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Bijlage 1: kaartbeeld wegencategorisering Duurzaam Veilig 

  
  



Bijlage 2: kaartbeeld hoofdfietsnetwerk  
 

 



Bijlage 3: participatie. Verslagen en reacties 
 



Expertsessie GVVP d.d. 16 april 2015  

(+ verslag overleg huldiensten) 

Onderwerp:  
Deel 1 - evaluatie (verleden), beleidskaders (heden) en trends (toekomst); tussentijdse resultaten en 
basis voor actualisatie van het GVVP  
 
Genodigden  
Aanwezig Afwezig (m.k.)  Onbekend 

Kortendijk Burgerhout  Centrum  
Langdonk Brandweer Westrand  
Wouwse Plantage Politie  Wouw 
VVN Ambulancedienst  Heerle  
RoGeP Kalsdonk (x) Moerstraten 
Fietsersbond Tolberg (x) Nispen 
BZW / Borchwerf 2 Jongerenraad Collectief Roosendaal 
Ondernemersver. Borchwerf  Seniorenraad (via Rogep vertegenwoordigd) 
Ond.ver. Majoppeveld  Arriva 
MilieuAdviesRaad (MAR)   
(Raadsleden van VVD, RL, CDA, 
D66) 

   

(x) = geen platform op dit moment 

 
Opening door wethouder Lok 
Toelichting op aanleiding en doel van de bijeenkomst. Het huidige beleidsplan (GVVP 2008 – 2015) 
loopt dit jaar af en wordt tegen het licht gehouden. 
Er zijn twee expertsessies gepland om van betrokkenen en experts te horen waar het nieuwe plan 
over moet gaan. De eerste staat in het teken van het „ophalen‟ van uw reacties en opmerkingen. 
Herkent u geschetste ontwikkelingen en zo nee, wat mist u daarin. Waar ervaart u problemen in de 
verkeersafwikkeling of in de verkeersveiligheid? Welke knelpunten moeten echt worden opgelost? En 
aan welke maatregelen denkt u daarbij? 
Tijdens de tweede sessie 30 april komen wij met een uitgewerkte reactie. In de tussentijd willen we 
ook de rest van de stad bevragen via onze website. 
 
Presentatie dhr. J. Kleinhaarhuis, adviseur verkeer en mobiliteit gemeente Roosendaal 

1. Toelichting ontwikkelingen en feiten over de periode 2008 - 2015  
2. Doorkijk naar trends en ontwikkelingen 2015 – 2025 
3. Beschrijving „hogere‟ beleidskaders  

Deze drie punten vormen de basis voor het nieuwe mobiliteitsbeleid:  
 

• De doorstroming op de hoofdwegen is goed en blijft naar verwachting goed 
• Roosendaal heeft geen „black spots‟, continueren huidige beleid blijft wel noodzakelijk  
• Fietsgebruik groeit en blijft groeien 
• Het gebruik van het openbaar vervoer is gedaald en zal (bij onveranderd beleid) blijven dalen 
• De parkeerdruk is relatief laag en blijft stabiel 
• Belang voor logistiek, multimodale overslagpunten neemt (verder)  toe  

 
Algemene beleidskoers gericht op: 

1- Verduurzaming (lopen, fietsen en elektrisch),  
2- Innovatie („smart‟/ict),  
3- Benutting en intensivering (knooppunten) 

 
De presentatie wordt afgesloten met de vraag of de aanwezigen de hoofdlijnen van de presentatie 

herkennen en zich kunnen vinden in de algemeen geformuleerde beleidskoers.  



Reacties en inbreng van de belangenvertegenwoordigers 
(Noot: de reacties zijn niet letterlijk verwoord maar puntsgewijs in krachtige statements verwoord. Het 
komt voor dat een opmerking van algemene aard is en niet direct te koppelen is aan een 
partij/organisatie. In dat geval is bij het betreffende punt geen naam opgenomen) 
 

1. Toename van het aantal scootmobielen in de wijk Kroeven (relatie met afname busreizigers?) 
Samenhang met Roosendaal Zorgstad.  

2. Afname aantal bushaltes in Kroeven (relatie met afname busreizigers?) 
3. E-bike reden van toename fietsgebruik 
4. RoGep: 127 toegankelijke bushaltes bekeken. Algemeen beeld: instaphoogte op orde, maar 

de geleidelijnen voor visueel gehandicapten niet goed uitgevoerd. Rapportage / veldwerk 
wordt overhandigd aan wethouder Lok 

5. VVN: doorstroming op hoofdwegen is niet overal goed. Met name Freijterslaan vaak 
opstoppingen. VVN benoemt een aantal prioriteiten: 

a. Doorstroming Burg. Freijterslaan (waar gaat het verkeer heen en komt het vandaan?-
> onderzoek?) 

b. Veiligheid Turborotonde Freijterslaan (onderzoek loopt) 
c. Ontsluiting Langdonk (Lindenburg -> Burg. Schneiderlaan) in spitsperiode 
d. Kruispunt Brugstraat – Spoorstraat is onoverzichtelijk 
e. Antwerpseweg richting A58 (richting kp. De Stok): weven van het verkeer leidt tot 

problemen 
f. Op diverse punten slecht zicht voor fietsers a.g.v. geparkeerde auto‟s 
g. Laden en Lossen laan van België op maandagochtend (rijden over fietspad) 

6. Bedrijven algemeen: Openbaar vervoer naar Bedrijventerreinen verbeteren 
7. Majoppeveld: Leemstraat onveilig voor fietsers. Wordt onveiliger a.g.v. de Verbindingsweg 
8. Majoppeveld: verwachten problemen op kruispunt OLV-straat –A58 (Zegge) a.g.v. 

Verbindingsweg  
9. Majoppeveld: Go-Stores, onveiligheid in-/uitrijden parkeerterrein i.c.m. overstekende  

voetganders 
10. Borchwerf: ontbreken van voetpaden op industrieterrein (vb. „lunchwandelen‟) 
11. ZLTO: agrariërs/ landbouwvoertuigen worden beperkt door verkeersmaatregelen (vb. ‟t Zand, 

Krampenloop, Flintdijk). Geen alternatieve routes. 
12. ZLTO: houd rekening  met bereikbaarheid landbouwvoertuigen 
13. MAR: huidige GVVP heeft een specifiek beleidskader over Leefbaarheid. Komt dit terug in 

nieuwe GVVP? (reactie gemeente: ja) 
14. Hoe gaat de gemeente om met e-laadpalen? Voor zowel auto als fiets. Heeft de gemeente 

daarin een rol? (reactie gemeente: vraagteken) 
15. Langdonk: intensivering Sportpark Vierhoeven leidt tot toename verkeersbewegingen in en 

om Langdonk. Is daar onderzoek naar gedaan en rekening mee gehouden?  
16. Wouwse Plantage: belangrijkste aandachtpunt is sluipverkeer. Enerzijds door het dorp als er 

file staat op de A58 en anderzijds door het buitengebied (a.g.v. de ontsluiting Tolberg). Met 
name de Rietgoorsestraat is druk en gevaarlijk. Sluipverkeer door het dorp minder geworden 
sinds de openstelling van de A4. 

17. Fietsersbond: snelfietsroute  Roosendaal-Bergen op Zoom en in de toekomst: Roosendaal-
Etten-Leur 

18. Fietsersbond: in het kader van Duurzaam Veilig, aandacht voor de fietsers op de 
gebiedsontsluitingswegen waar geen vrijliggende fietspaden zijn. Zowel binnen en buiten de 
kom. Bijvoorbeeld Gastelseweg/Kalsdonksestraat, Christiaan Huijgensstraat, 
Hulsdonksestraat, Onyxfijk, Leemstraat, Westelaarsestraat  enz. Aandacht d.m.v. vrijliggende 
fietspaden, snelheidsremmers, handhaving.   

19. Fietsersbond: gratis fietsenstallingen behouden, wordt goed gebruikt. Bestaat de kans dat de 
fietsenstalling Markt 29 wordt omgezet naar winkel? (reactie gemeente: vooralsnog geen 
aanleiding om dat te verwachten, maar het is mogelijk) 

20. Verkeerstellingen / -cijfers beschikbaar stellen om partijen beter inzicht te geven. 
21. Gemeente: i.v.m. het ontbreken van vertegenwoordiging van Tolberg de vraag „heeft u 

ervaringen m.b.t. de bereikbaarheid / veiligheid in Tolberg? Reacties: ontsluiting via de stad is 
druk, daarom veel sluipverkeer door het buitengebied. 

 
 
  



Afsluiting wethouder Lok 
Tijdens de tweede expertsessie op 30 april „brengen‟ wij u onze verwerking van de eerste sessie. 
Centraal staan de maatregelen en de prioritering hiervan. Samen met u willen wij komen tot een 
gedragen en afgewogen maatregelenpakket voor de korte en langere termijn. 
 
 

Verslag overleg hulpdiensten Nieuwe GVVP d.d. 28 april 2015 
Onderwerp:  
„ophalen‟ knelpunten hulpdiensten t.b.v. input actualisatie GVVP 
 
Aanwezig:  

 Brandweer 

 Politie 

 Ambulancedienst 

 Gemeente 
 
Algemene opmerkingen voor alle drie de partijen:  

22. Turborotonde Burgemeester Freijterslaan blijft onduidelijk en onveilig.  
23. Fysieke afsluitingen / „paaltjes‟: leidt tot belemmeringen en tijdverlies. Focus op minimalisatie 

van het aantal paaltjes en vervolgens op standaardisatie (o.a. sleutels en type afsluitingen).   
(“De argumenten om paaltjes weg te halen wegen langzamerhand zwaarder dan de 
argumenten om ze te laten staan”) Actie: opschoonactie opnemen in GVVP!  

