moet aantonen of er aanvullende maatregelen nodig zijn
om het doorgaand verkeer uit woonwijken te weren. Daarnaast biedt het draaien van de rijrichting
meer mogelijkheden om het verkeer evenwichtig over de hoofdinprikkers te verdelen. Ook zal de
verkeersdruk op overbelaste delen van de centrumring afnemen doordat veel verkeer niet meer van
de (noordoostkant van de) centrumring gebruik hoeft te maken. Aanvullend onderzoek naar het
wegnemen van knelpunten op stedelijke hoofdwegen is nodig.

Afbeelding E Door het draaien van de rijrichting kan het doorgaand verkeer beter over de stad verdeeld worden
en worden woonwijken in het centrumringgebied en aan overbelaste de noordoostkant van de centrumring
ontlast. Onderzoek wijst uit dat een auto in Den Haag gemiddeld de meeste kilometers aflegt om van bestemming
naar de snelweg te komen. Door kortere en aantrekkelijke routes(gele pijl) richting de snelweg te introduceren kan
de uitstoot van fijnstof, NO2 en roet met 30 tot 50% afnemen.

Om de stad in de toekomst op een duurzame manier bereikbaar te houden is het van groot belang
dat de nieuwe visie op de verkeersafwikkeling niet een toename van inkomend autoverkeer, of
extra asfalt gaat opleveren. De luchtkwaliteit en de bereikbaarheid komen al onder druk te staan
door de groei van het autobezit en de groei van de stad. De inzet op schone mobiliteit in
combinatie met een inperking van het inkomend verkeer is om die reden noodzakelijk.
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RING OF INPRIKKERS?

Het idee van een ring is in theorie losgelaten, maar in de praktijk baseert het huidige verkeersbeleid,
door de noordelijke en zuidelijk inprikkers zo ver door te trekken dat ze alsnog een ring vormen, zich
nog steeds op een ringweg. Doordat realisatie van Prinses Beatrixlaan pas voor 2030 in de planning
staat, zijn er komende twintig jaar voor de dichtbevolkte wijken in Den Haag Zuid West geen goede
verbindingen met de A4. Ook zijn de benodigde middelen voor een zorgvuldige inpassing niet
gereserveerd, waardoor overeenstemming met Rijswijk een lastig vraagstuk zal worden. In de MIRT
wordt wel melding gemaakt van twee open bakken in de Prinses Beatrixlaan, echter zonder
conflictvrije aansluitingen op de A4 en het Erasmusplein. Een conflictvrije aansluiting op de A4 is wel
een belangrijke voorwaarde om als volwaardige inprikker te kunnen functioneren.
Een goede verkeersafwikkeling op basis van het Poorten en Inprikkers systeem vraagt in de eerste
plaats om een evenwichtige verdeling van het doorgaande verkeer over de inprikkers. Den Haag
beschikt in de toekomst over zes inprikkers. Zie afbeelding F. Door toezeggingen van het Rijk
kunnen, naast de Utrechtsebaan (2) drie extra inprikkers (no. 1, 3, 4) op termijn voorzien worden van
conflictvrije aansluitingen op A4 en ongelijkvloerse kruisingen. Met name deze inprikkers kunnen
door hun snelle verbindingen de Utrechtsebaan en de centrumring gaan ontlasten. Inprikkers 1 t/m 4
kunnen als volwaardige of hoofdinprikkers beschouwd worden.
De vier hoofdinprikkers hebben elk een eigen doelgebied waardoor een evenwichtige verdeling van
het verkeer mogelijk wordt:
1. Den Haag Noord: Landscheidingsweg vanaf A4, doelgebied: (Voorburg/Leidschendam) Bezuidenhout
NO, Mariahoeve, Benoordenhout NO, Statenkwartier NO, Scheveningen Bad
2. Den Haag Centrum Noord: Utrechtsebaan A12, doelgebied: Binckhorst, Bezuidenhout ZW,
centrumringgebied NO, Archipelbuurt, Benoordenhout ZW, Statenkwartier NO, Scheveningen
3. Den Haag Centrum Zuid: Prinses Beatrixlaan. doelgebied: Laakkwartier, Moerwijk, Schilderswijk,
Valkenbos Regentes, Bomenbuurt, Duinoord, Statenkwartier ZW, centrumringgebied ZW
4. Den Haag Zuid Lozerlaan / Wippolderlaan. doelgebied: Wateringse Veld, Escamp, Loosduinen,
Kijkduin, Vruchtenbuurt.
Voor inprikkers no. 5 en 6 zijn geen conflictvrije aansluitingen op de A4 / A13 mogelijk:
5. N44 / Benoordenhoutseweg doelgebied valt binnen 1 en Centrum NO
6. Rotterdamsebaan doelgebied valt binnen 2: Binckhorst, Centrum NO, Centrum zuid,Stationsbuurt,
Laak
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Afbeelding E: De hoofdinprikkers 1 t/m 4 en de bijbehorende doelgebieden zorgen met de kleinere inprikker 5 en 6
voor een evenwichtige verdeling van het doorgaand verkeer vanaf snelwegen A4, A12, A13. NB. Voor een
evenwichtige verdeling van het verkeer over de inprikkers is ook een conflictvrije verbinding vanaf A13 richting A4
zuidelijke inprikkers een belangrijke verbetering.