 
Brandweer:  

1. VRI Kruispunt Kade – Markt leidt tot tijdverlies doordat de ruimte beperkt is.  
2. Wordt vaak te laat geïnformeerd / betrokken bij wijzigingen in verkeerssituaties  
3. Brandweer gaat zelf hoofd(uitruk)routes opstellen en vragen gemeenten deze over te nemen 

en vast te stellen. Deze komen grotendeels overeen met de gemeentelijke  strooiroutes t.b.v. 
de lokale gladheidbestrijding. 

 
Politie:  

4. Rotonde Beethovenlaan – Boulevard loopt regelmatig vast. Hier komen veel verkeerssoorten 
(lopen, fiets, auto, bus, vracht)   

5. i.r.t. de nieuwe centrumring: linksafverbod L. v. Luxemburg – Nispensestraat opheffen 
6. i.r.t. de nieuwe centrumring: rijrichting prinsensingel (tussen Kloosterstraat en Molenstraat) 

omdraaien is wenselijk i.v.m. de snellere bereikbaarheid van het NS Station. 
 
Ambulancedienst:  

7. Algemeen: Roosendaal is overal goed aan te rijden. 
8. De komst van de Verbindingsweg leidt tot andere routekeuzes (via Leemstraat)  t.a.v. 

Roosendaal Noord- Borchwerf.  (actie: DGN-bestand Verbindingsweg naar Ambulancedienst  
sturen t.b.v. navigatie)  

 

 

 

  



Reacties, wensen en aandachtspunten op kaart 

 

 
 
 
 



GEMEENTELIJK 
VERKEERS- EN VERVOERSPLAN 

2015-2025 

DEEL 1
EVALUATIE (VERLEDEN), BELEIDSKADERS (HEDEN) EN TRENDS 

(TOEKOMST); TUSSENTIJDSE RESULTATEN EN BASIS VOOR 
ACTUALISATIE VAN HET GVVP 



Waarom een GVVP?

• Strategisch: beleids- en toetsingskader voor de 
gewenste ontwikkelingen

• Tactisch: definiëring en prioritering 
verkeersprojecten

• Operationeel: basis voor uitvoering in de 
dagelijkse praktijk



Doelstelling

‘Het bevorderen van een goede en veilige 
afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is 
voor sociaaleconomische activiteiten, waarbij 
alle vormen van verkeershinder zoveel 
mogelijk worden beperkt’ 



Processtappen 

1. nulmeting en evaluatie GVVP 2008 – 2015

2. trends en ontwikkelingen 

3. landelijke en regionale beleidskaders 

4. speerpunten en maatregelen Roosendaal 

5. rapportage en besluitvorming

…Vervolg presentatie gaat in op stap 1-2-3



Evaluatie 2008 - 2015



Evaluatie 2008 - 2015

1. Gemotoriseerd verkeer

2. Langzaam verkeer 

3. Openbaar vervoer 

4. Verkeersveiligheid 

5. Logistiek 

6. Duurzame mobiliteit



Gemotoriseerd verkeer 



Gemotoriseerd 
verkeer 
(parkeren)



Langzaam 
verkeer 
(fiets)



Openbaar vervoer 



Openbaar vervoer 



Verkeersveiligheid



Verkeersveiligheid



Verkeersveiligheid



Logistiek 

• Geen specifieke doelstellingen, maar wel concrete 
projecten: 

– Aanpassing aansluiting A17 – Stepvelden

– Realisatie Verbindingsweg

– Beleid t.a.v. bevoorrading binnenstad



Duurzame mobiliteit 

• Duurzame mobiliteit als zodanig geen thema binnen 
huidige GVVP, maar kent een algemene doelstelling 
t.a.v. ‘het terugdringen geluidoverlast en 
luchtverontreiniging door het verkeer’

– Geluid: saneringsopgave 2008 (2355 woningen) 
gereduceerd met 861 woningen in 2014) 

– Lucht: jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit langs 
hoofdwegen, conclusie: overal wordt aan de richtlijnen 
voldaan.



Trends en ontwikkelingen



Trends en ontwikkelingen

1. Elektrische mobiliteit: groei zet door (auto en fiets)

2. Opkomst deeleconomie: van bezit naar gebruik

3. Toenemende focus op knooppunten en 
multimodaliteit (personen en goederen)

4. Digitale platformen maken nieuwe (digitale) 
organisatievormen mogelijk

5. Ontwikkeling autonome, zelfrijdende, voertuigen

6. Opkomst en toenemende acceptatie van drones



Een selectie uit de artikelen van 26 maart 2015



Openbaar vervoer 



Landelijke en regionale opgaven 



Landelijke en regionale opgaven: 

1. Samenhangend openbaar 
vervoersysteem;

2. Samenhangend 
hoofdwegennet en 
onderliggend wegennet;

3. Slimme en duurzame 
mobiliteit;

4. Multimodaal 
goederenvervoer;

5. Gedragsbeïnvloeding: van 
‘modal shift’ naar ‘mind 
shift’;

6. Bevorderen van het 
gebruik van de fiets.

Opgavekaart MIRT-gebied Brabant. Zie link voor legenda: 

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/mirtgebieden/brabant/opgavek

aart/

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/mirtgebieden/brabant/opgavekaart/
http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/mirtgebieden/brabant/opgavekaart/


Landelijke en regionale opgaven, vertaald 
in de Roosendaalse Structuurvisie 2025: 

De Structuurvisie legt de 

focus op een drietal 

hoofdelementen: 

1. Het omleggen van de 

A58 

2. het aanleggen van een 

vrijliggend

goederenspoor ten 

westen van de stad 

Roosendaal.

3. Het optimaliseren van 

multimodaal 

vervoersmogelijkheden 



Basis voor nieuwe GVVP… 



Basis voor nieuwe GVVP

• De doorstroming op de hoofdwegen is goed en blijft naar 
verwachting goed

• Roosendaal heeft geen ‘black spots’, continueren huidige beleid 
blijft wel noodzakelijk 

• Fietsgebruik groeit en blijft groeien
• Het gebruik van het openbaar vervoer is gedaald en zal (bij 

onveranderd beleid) blijven dalen
• De parkeerdruk is relatief laag en blijft stabiel
• Belang voor logistiek, multimodale overslagpunten neemt (verder)  

toe 

• Algemene beleidskoers gericht op verduurzaming (lopen, fietsen 
en elektrisch), innovatie (‘smart’/ict), benutting en intensivering 
(knooppunten)



Expertsessie GVVP d.d. 30 april 2015  

Onderwerp:  
Deel 2 - speerpunten en maatregelen, afweging en prioritering  
 
Genodigden  
Aanwezig Afwezig (m.k.)  Onbekend 

Kortendijk Kalsdonk (x) Wouwse Plantage 
Burgerhout Tolberg (x) Heerle 
Centrum Ambulancedienst Moerstraten 
Langdonk Brandweer Collectief Roosendaal 
Westrand  Wouw 
Politie  Nispen 
VVN  Seniorenraad (via Rogep vertegenwoordigd) 
RoGeP  Arriva 
ZLTO  Jongerenraad 
Fietsersbond   
BZW / Borchwerf 2   
Ondernemersver. Borchwerf   
Ond.ver. Majoppeveld   
MilieuAdviesRaad (MAR)   
(Raadsleden van CDA, SP, RL)    

(x) = geen platform op dit moment 

 
Opening door wethouder Lok 
Toelichting op aanleiding en doel van de bijeenkomst.  
De sessie van vandaag (30 april 2015) staat in het teken van terugkoppelen van onze vertaalslag na 
de vorige expertsessie, d.d. 16 april 2015. De gemeente heeft de ‘oogst’ en input verwerkt. Ook zijn de 
resultaten van de vorige sessie gedeeld via de website van de gemeente. Hierop kan iedereen 
reageren. Dit portaal staat de komende weken nog open voor reacties. .  
 
Presentatie dhr. J. Kleinhaarhuis, adviseur verkeer en mobiliteit gemeente Roosendaal 

1. Terugblik 1
e
 sessie: er wordt kort stilgestaan bij de conclusies en uitgangspunten van de 

vorige sessie. Dit vormt immers het vertrekpunt van vandaag. 
2. Vertaling maatregelen op kaart 
3. Prioritering en selectie maatregelen 

1. O.b.v. ambities en beleidsdoelen 
2. Verkeersveiligheid 
3. ‘Gemeenschappelijk relevantie’ 

 
(zie voor meer informatie de presentatie op de website http://www.roosendaal.nl/verkeersplan)  
  

http://www.roosendaal.nl/verkeersplan


 

 
Na toelichting op de drie lijstjes met prioriteiten ontstaat een brede discussie over hoe te komen tot 

een lijst / prioritering. Er zijn immers meerdere manieren om te prioriteren. Vervolgens zijn de 

aanwezige ‘onafhankelijke partijen’ gevraagd naar hun specifieke top 5. Hieronder zijn deze 

weergegeven.  

Tabel 1: overzicht top 5 prioriteiten van de aanwezige onafhankelijke partijen 

 
Afsluiting wethouder Lok 
De input uit de sessie van 30 april wordt door de gemeente verwerkt. Hierbij nemen we ook de 
reacties en opmerkingen van de website mee. Dit betekent dat de prioritering van de maatregelen 
wordt aangepast en dat hieraan een kostenplaatje wordt verbonden.  
Daarna volgt het opstellen van de (eind)rapportage. Hierin komt de tweedeling uit de twee 
expertsessies terug: (1) Beleidsvisie ambities en doelstellingen 2025 en (2) de uitvoeringsagenda 
2015 – 2019. We verwachten beide documenten nog voor de zomervakantie door het college te laten 
vaststellen. Na de zomervakantie volgt dan behandeling door de gemeenteraad.  
. 
 
 

 Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) 

Fietsersbond MilieuAdviesRaad 
(MAR) 

Politie 

1 Verkeersveiligheid 
Turborotonde 
Freijterslaan 

Verkeersafwikkeling 
en veiligheid rotonde 
Beethovenlaan 

Nieuwe Centrumring Doorstroming / 
Verkeersafwikkeling 
Freijterslaan 

2 Verkeersafwikkeling 
Kade - Markt ('De 
schuiven') 

Verkeersveiligheid 
Turborotonde 
Freijterslaan 

Uitbreiding 
fietsparkeren station 

Verkeersveiligheid 
Turborotonde 
Freijterslaan 

3 Verkeersafwikkeling 
en veiligheid rotonde 
Beethovenlaan 

Nieuwe Centrumring Snelfietsroute 
Roosendaal - Bergen 
op Zoom (F58) 

Nieuwe Centrumring 

4 Doorstroming / 
Verkeersafwikkeling 
Freijterslaan 

Verkeersafwikkeling 
en -veiligheid 
Leemstraat - A58 
 

Doorstroming / 
Verkeersafwikkeling 
Freijterslaan 

Verkeersafwikkeling 
Kade - Markt ('De 
schuiven') 

5 Nieuwe Centrumring Verkeersveiligheid 
Flintdijk – routes / 
alternatieven ZLTO 
 

Alternatief 
Beneluxtrein 

 



GEMEENTELIJK 
VERKEERS- EN VERVOERSPLAN 

2015-2025 

…AANZET NAAR DEEL 2
SPEERPUNTEN EN MAATREGELEN, 

AFWEGING EN PRIORITERING

PRESENTATIE D.D. 30 APRIL



Opzet van de 2e expertsessie

1. Terugblik 1e sessie

2. Vertaling maatregelen op kaart

3. Prioritering en selectie maatregelen

4. Vervolgstappen



Processtappen 

1. Nulmeting en evaluatie GVVP 2008 – 2015

2. Trends en ontwikkelingen 

3. Landelijke en regionale beleidskaders 

4. Speerpunten en maatregelen Roosendaal 

5. Rapportage en besluitvorming

…Vervolg presentatie gaat in op stap 4



Terugblik 1e expertsessie:



Terugblik 1e expertsessie:









Prioritering korte termijn maatregelen o.b.v.: 

1. Geformuleerde ambities en beleidskoers 

= effecten op verduurzaming, fietsgebruik, 
innovatie, benutting)

2. Verkeersveiligheid

= effecten op verbetering verkeersveiligheid

3. ‘Gemeenschappelijke relevantie’

= effecten op de meeste doelgroepen



1- prioritering o.b.v. ambities en beleidsdoelen 

1 Nieuwe Centrumring
2 Uitbreiding fietsparkeren station
3 Snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom (F58)
4 Doorstroming / Verkeersafwikkeling Freijterslaan
5 Alternatief Beneluxtrein
6 Busverbinding bedrijventerreinen - Binnenstad
7 Verkeersafwikkeling en veiligheid rotonde Beethovenlaan
8 Verkeersafwikkeling Kade - Markt ('De schuiven')
9 Verkeersveiligheid Turborotonde Freijterslaan

10 Fietsverbinding W.Dreesweg - Zuid
11 ‘Weef-verkeer' Schneiderlaan - A58 (ri. BoZ)
12 Verkeersafwikkeling en -veiligheid Leemstraat - A58
13 Ontsluiting Langdonk (Donkenweg - Schneiderlaan)
14 Bereikbaarheid en ontsluiting Vierhoeven
15 Verkeersveiligheid Flintdijk – routes / alternatieven ZLTO
16 Overzichtelijkheid kruispunt Brugstraat -Spoorstraat
17 Ontsluiting en oversteekbaarheid Go Stores 



2- prioritering o.b.v. verkeersveiligheid

1 Verkeersafwikkeling en veiligheid rotonde Beethovenlaan
2 Verkeersveiligheid Turborotonde Freijterslaan
3 Nieuwe Centrumring
4 Verkeersafwikkeling Kade - Markt ('De schuiven')
5 Verkeersafwikkeling en -veiligheid Leemstraat - A58
6 Ontsluiting Langdonk (Donkenweg - Schneiderlaan)
7 Verkeersveiligheid Flintdijk – routes / alternatieven ZLTO
8 Overzichtelijkheid kruispunt Brugstraat -Spoorstraat
9 Ontsluiting en oversteekbaarheid Go Stores 

10 ‘Weef-verkeer' Schneiderlaan - A58 (ri. BoZ)
11 Fietsverbinding W.Dreesweg - Zuid
12 Doorstroming / Verkeersafwikkeling Freijterslaan
13 Bereikbaarheid en ontsluiting Vierhoeven
14 Snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom (F58)
15 Uitbreiding fietsparkeren station
16 Alternatief Beneluxtrein
17 Busverbinding bedrijventerreinen - Binnenstad



3- prio. o.b.v. ‘gemeenschappelijke relevantie’

1 Alternatief Beneluxtrein
2 Nieuwe Centrumring
3 Uitbreiding fietsparkeren station
4 Verkeersveiligheid Turborotonde Freijterslaan
5 Verkeersafwikkeling en -veiligheid Leemstraat - A58
6 Verkeersafwikkeling Kade - Markt ('De schuiven')
7 Doorstroming / Verkeersafwikkeling Freijterslaan
8 Verkeersafwikkeling en veiligheid rotonde Beethovenlaan
9 Verkeersveiligheid Flintdijk – routes / alternatieven ZLTO

10 Bereikbaarheid en ontsluiting Vierhoeven
11 Ontsluiting en oversteekbaarheid Go Stores 
12 Snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom (F58)
13 Ontsluiting Langdonk (Donkenweg - Schneiderlaan)
14 Fietsverbinding W.Dreesweg - Zuid
15 ‘Weef-verkeer' Schneiderlaan - A58 (ri. BoZ)
16 Busverbinding bedrijventerreinen - Binnenstad
17 Overzichtelijkheid kruispunt Brugstraat -Spoorstraat



Vervolgstappen

1. Verwerken input 2e expertsessie (+ €)

2. Verwerken reacties van de website

3. Opstellen rapportage

- Beleidsvisie ambities en doelstellingen 2025 

- Uitvoeringsagenda 2015 – 2019

4. Besluitvorming college (voor de zomervakantie) 

5. Na de zomer in de gemeenteraad



Bijlage 4: evaluatie GVVP 2008 -2015 
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INLEIDING 

 

Voor u ligt Deel 1 van de actualisatie van het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan (GVVP). Deel 1 

beschrijft drie basis ingrediënten om een nieuwe lokale beleidskoers te kunnen opstellen:  

1. Nulmeting en evaluatie GVVP 2008 – 2015. 

2. Trends en ontwikkelingen 

3. Landelijke en regionale beleidskaders.  

Deze drie elementen vormen de bouwstenen voor Deel 2 waarin de speerpunten en maatregelen voor 

de periode 2015 - 2025 voor Roosendaal gemaakt wordt.  

Het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste 

ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal. Het geeft de 

kaders aan waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en verkeersbeleid in 

de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd.  

Het huidige beleidsplan (GVVP 2008 – 2015) loopt dit jaar af en wordt tegen het licht gehouden. In de 

periode 2008 – 2015 is de economie, de maatschappij, de stand van de techniek en rol van de 

overheid veranderd. Dit heeft directe gevolgen voor de mobiliteit en bereikbaarheid van onze 

gemeente. Het vigerende verkeersbeleid moet hierop aangepast worden om te kunnen beantwoorden 

aan de vragen van vandaag en morgen. Hiermee wordt niet gezegd dat het huidige beleidsplan niet 

bruikbaar meer is. In tegendeel zelfs. De hoofddoelstelling van het GVVP 2008 – 2015 vormt de basis 

voor de actualisatie. Hoofddoelstelling:  

‘Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor 
sociaaleconomische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk worden 
beperkt’  

 

Om deze algemene doelstelling te concretiseren wordt in voorliggende document onderscheid 
gemaakt tussen de volgende thema‟s:  

1. Gemotoriseerd verkeer 

2. Langzaam verkeer  

3. Openbaar vervoer  

4. Verkeersveiligheid  

5. Logistiek  

6. Duurzame mobiliteit 

Deze 6 thema‟s omvatten in hoofdlijnen het volledige verkeerskundige speelveld. Deze thema‟s zijn in 
voorliggende document Deel 1 gespiegeld aan de evaluatie, trends en beleidskaders.  

  



NULMETING EN EVALUATIE GVVP 2008 – 2015 

INLEIDING 

De evaluatie over de afgelopen GVVP-periode betreft de toetsing aan de concreet getelde 
doelstellingen binnen dit beleidsdocument. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
thema‟s:  

1. Gemotoriseerd verkeer 

2. Langzaam verkeer  

3. Openbaar vervoer  

4. Verkeersveiligheid  

5. Logistiek 

6. Duurzame mobiliteit  

De laatste twee thema‟s zijn geen thema‟s die in het huidige/ oude GVVP benoemd zijn. Voor beide 
thema‟s zijn dus ook geen concrete doelstellingen benoemd. Voor Logistiek wordt gebruikgemaakt 
van regionale of provinciale cijfers. Bij duurzame mobiliteit wordt getoetst aan de concrete 
doelstellingen voor de leefbaarheidsaspecten geluid en luchtkwaliteit (schoner en stiller). Hieronder 
wordt per thema een korte omschrijving gegeven.  