Voor het optimaal functioneren van het systeem van Poorten & Inprikkers is een evenwichtige
verdeling van het verkeer vanaf de snelweg essentieel. Het deel van de A4 tussen de
Landscheidingsweg en de Wippolderlaan gaat straks het verkeer verdelen over de vier
hoofdinprikkers. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn:
- Vier hoofdinprikkers dienen dezelfde kwaliteit te hebben als de Utrechtsebaan. Dat houdt in dat
het verkeer vanaf de snelwegen A4 / A12 / A13 zonder stoppen tot aan de gemeentegrens moet
kunnen doorrijden. Vanaf de gemeentegrens kan het verkeer via de meest efficiënte route over
stedelijke hoofdwegen naar de bestemming in de stad rijden. Conflictvrije aansluitingen op de A4 en
ongelijkvloerse kruisingen zijn voor de drie hoofdinprikkers 1, 3, 4 door het rijk toegezegd.
- Snelle realisatie van de inprikker Prinses Beatrixlaan is cruciaal Zonder deze hoofdinprikker zal
doorgaand verkeer uit dichtbevolkte wijken aan de zuidwestkant van de stad aangewezen blijven op
de overbelaste noordoostkant (Lekstraat, Neherkade en Raamweg) van de centrumring. En zal het
oplossen van de knelpunten en de bereikbaarheid een lastig vraagstuk blijven
- Bewegwijzering en route-informatie Vanaf de snelwegen moet de bewegwijzering het verkeer via
de kortste en efficiëntste route richting haar bestemming leiden. Doorgaand verkeer wordt in de
stad vanuit doelgebied naar de bijbehorende inprikker verwezen.
Conclusie: De realisatie van de Prinses Beatrixlaan, als conflictvrije inprikker onder Rijswijk door
en conflictvrij aangesloten aan A4 en Erasmusplein, moet de allerhoogste prioriteit krijgen.
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OP WEG NAAR EEN BETERE LEEFBAARHEID

Een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling, in overeenstemming met het coalitieakkoord, biedt ook
kansen voor het verbeteren van de leefbaarheid en luchtkwaliteit in het hele binnengebied van de
centrumring. Door het weren van doorgaand verkeer uit woonstraten in het centrumringgebied
ontstaat een autoluw, zonder doorgaand verkeer alleen bestemmingsverkeer, stadsleefgebied.
Doordat het autoverkeer minder ruimte nodig heeft, kunnen ook kinderen en ouderen zich veiliger
in het verkeer bewegen. En er is meer ruimte om buiten te spelen. Ook ontstaan er, door
bijvoorbeeld het versmallen van te brede wegen in woonwijken, kansen om meer groen of water
toe te voegen, zodat de binnenstad leefbaarder en klimaatbestendiger wordt.

Stadsleefgebieden zijn samengesteld uit meerdere woonwijken waarbinnen geen doorgaand verkeer rijdt.
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Voorbeeld: Als het Schenkviaduct ingekort en in beide rijrichtingen op de centrumring aangesloten
wordt, liggen hier kansen om meer groen of een waterpartij aan dit versteende deel van de binnenstad
toe te voegen.

Schenkkade verwerkt nu veel doorgaand verkeer door de Rivierenbuurt, Stationsbuurt en de Schilderswijk
richting Den Haag Zuid West

Een impressie van de Schenkkade met een groene waterpartij in de Rivierenbuurt
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DICTUM

De raad van de gemeente Den Haag besluit het college te verzoeken:
A.

Het bespoedigen van het opwaarderen van Prinses Beatrixlaan tot een volwaardige
inprikker met conflictvrije aansluitingen op A4, zodat doorgaand verkeer uit Den Haag
Zuid West conflictvrij onder Rijswijk door kan rijden.

B.

Beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat het doorgaand verkeer gaat weren uit het
noordwestelijk deel van de centrum(ring)gebied en dit zoveel mogelijk te leiden via (een
deel van) de Noord Westelijke Hoofdroute en het Telderstracé. En daarbij de knelpunten
bij inpassing op de Stadhouderslaan en de Scheveningseweg weg te nemen en de
stedelijke hoofdwegen beter op de centrumring aan te sluiten.

C.

Bij toekomstige beleidsvorming maatregelen te ontwikkelen die het doorgaand verkeer
door het centrum(ring)gebied en woonwijken gaan weren.

D.

Vooruitlopend op actiepunten A, B en C in de eerste helft van 2017 maatregelen te
onderzoeken die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van
het doorgaand verkeer door het centrumringgebied, zoals het aanpassen en verbeteren
van de bewegwijzering, het instellen en/of het omdraaien van eenrichtingsverkeer.

E.

Het verder stimuleren van de totstandkoming van een vrachtdistributiecentrum, het
verbeteren van het openbaar vervoer en fietsfaciliteiten en het uitbreiden van het aantal
Park & Ride en Park & Bike plekken in de buurt van inprikkers.

F.

Te onderzoeken of er in de EU, of landelijke subsidies beschikbaar zijn voor actiepunten
A t/m E en, of de financiële middelen daarvoor ter beschikking te stellen.

Februari 2017,

Gerwin van Vulpen, Haagse Stadspartij

Op 15 februari 2017 is het dictum gewijzigd.
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