 

GEMOTORISEERD VERKEER: AUTO GEBRUIK, AUTOBEZIT EN PARKEREN 

AUTOGEBRUIK 

Doelstelling: doorstroming op het hoofdwegennet garanderen. Hiertoe mag de verhouding 
intensiteit/capaciteit (I/C) op het hoofdwegennet niet hoger zijn dan 90% in de spitsperioden. 

De gemeten intensiteiten op de zes telpunten zijn afgezet tegen de beschikbare capaciteit van deze 
wegen. Uitgaande van voorgaande is de doorstroming op het hoofdwegennet gegarandeerd en wordt 
aan deze doelstelling voldaan 
  



 

Doelstelling: autogebruik per jaar inzichtelijk maken met behulp van de bewonersenquête. 

Om deze doelstelling te achterhalen zou een extra vraag in de tussentijdse bewonersenquête worden 
opgenomen. Vooralsnog is dat niet gebeurd, waardoor geen inzicht is te geven in dit aspect.  
 

AUTOBEZIT  

Doelstelling: autobezit per jaar per wijk inzichtelijk maken. 

 

Met behulp van cijfers van het CBS is het autobezit per jaar per wijk inzichtelijk gemaakt. Door de 

jaren heen zijn er schommelingen, maar geen substantieel grote wijzigingen. Het autobezit van 2013 

en 2014 heeft het CBS nog niet beschikbaar gesteld. 
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PARKEREN  

Doelstelling: de parkeerbezettingsgraad voor bezoekers aan de binnenstad mag niet hoger zijn 
dan 90% in 2015. 

Om dit te bepalen is gekeken naar de gebouwde voorzieningen en de parkeerplaatsen in het 

openbaar gebied. 

Gemiddelde parkeerbezettingsgraad per maand in de parkeergarages 

Garage 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Biggelaar regulier 47 44 30 29 25 23 22 20 

Biggelaar nacht 11 12 13 12 14 10 9 11 

Roselaar 54 52 43 42 37 38 37 37 

Mill Hill 45 42 39 36 32 31 28 26 

Nieuwe Markt regulier - 15 38 38 35 35 37 36 

Nieuwe Markt Nacht - 1 2 2 2 2 2 2 

Liga - 8 13 15 15 11 11 12 

Uitgaande van voorgaande blijkt dat voor bezoekers aan de binnenstad de bezettingsgraad in de 

gebouwde voorzieningen gemiddeld niet boven de 90% uitkomt. Individuele parkeerplaatsen kunnen 

op bepaalde momenten vol zijn, maar gemiddeld blijft de bezettingsgraad ver onder de 90%. 

 

Doelstelling: de parkeerkwaliteit moet in de bewonersenquête door gebruikers met een 
voldoende worden beoordeeld (gemiddeld rapportcijfer minimaal 6). 

Het rapportcijfer over de parkeerkwaliteit is opgenomen in de wijkatlas. Onderstaande figuur is 

afkomstig uit de bewonersenquête gemeente Roosendaal van 2013. Uit de enquête is te achterhalen 

dat deze voorziening tot nu toe ieder jaar aan de doelstelling voldoet: 

  



 

Doelstelling: groei bewonersparkeren in openbaar gebied beteugelen. Doel van deze 

beschrijving is inzicht te krijgen in de parkeersituatie voor bewoners in het PUP-gebied. 

Om dit te bepalen wordt jaarlijks een parkeerdrukmeting van het bewonersparkeren uitgevoerd en 

wordt een overzicht gegenereerd van de aantallen uitgegeven vergunningen. 

 



De grafiek hieronder geeft voor het aantal 1
e
 bewonersvergunningen een lichtte groei tot 2012. 

Daarna neemt het aantal af. Het aantal 2
e
 bewonersvergunningen is gegroeid. De kantoor- en 

winkelvergunningen zijn fors gedaald.  
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Doelstelling: de differentiatie van parkeertarieven dient nadrukkelijk op omliggende gemeenten 

te worden afgestemd om koopkrachtafvloeiing te voorkomen. 

Overzicht en vergelijking parkeertarieven met andere gemeenten  

De parkeertarieven in Roosendaal liggen in dezelfde orde van grote als de tarieven in de omliggende 

steden. Aan deze doelstelling wordt dan ook voldaan. 

 

Doelstelling: helder functioneel parkeerbeleid met differentiatie in straatparkeren en 

garageparkeren ten aanzien van tarief, locatie en tijdsduur. 

Door onderscheid aan te brengen tussen hoogtarief en laagtarief wordt aan deze doelstelling voldaan. 

Daarnaast wordt in de aanloopstraten de parkeerduur beperkt tot maximaal 4 uur en is het niet 

mogelijk om er met een vergunning te parkeren. Dit bevordert de doorstroming per parkeerplaats en 

daarmee de bereikbaarheid van de functies.  

  

Roosendaal   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kernwinkelgebied  1,20  1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 2,00 

Schil  0,80 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,40 

Parkeergarages 1,20 1,50 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 

Dagkaarten 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 8,00 8,00 9,50 

 

Breda 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centrumzone  1,60 1,70 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10 

Singelzone 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 

Parkeergarages 1,40 1,40 1,40 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 

Dagkaarten (maaiveld) 7,50 7,50 8,00 16,00 16,00 16,00 14,00 14,00 14,00 

 

Etten-Leur 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zone 2 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 1,40 1,60 1,60 1,80 

Zone 3 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 

Parkeergarages 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 

Dagkaarten 5,00 5,00 5,50 5,50 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 

 

Bergen op Zoom 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centrum (straat) x x 1,50 1,50 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 

Centrum (plein) 1,00 1,10 1,20 1,20 1,26 1,26 1,26 1,30 1,50 

Schil 

Warande 

1,00 

0,50 

1,00 

0,50 

1,10 

0,50 

1,10 

0,50 

1,14 

0,53 

1,14 

0,53 

1,14 

0,53 

1,20 

0,55 

1,30 

0,60 

Parkeergarages 1,00 1,09 1,09 1,09 1,14 1,14 1,14 1,30 1,50 

Dagkaarten 8,00 8,80 8,80 8,80 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 



LANGZAAM VERKEER: FIETSEN EN STALLEN 

Doelstelling: inzicht in aandeel (brom-)fiets op enkele belangrijke (brom-)fietsverbindingen. 

Om het aandeel fietsers in beeld te brengen is het noodzakelijk om het aantal fietsers af te kunnen 

zetten tegen het overige verkeer. Dit betekent dat al (!) het verkeer op een bepaalde verbinding op 

een bepaald moment geteld moet worden. De beschikbare apparatuur en methodes zijn op dit 

moment onvoldoende.  

De rapportage „Mobiliteitsbeeld 2014, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM‟ geeft inzicht 

in het aandeel van de verschillende vervoerswijzen op de totale vervoersprestatie. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in het aantal verplaatsingen en het aantal kilometers. Uiteraard is dit niet 

gespecificeerd voor de gemeente Roosendaal, maar aangenomen mag worden dat de Roosendaalse 

situatie niet significant afwijkt van het landelijke verkeersbeeld.  

 

 

Verplaatsingen en reizigerskilometers naar vervoerwijzen in 2013, voor personen van 12 jaar en ouder (onder). 
Bron: RWS/CBS OVG/MON/OViN; bewerking KiM. 

 

Een kwart van alle verplaatsingen en bijna een tiende van de 

afgelegde kilometers gaat per fiets. Vooral op de korte afstanden is 

fietsen een veelgebruikte wijze van verplaatsen. Uitgedrukt in 

reizigerskilometers is het fietsgebruik sinds 2004 met 7 procent 

toegenomen. In de rapportage Mobiliteitsbeeld 2014 is deze 

ontwikkeling van het ´fietsaandeel´ nader toegelicht.  
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Doelstelling: voldoende stallingsmogelijkheden voor de fiets realiseren en uitbreiding van het 

gebruik met 25% in het centrum van Roosendaal in 2015 ten opzichte van 2006 

Vooralsnog geldt dat er voldoende stallingsmogelijkheden zijn. De gemeente Roosendaal heeft dan 

ook door de jaren heen meer stallingsmogelijkheden aangebracht en daarnaast is het bewaakt stallen 

van de fiets of bromfiets gratis geworden. In 2010 is in de maanden mei tot en met december het 

aantal gestalde fietsen in de Roselaar en Oude Markt geteld. Vanaf 2011 is voor het gehele jaar 

nagegaan hoeveel fietsen in beide stallingen hebben gestaan. In figuur 2.6 zijn de totale hoeveelheid 

gestalde fietsen per stalling weergegeven (van 2012 zijn geen gegevens bekend). In 2013 is een 

daling te zien van het aantal gestalde fietsen. In 2014 is het aantal gestalde fietsen in de Roselaar 

weer gestegen, maar is tevens te zien dat het aantal gestalde fietsen op de Oude Markt blijft dalen. 

De aantallen gestalde fietsen per jaar fluctueren sterk. In 2006 is alleen het aantal gestalde fietsen in 

de Roselaar bekend. Rekening houdend met dit cijfer is te concluderen dat het aantal gestalde fietsen 

fors gestegen is en toegenomen is met meer dan 200%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat aan 

deze doelstelling voldaan is. 

 

  



 

OPENBAAR VERVOER: REIZIGERSAANTALLEN EN WAARDERING KWALITEIT 

Doelstelling: groei van het aantal busreizigers met 10% in de periode 2007-2015. 

 

De groei tussen 2007 en 2014 bedraagt circa -35%. Er is tot nu toe geen groei in het aantal 

busreizigers gemeten. Aan deze doelstelling wordt dan ook niet voldaan. 

(Bron: provincie Noord-Brabant) 

Eind 2009 is een nieuwe dienstregeling ingevoerd, waardoor de lijnvoering van de bussen binnen 

Roosendaal gewijzigd is en er dus een grote sprong tussen 2008 en 2009 te zien is.  
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Doelstelling: stijging van de kwaliteitsbeleving in de bewonersenquête van rapportcijfer 7,2 in 
2006 naar 7,5 in 2015. 

 

Uit de bewonersenquête gemeente Roosendaal 2013, gehouden in juni 2013 onder een steekproef uit 

de Roosendaalse bevolking (van 16 jaar en ouder), is te achterhalen dat deze voorziening tot en met 

2011 ieder jaar beter gewaardeerd wordt (zie figuur 2.3). In 2013 is de kwaliteitsbeleving 0,1 

procentpunt lager gewaardeerd.  

Ten opzichte van 2006 zijn in de bewonersenquête een aantal aspecten van het openbaar vervoer 

specifiek nagegaan. 

De waardering over het openbaar vervoer in Roosendaal is in vergelijking met 2006 op alle aspecten 
gestegen. In 2006 werden nog vier aspecten met een onvoldoende beoordeeld, deze zijn in 2013 
allemaal voldoende beoordeeld. Het meest gestegen zijn de informatie over vertrektijden en routes 
van bussen (van 5,8 naar 6,8) en de aansluiting van trein en bus (van 5,2 naar 6,2). Het aantal 
plaatsen dat men per bus kon bereiken ging van een 5,7 naar een 6,6 en hoe vaak de bussen in een 
uur rijden steeg ook boven een zes (6,5). De minste stijgingen zijn te zien bij de eigenschappen die in 
2006 al voldoende scoorde , het op tijd rijden van de bussen (van 6,4 naar 6,8) en de toegankelijkheid 
van bussen (van 6,9 naar 7,3).  
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VERKEERSVEILIGHEID 

 

Doelstelling: reductie van 25% van het aantal doden en ziekenhuisgewonden in 2015 ten 

opzichte van het peiljaar (2006).  

 

Doelstelling doden: in 2015 25% minder dan in 2006: Het aantal doden is jaarlijks laag en het betreft 

incidenten. Echter, ieder dodelijk ongeval is er een teveel. In 2006 is 1 dode geregistreerd maar 2 

doden in 2015 betekent al een verdubbeling. De absolute aantallen zijn zodanig laag dat een 

betrouwbare vergelijking eigenlijk niet te maken is. 

 

Doelstelling ziekenhuisgewonden: in 2015 25% minder dan in 2006: in 2006 zijn 51 

ziekenhuisgewonden geregistreerd. Een afname van 25% betekent een maximaal aantal 

ziekenhuisgewonden in 2015 van 38. Het aantal ziekenhuisgewonden in 2013 bedroeg al 12. Aan 

deze doelstelling zal in 2015 naar alle waarschijnlijkheid voldaan worden.  

 

De tabel en grafiek geeft het totaaloverzicht ongevallen binnen de gemeente Roosendaal (exclusief 

RWS) (Bron: Viastat) 

  

Jaar totaal 
ongevallen 

slachtoffer 
ongevallen 

ernstige 
ongevallen 

dodelijke 
ongevallen 

ziekenhuis 
ongevallen 

overige 
gewonde 
ongevallen 

UMS 
ongevallen 

2006 646 132 52 1 51 80 514 

2007 584 127 45 2 43 82 457 

2008 515 108 45 3 42 63 407 

2009 287 89 27 1 26 62 198 

2010 412 34 16 1 15 18 378 

2011 355 21 11 3 8 10 334 

2012 338 19 9 3 6 10 319 

2013 352 40 13 1 12 27 312 

2014        

2015        
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In de onderstaande figuur is opgenomen waar de ongevallen hebben plaatsgevonden in de periode 

van 2009 tot en met 2013. 

 

(Bron: ViaStat, ©2009-2013 Tele Atlas) 

  

W= wegvak 

K= kruispunt 

 



Doelstelling: reductie van het aantal letselongevallen (= ziekenhuisongevallen + overige 
ongevallen + dodelijke ongevallen) in het buitengebied met 25% in 2015 ten opzichte van het 
peiljaar (2006). 

Ongevallen buiten de bebouwde kom 2006 – 2013 

Jaar  totaal 
ongevallen 

slachtoffer 
ongevallen 

ernstige 
ongevallen 

dodelijke 
ongevallen 

ziekenhuis 
ongevallen 

overige 
gewonde 
ongevallen 

UMS 
ongevallen 

2006 65 26 19 1 18 7 39 

2007 57 19 13 1 12 6 38 

2008 49 23 14 1 13 9 26 

2009 35 13 5 0 5 8 22 

2010 31 11 9 1 8 2 20 

2011 19 7 5 2 3 2 12 

2012 12 3 3 1 2 0 9 

2013 17 4 4 1 3 0 13 

2014        

2015        

 

In 2006 zijn 26 letselongevallen (slachtofferongevallen) geregistreerd. Een afname van 25% betekent 

een maximaal aantal letselongevallen in 2015 van 20. Het aantal letselongevallen in 2013 bedroeg 4. 

Aan deze doelstelling zal in 2015 naar alle waarschijnlijkheid voldaan worden 

Doelstelling: opheffen black spots (= onveilige locaties). 

In de regionale ongevallenanalyse is de volgende definitie opgenomen ten aanzien van black –spots: 
locaties met meer dan 6 slachtofferongevallen in 3 jaar. Deze locaties zijn er voor Roosendaal niet. 
Daarom is er een ongevallenlocatie top 10 samengesteld voor de kruispunten. 

 

Top 10 onveilige kruispuntlocaties periode 2009-2013 

Straatnaam totaal 
ongeval-
len 

slachtoffer 
ongevallen 

ernstige 
ongeval-
len 

dodelijke 
ongeval-
len 

ziekenhuis 
ongevallen 

Overige 

gewonde 
ongevallen 

UMS 
ongeval-
len 

Rucphensebaan, Spectrum 8 3 1 0 1 2 5 

Laan van Brabant, President 
Kennedylaan, Willem 
Dreesweg 

7 4 1 0 1 3 3 

Roosendaal, Willem Dreesweg 6 2 1 0 1 1 4 

Boulevard, Dunantstraat 5 4 2 0 2 2 1 

Burgemeester Freijterslaan, 
Rubenslaan 

5 1 1 0 1 0 4 

Burgemeester Schneiderlaan, 
Strausslaan 

5 3 0 0 0 3 2 

Antwerpseweg, Laan van 
België 

4 1 1 0 1 0 3 

Antwerpseweg, Nispenseweg 4 2 1 0 1 1 2 

Plantagebaan, 
Westelaarsestraat 

4 1 0 0 0 1 3 

Anthonie van Dijckstraat, Jan 
Vermeerlaan 

3 1 1 0 1 0 2 

(Bron: ViaStat, ©2009-2013 Tele Atlas) 



Doelstelling: afname met 25% van het aantal letselongevallen onder fietsers in 2015 ten 

opzichte van 2006 

Tabel 4.5  Betrokken fietsers bij ongevallen (exclusief RWS) 

Jaar Totaal bestuurders Totaal slachtoffers 

(onder fietsers) 

Totaal doden Totaal ziekenhuisgewonden 

2006 93 57 1 17 

2007 76 50 0 15 

2008 70 38 1 15 

2009 43 27 0 9 

2010 17 15 0 7 

2011 9 7 2 3 

2012 13 13 0 5 

2013 9 9 0 5 

2014     

2015     

(Bron: Viastat) 

25% minder fietsslachtoffers betekent maximaal 42 slachtoffers onder fietsers in 2015. Het is 

waarschijnlijk dat deze doelstelling in 2015 gehaald wordt.  

 

  



Doelstelling: inzicht in het aantal ongevallen met gemotoriseerd verkeer, fietsers en vrachtauto 

Bij 1 ongeval kunnen meerdere slachtoffers vallen). 

Jaar Groep Personenauto Bestelauto Bromfiets + Fiets Vrachtauto Eindtotaal 

2006 Totaal bestuurders 731 93 87 93 49 1053 

 Totaal slachtoffers 47 8 31 57 1 144 

 Totaal doden 0 0 0 1 0 1 

 Totaal ziekenhuisgewonden 19 3 10 17 0 49 

2007 Totaal bestuurders 663 79 67 76 39 924 

 Totaal slachtoffers 61 3 30 50 2 146 

 Totaal doden 1 0 0 0 0 1 

 Totaal ziekenhuisgewonden 19 0 12 15 0 46 

2008 Totaal bestuurders 550 59 64 70 36 779 

 Totaal slachtoffers 52 2 27 38 0 119 

 Totaal doden 1 0 1 1 0 3 

 Totaal ziekenhuisgewonden 20 1 6 15 0 42 

2009 Totaal bestuurders 483 50 53 43 21 650 

 Totaal slachtoffers 48 4 30 27 0 109 

 Totaal doden 1 0 0 0 0 1 

 Totaal ziekenhuisgewonden 13 1 7 9 0 30 

2010 Totaal bestuurders 129 17 11 19 6 182 

 Totaal slachtoffers 26 9 4 13 1 53 

 Totaal doden 1 0 0 0 0 1 

 Totaal ziekenhuisgewonden 7 3 0 6 1 17 

2011 Totaal bestuurders 46 6 6 9 2 69 

 Totaal slachtoffers 10 2 6 7 0 25 

 Totaal doden 0 0 0 2 0 2 

 Totaal ziekenhuisgewonden 3 0 3 3 0 9 

2012 Totaal bestuurders 38 7 6 14 3 68 

 Totaal slachtoffers 7 0 3 14 0 24 

 Totaal doden 1 0 1 0 0 2 

 Totaal ziekenhuisgewonden 3 0 1 5 0 9 

2013 Totaal bestuurders 234 16 32 9 5 296 

 Totaal slachtoffers 25 0 14 9 0 48 

 Totaal doden 0 0 0 0 0 0 

 Totaal ziekenhuisgewonden 6 0 3 5 0 14 

 

(Bron: Viastat) 

  



LOGISTIEK 

Over dit thema zijn geen concrete doelstellingen geteld. Specifiek voor de gemeente Roosendaal is 

het aantal, de omvang en het type logistieke bewegingen niet in beeld gebracht.  

Om de ontwikkelingen op het gebied van logistiek en transport toch te kunnen duiden is 

gebruikgemaakt van de beschikbare landelijke monitoringsrapportage „Mobiliteitsbeeld 2014 van het 

Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) en van de rapportage „Transport in cijfers - 2014
1
, van Transport 

en Logistiek Nederland (TLN) 

 

Goederenvervoerstromen in Nederland in 2004 en 2013, in miljoen ton. Bron: CBS; bewerking KiM. 

In de afgelopen tien jaar nam het vervoerd gewicht voor alle modaliteiten tezamen met 4 procent toe. 

Het binnenlands vervoer van goederen is afgenomen. De „afvoer‟ via zee en lucht en de transito zijn 

toegenomen.  

 

  

                                                      
1
 Zie: http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Transport-in-cijfers-editie-2014-

aspx.aspx?id=D551B156733106E867DF2A663E244640  

http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Transport-in-cijfers-editie-2014-aspx.aspx?id=D551B156733106E867DF2A663E244640
http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Transport-in-cijfers-editie-2014-aspx.aspx?id=D551B156733106E867DF2A663E244640


DUURZAME MOBILITEIT 

Expliciet is duurzame mobiliteit geen thema binnen het vigerende GVVP. Wel worden onder de 

algemene paraplu van „leefbaarheid concrete doelstellingen gesteld ten aanzien „schoner‟ 

(luchtkwaliteit) en „stiller‟ (geluid). 

Doelstelling: de verkeersoverlast in de woonbuurt mag niet lager scoren dan een gemiddeld 

rapportcijfer 6.  

Om deze doelstelling te achterhalen zou een extra vraag in de tussentijdse bewonersenquête worden 

opgenomen. Vooralsnog is dat niet gebeurd, waardoor geen inzicht is te geven in dit aspect. 

 

Doelstelling: terugdringen geluidsoverlast en luchtverontreiniging door het verkeer  

Met betrekking tot het terugdringen van geluidsoverlast heeft de gemeente Roosendaal in het kader 

van het wegverkeerslawaai een saneringsverplichting ten aanzien van situaties waar sprake is van 

een te hoge geluidbelasting op gevels van woningen. De door de gemeente aan te pakken situaties 

(woningen) vormen de zogenaamde saneringsvoorraad. In de periode 2008-2014 heeft de gemeente 

in het kader van het terugdringen van de geluidsoverlast een gedeelte van de voorraad aangepakt. De 

gemeente heeft zich daarbij voornamelijk gericht op categorie woningen met de hoogste 

gevelbelasting, de zogenaamde A-lijstwoningen (65 dB(A) of meer. De aanpak bestond uit het treffen 

van geluidsisolerende maatregelen aan de woningen (indien dat noodzakelijk blijkt te zijn) en het 

instellen van 30 km/u zones. 

 2008 2014 Aangepakt (gesaneerd) 

Aantal woningen A-lijst 466 125 341 

Aantal woningen overige categorieën van de saneringsvoorraad 1889 1369 520*  

Totaal 2355 1494 861 

*Voornamelijk door 30 km/u 

Met betrekking tot luchtverontreiniging zijn de gegevens uit de rapportage „Luchtkwaliteit gemeente 

Roosendaal‟ gebruikt. Hieruit is gekeken naar de maximaal berekende concentraties langs wegen 

voor NO2 en PM10 in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 en 2013 (inclusief zeezoutcorrectie). 

NO2 jaargemiddelden ug/m3        

 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Van Beethovenlaan 34 33 33 34 35 34 

Burgemeester Freijterslaan (tussen A17 en 
Rubenslaan) 

36 37 35 34 35 34 

Gastelseweg (tussen Borchwerf en Vaartkant) 33 33 33 31 29 27 

Stepvelden (tussen A17 en Tussenriemer) 32 34  32 31 29 

Brugstraat 34 37 36 34 32 30 

Stationsstraat 35  34 33 31 30 

Burgemeester Prinsensingel 33 31 31 29 27 26 

HG Dirxstraat 29 32 32 29 28 27 

Hulsdonksestraat 30 35 34 32 30 28 

Laan van Brabant 33 34 33 32 30 28 

Laan van Limburg 32 34 32 31 28 27 

       

Grenswaarden 46 44 42 40 40 40 



 

PM10 jaargemiddelden ug/m3        

 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Van Beethovenlaan 26 22 23 23 23 23 

Burgemeester Freijterslaan (tussen A17 en 
Rubenslaan) 

26 24 23 23 23 23 

Gastelseweg (tussen Borchwerf en Vaartkant) 25 22 22 23 23 22 

Stepvelden (tussen A17 en Tussenriemer) 25 22  23 23 22 

Brugstraat 26 23 23  23 23 

Stationsstraat 25  23 23 23 23 

Burgemeester Prinsensingel 24 22 22 23 22 22 

HG Dirxstraat 25 22 22 22 23 22 

Hulsdonksestraat 26 23 22 23 23 22 

Laan van Brabant 25 23 23 23 23 23 

Laan van Limburg 25 23 22 23 23 22 

       

Grenswaarden 40 40 40 40 40 40 

 

PM10 aantal overschrijdingsdagen norm 24-uur-gemiddelde 

 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Van Beethovenlaan 24 13 14 15 12 9 

Burgemeester Freijterslaan (tussen A17 en 
Rubenslaan) 

25 16 14 16 12 10 

Gastelseweg (tussen Borchwerf en Vaartkant) 21 13 12 15 11 9 

Stepvelden (tussen A17 en Tussenriemer) 21 11  14 11 9 

Brugstraat 24 16 15 17 12 10 

Stationsstraat 22  14 16 12 9 

Burgemeester Prinsensingel 18 11 12 13 10 8 

HG Dirxstraat 20 12 13 13 11 8 

Hulsdonksestraat 23 14 13 14 11 9 

Laan van Brabant 21 13 14 14 12 9 

Laan van Limburg 21 13 13 14 11 8 

       

Grenswaarden 35 35 35 35 35 35 

 

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in 2013 langs de onderzochte wegen geen 

sprake was van overschrijding van de grenswaarden van NO2 of PM10 in de gemeente Roosendaal. De 

concentraties van PM10 en NO2 laten door de jaren heen een dalende tendens met enige fluctuatie 

zien. De luchtverontreiniging (door het verkeer) is dus teruggedrongen en daarom is aan deze 

doelstelling voldaan.  

  



+ kaart van gerealiseerde projecten in de periode 2008 - 2014 

 

+ foto´s / collage van gerealiseerde projecten (voor-na?) 

 

 

  



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN  

 

INLEIDING 

Voor dit hoofdstuk is in de basis gebruik gemaakt van een viertal hoofdbronnen: 

- De Strategische verkenningen, gemeente Roosendaal (2014).  

- Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, „verkenning technologische innovaties in de 
leefomgeving (januari 2015); De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)  

- Rapportage „het vervoer van morgen begint vandaag‟, opgesteld door de Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek (STT, 2013); 

- Verkeerskunde, vakblad voor verkeersprofessionals; „trend-dossiers 2014 en 2015‟ 

 

Aan de hand hiervan zijn onderstaande trends en ontwikkelingen gedestilleerd die van invloed zullen 
zijn op de mobiliteit:  

 Elektrische mobiliteit: groei zet door (auto en fiets) 

 Opkomst deeleconomie: van bezit naar gebruik 

 toenemende focus op knooppunten en multimodaliteit (personen en goederen) 

 digitale platformen maken nieuwe (digitale) organisatievormen mogelijk.  

 ontwikkeling autonome, zelfrijdende, voertuigen 

 opkomst en toenemende acceptatie van drones 

Hieronder worden deze trends kort toegelicht. 

 

ELEKTRISCHE MOBILITEIT 

De toenemende aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich ook in de vraag naar duurzame energie. 
Zo verdubbelt het aantal elektrische voertuigen op dit moment jaarlijks. Dit geldt voor zowel de auto 
als voor de fiets en andere vervoerswijzen, zoals scootmobielen. Ook leidt de toename van e-fietsen 
tot toename van de fietsafstand. De vraag naar oplaadvoorzieningen voor auto‟s neemt toe.  

 

Nieuwe materialen, duurzaam energiegebruik en snellere productie Dankzij (nano)materiaalkunde 
zullen voor auto‟s en vrachtwagens steeds lichtere, sterkere materialen gebruikt worden voor lager 
energieverbruik en meer veiligheid. Steeds betere batterijen zorgen voor een steeds grotere 
actieradius. Nieuwe lithiumaccu‟s met koolstofnanodraden of met een gel van titaanoxide (Phys.org, 
2014) zijn razendsnel op te laden en kunnen al binnen enkele jaren op de markt komen. Er zijn ook 
veel goedkopere accu‟s in ontwikkeling op basis van algen met een honderdmaal grotere capaciteit 
dan huidige batterijen, die bovendien sneller opladen dan huidige batterijen. Het voertuig zelf kan 
gemaakt worden van materiaal dat energie opwekt door zonneceltechnologie of kunstmatige 
fotosynthese. Opladen kan draadloos op plekken waar je vervoermiddel toch even stil staat of het 
voertuig rijdt er zelf naar toe als het even niet gebruikt wordt, over wegen van zelfherstellend materiaal 
met ingebouwde zonnecellen (Solaroad, 2014). De openbare weg zal een onderdeel worden van de 
energie-infrastructuur. 



 

fietsverkoopcijfers in Europa: bron ‘mobiliteitsbeeld 2014, KIM 

 

OPKOMST DEELECONOMIE: VAN BEZIT NAAR GEBRUIK 

In de deeleconomie maakt de ene partij (tijdelijk) gebruik van de bezittingen, faciliteiten of kennis van 
de andere partij. Daarmee snijd je de ongebruikte capaciteit aan en kunnen middelen efficiënter 
worden gebruikt. De deeleconomie gaat over toegang in plaats van bezit. Delen is van alle tijden. De 
opkomst van informatietechnologie maakt het makkelijker om inzicht te krijgen in het bestaande 
aanbod en helpt om er toegang tot te krijgen 

 

In de deeleconomie draait alles om vertrouwen. The „online reputatie‟ is daarbij van groot belang. Als 
mensen goed beoordeeld zijn door anderen, is het makkelijker om met ze samen te werken. Zulke 
beoordelingen vind je op diverse sites, van Marktplaats tot Bol.com (bij de tweedehands boeken), 
AirBnB en SnappCar. De deeleconomie draagt bij aan sociale cohesie, een hogere kwaliteit van leven 
en duurzaamheid. Voor sommige sectoren is de deeleconomie een bedreiging: als mensen meer 
delen en minder kopen, daalt hun omzet. Als het makkelijk is om via je smartphone een rit te boeken, 
heb je geen taxi meer nodig. Aan de andere kant bevordert het de lokale economie. Ten gevolge van 
AirBnB stijgen de inkomsten van toerisme in buurten buiten het stadscentrum. Huishoudens die hun 
auto af en toe verhuren kunnen een zakcentje bijverdienen en mensen die slechts af en toe een auto 
nodig hebben, hebben een grotere kans dat ze in hun eigen wijk een deelauto kunnen huren 

 
  



Een gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil. In maart 2014 waren er 11.210 deelauto‟s in 
Nederland. Ten opzichte van 2013 is dat een groei van 113 procent. SnappCar, een online community 
voor het huren of verhuren van particuliere auto‟s, is het meest gegroeid en heeft het grootste aanbod: 
64 procent van alle deelauto‟s. GreenWheels, aanbieder van deelauto‟s die 24 uur per dag 
beschikbaar zijn, is het bekendst. Hun deelauto‟s worden ook het vaakst verhuurd. De derde 
aanbieder is MyWheels, die beide vormen van autodelen aanbiedt. Inmiddels zijn bijna overal in 
Nederland deelauto‟s te vinden. Die groei komt vooral door de opkomst van peer-2-peer carsharing. 
Daarbij delen particulieren hun auto met anderen via online communities. Inmiddels zijn deelauto‟s te 
vinden in driekwart van alle gemeenten. Autodelen sluit aan bij de trend dat autobezit onder jongeren 
daalt. Autodelen heeft veel voordelen voor de samenleving: lagere parkeerdruk en minder 
ruimtebeslag, leefbare buurten, minder uitstoot en meer sociale cohesie. Gemeenten kunnen met hun 
mobiliteitsbeleid autodelen stimuleren. Bijvoorbeeld met vlotte procedures voor parkeerplaatsen en 
hogere parkeertarieven voor de tweede auto. 

 

KNOOPPUNTONTWIKKELING EN MULTIMODALITEIT 

Verstedelijking leidt tot toenemend belang van de positie van steden in een netwerk. Van groot belang 
hierin is knooppuntontwikkeling. Hierbij gaat het om het bundelen van ruimtelijke ontwikkelingen nabij 
openbaar vervoersknooppunten. Op deze manier vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats waarin 
verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten (OV, fiets, auto) samenkomen.  

 

Voor de logistieke sector is het van groot belang om aangesloten te zijn op een internationaal en 
„multimodaal‟ netwerk. „Multimodaal‟ staat voor het slim en duurzaam inzetten van verschillende 
vervoerswijzen: over de weg, per spoor, over het water of door buizen (Buisleidingenstraat). In 
Roosendaal zijn alle modaliteiten aanwezig, maar de aansluiting onderling (bijvoorbeeld van spoor 
naar wegvervoer) verdient aandacht. De aansluitingen worden onvoldoende benut, mede omdat de 
meeste transporteurs vooral op asfalt zijn gericht. Op Europees en wereldniveau wordt - In het kader 
van verduurzaming - van logistieke bedrijven in toenemende mate vervoer per spoor verwacht. Voor 
Roosendaal is het van groot belang om de gemeente duurzaam bereikbaar te houden.  

 

VERREGAANDE ZELFORGANISATIE DOOR FLEXIBLELE NETWERKEN  

Mensen nemen steeds vaker het heft in eigen hand om zaken geregeld te krijgen. Daardoor is 
centrale aansturing (vb. klassieke OV-concessies) minder nodig. Het internet heeft nieuwe 
organisatievormen mogelijk gemaakt. 

Dit principe gaat ook op voor mobiliteit. De laatste jaren groeit het autodelen en online carpoolen als 
gevolg van technologische ontwikkelingen en nieuwe sociale opvattingen. Online liftplatforms als 
BlaBlaCar vormen bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen een serieus alternatief voor het openbaar 
vervoer op lange afstand. Vanuit een heel andere hoek is Uber ontstaan in Silicon Valley. Gesteund 
door venture capital groeit deze dienst exponentieel en zal -weliswaar vertraagd door juridische 
rechtzaken- verder voet aan de grond krijgen. Op kleinere schaal zijn initiatieven als MyWheels of 
Buurtbusconcepten voorbeelden van zelforganisatie waarbij mensen zelf deelmobiliteit organiseren. In 
onderstaande afbeelding worden deze vormen van vervoer onderverdeeld in 4 organisatievormen van 
(collectieve) mobiliteit: 

 



 

Afbeelding Mobiliteit 3.0: Het toekomstig mobiliteitslandschap kan worden omschreven als Mobiliteit 
3.0: oplossingen worden niet per definitie door de overheid gerealiseerd, ook commerciële partijen of 
inwoners kunnen een initiatief oppakken. (Bron: www.smarturbansm.org) 

 

De rol van digitale platformen en zelforganiserend vervoer gaat groeien en zij worden ondersteunend 
aan de overige vormen van organisatie. Zo ontstaan al collectieve platformen als ShareNL of Hopper 
die verschillende vormen van vervoer bij elkaar brengen: commercieel vervoer door grote bedrijven, 
zelfgeorganiseerd vervoer door inwoners en openbaar vervoer vanuit overheidsgereguleerde 
concessies. 

 

 

ONTWIKKELING AUTONOME, ZELFRIJDENDE, VOERTUIGEN   

Een nieuwe auto bevat tegenwoordig zo‟n zeventig minicomputers; meer dan NASA destijds gebruikte 
om astronauten op de maan te krijgen. Delen van autonoom rijden worden momenteel al in auto‟s in 
de dure segmenten van de automarkt verkocht. In de komende jaren worden steeds meer rijtaken, 
met name op snelwegen, autonoom. Google‟s prototype van de autonome auto uit 2014 biedt plaats 
aan twee personen en heeft enkel een start- en stopknop, dus geen stuur en geen pedalen. Google 
brengt deze auto in 2020 op de markt.  

 

De automotive industrie ontwikkelt standaarden voor de communicatie tussen auto‟s en tussen auto‟s 
en weginfrastructuur. Die communicatie is bedoeld om voertuigen optimaal met elkaar te laten 
samenwerken. Auto‟s die met elkaar „praten‟ weten nauwkeuriger van elkaar hoe hard ze rijden, of ze 
gaan remmen of van richting veranderen. De weginfrastructuur weet waar voertuigen zich bevinden en 
waar ze naartoe onderweg zijn. Communicerende voertuigen kunnen ook coöperatief rijden door 
samen een soort trein te vormen. Daardoor stroomt het verkeer beter door en neemt de veiligheid toe. 
De milieudruk kan hierdoor ook afnemen. 

http://www.smarturbansm.org/


 

Als autonome voertuigen zichzelf kunnen voorrijden en als er een verschuiving optreedt in de richting 
van gedeeld gebruik van voertuigen, kan er veel parkeerruimte vrijkomen. Ruimte die kan worden 
gebruikt om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Ook als het gaat om mobiliteit zullen de 
fysieke en virtuele omgeving steeds meer met elkaar versmelten. 

 

 

Bron: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 

 

OPKOMST EN TOENEMENDE ACCEPTATIE VAN DRONES 

Drones mogen dan nu nog niet overal rondvliegen, maar het internetbedrijf Amazon bereidt zich voor 
op aangekondigde wetgeving in de Verenigde Staten, waardoor ze in de tweede helft van 2015 
pakketjes door de lucht mogen bezorgen via drones. Intensieve toepassing van drones in een 
stedelijke omgeving, bijvoorbeeld als pakketbezorger of beveiliger, vereist het bestuderen van de 
mogelijke impact, zowel op het leefklimaat en veiligheid, als op privacy voor bewoners en 
aansprakelijkheid in luchtverkeer. Drones kunnen van vitaal belang worden bij het leveren van hulp 
goederen in moeilijk bereikbare gebieden, zoals bij overstromingen of bij het snel ter plaatse krijgen 
van medische hulpmiddelen. De TU Delft ontwikkelt bijvoorbeeld een ambulancedrone die een AED 
(automatische externe defibrillator) snel ter plaatse brengt. 
  



HOGERE BELEIDSKADERS: RIJK, PROVINCIE EN STRUCTUURVISIE  

  

INLEIDING 

Lokale beleidsplannen moeten de essentiële onderdelen van de hogere beleidskaders overnemen. Dit 
hoofdstuk beschrijft in dit verband de meest relevante passages uit de landelijke, regionale en lokale 
beleidskaders. Vanzelfsprekend gaat dit van grof naar fijn en van abstract naar concreet.  

 

LANDELIJKE EN REGIONALE BELEIDSKADERS  

Voor het Rijk is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) het kader dat de ruimtelijke, water- 
en mobiliteitsopgaven voor Nederland Richting 2040 benoemt en de focus bepaalt voor de 
investeringen. Het Rijk investeert in projecten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de 
gebieden met de grootste economische verdiencapaciteit. Dit betreft de gebieden met een 
concentratie van opgaven van nationaal belang. Brabant is een van deze regio‟s. Het Rijk en de 
decentrale overheden hebben daarom eind 2009 per regio een gebiedsagenda vastgesteld. Een 
gebiedsagenda bevat een gezamenlijke visie en de door Rijk en regio samen onderkende opgave(n) 
van een gebied.  

In de SVIR is West-Brabant aangeduid als een stedelijke regio met een concentratie van topsectoren. 
Daarbij gaat het onder andere om Maintenance (onderdeel van de topsectoren Chemie en Hightech 
Systemen & Materialen), de topsector Logistiek en Biobased Economy (onderdeel van de topsectoren 
Chemie en Agri&Food). Valueport (voorheen Maintanance Valley) wil haar positie op logistiek gebied 
verder versterken en uitgroeien tot Europese topregio waar het gaat om ketenregie en supply chain 
management 

 

Opgavekaart MIRT-gebied Brabant. Zie link voor legenda: 
http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/mirtgebieden/brabant/opgavekaart/ 

 

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/mirtgebieden/brabant/opgavekaart/


Voor het verbeteren van de bereikbaarheid zet het Rijk in op een beleidsmix van slim investeren, 

innoveren en in standhouden. Met slim investeren worden knelpunten aangepakt waar de meeste 

economische waarde kan worden gegenereerd. Innovatie wordt ingezet om het mobiliteitssysteem 

beter te benutten. Daarbij wordt ook de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen versterkt. De deur-

tot-deurbereikbaarheid staat centraal. Het Rijk richt zich niet alleen op meer infrastructuur ofwel 

capaciteitsvergroting maar ook op beïnvloeding van de vraag naar mobiliteit.  

Op het gebied van verkeersveiligheid is het beleid gericht op het bereiken van de nationale 

doelstellingen tot maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 

2020. Het succesvolle huidige beleid van Duurzaam Veilige weginrichting en permanente 

verkeerseducatie wordt versterkt, met een accentverschuiving gericht op fietsers, ouderen en jonge 

beginnende bestuurders. Notoire overtreders worden harder aangepakt. 

 

DE GEBIEDSAGENDA BRABANT, EEN GEZAMENLIJKE AGENDA VAN RIJK, 

PROVINCIE EN REGIO 

In de Gebiedsagenda Brabant wordt ingezet op het versterken van het stedelijk netwerk door het 
ontwikkelen en verbinden van economische toplocaties, hoogstedelijke zones en (multimodale) 
knooppunten en het verbeteren van de fysieke en/of functionele verbindingen met andere stedelijke 
regio‟s. Het gaat hierbij over de afstemming binnen de thema‟s als ruimte, verstedelijking, werken, 
natuur en verkeer en vervoer.  

 

De ambitie van top kennis- en innovatieregio stelt eisen aan de multimodale bereikbaarheid. Juist het 
realiseren van een robuust verkeers- en vervoersysteem voor personen- en goederenvervoer met 
goede (inter)nationale verbindingen voor meerdere modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) draagt bij 
aan het vergroten van de agglomeratiekracht. Hiermee wordt het gebrek aan eigen massa 
gecompenseerd door een excellent netwerk met andere regio‟s. Dit robuuste verkeers- en 
vervoerssysteem wordt gerealiseerd door het in samenhang met elkaar uitwerken van de volgende 
onderdelen. 

a. samenhangend openbaar vervoersysteem; 

b. Samenhangend hoofdwegennet en onderliggend wegennet; 

c. Slimme en duurzame mobiliteit; 

d. Multimodaal goederenvervoer; 

e. Gedragsbeïnvloeding: van „modal shift‟ naar „mind shift‟; 

f. Bevorderen van het gebruik van de fiets. 

 

a. Samenhangend openbaar vervoersysteem  

Voor het internationaal vestigingsklimaat in Brabant zijn goede internationale treinverbindingen 
essentieel. Voor Brabant vormt het spoornetwerk de ruggengraat van het openbaar vervoersysteem 
met intercity‟s en sprinters. De intercitystations vormen binnen dit netwerk de knooppunten voor het 
faciliteren van de overtap tussen vervoerswijze. De komende jaren ligt de focus op het verbeteren van 
de ketenmobiliteit (door onder meer P&R- en fietsvoorzieningen op stations) en ruimtelijke 
Intensivering van de stationsomgevingen voor betere benutting van het openbaar vervoer.  

 

b. Samenhangend hoofdwegennet en onderliggend wegennet  

Om de provincie bij overbelasting van het wegennet, bij incidenten en calamiteiten goed bereikbaar te 
houden wordt de samenhang tussen de (rijks)hoofdwegen en onderliggende provinciale en stedelijke 
hoofdverbindingen steeds belangrijker.  

 
  



c. Slimme en duurzame mobiliteit 

Brabant/Brainport is sterk in innovatieve oplossingen voor mobiliteit. De regio is momenteel één van 
de koplopers in Nederland op het vlak van regionaal verkeersmanagement. Het gaat om proeven met 
innovatieve maatregelen (actuele multimodale reisinformatie, nieuwe coöperatieve systemen, 
navigatie- en parkeerverwijssystemen, rijtaakondersteuning, spitsmijden), waarmee het verkeers- en 
vervoersysteem optimaal wordt benut en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het verduurzamen 
van de mobiliteit. Ook de verladers en logistiek dienstverleners hebben baat bij verkeersmanagement. 
Verkeersmanagement leidt tot optimalere planningen, betrouwbaardere (verwachte) aankomsttijden 
en service aan klanten, lagere transportkosten, lagere voorraadkosten (door betrouwbaardere 
aflevertijdstippen) en minder investeringen in het wagenpark, meer duurzaamheid en veiligheid. 

 

d. Multimodaal goederenvervoer  

Voor een goede afwikkeling van goederenstromen zijn goede robuuste intermodale netwerken van 
verbindingen en knooppunten belangrijk. Voor het wegverkeer liften deze vaak mee met de 
afwikkeling van het personenverkeer. Voor het accommoderen van het goederenvervoer per spoor 
zetten regionale partners in op het (op termijn) realiseren van de goederenruit Zuid-Nederland 
(Betuweroute, IJzeren Rijn en Rotterdam-Antwerpen). Het vervoer via buisleidingen concentreert zich 
vooral in West-Brabant en kent een tweetal belangrijke knelpunten. Dit betreft de spooronderdoorgang 
Roosendaal en de onderdoorgang Hollands Diep. Op meerdere plaatsen in Brabant bevinden zich 
knooppunten waar uitwisseling van goederen plaatsvindt. Om de kansen van synchromodaliteit
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maximaal te benutten worden locaties ontwikkeld die door minimaal twee maar het liefst alle ter plekke 
mogelijke modaliteiten worden ontsloten. In West-Brabant liggen de vier grootste locaties in Bergen op 
Zoom, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. 

 

e. Gedragsbeïnvloeding: van „modal shift‟ naar „mind shift‟  

Steeds vaker worden mobiliteitsproblemen aangepakt door het beïnvloeden van keuzes die individuen 
vóór of tijdens de reis maken. Keuzes gericht op de activiteit, de bestemming, het moment van vertrek, 
de modaliteitskeuze of de routekeuze. Voorbeelden hiervan zijn de marketing van openbaar vervoer, 
fietscampagnes, mobiliteitsmanagement en diverse verkeersveiligheidscampagnes.  

 

f. Bevorderen van het gebruik van de fiets 

Noord-Brabant wil in 2020 dé fietsprovincie van Nederland zijn. Méér fietsen levert een bijdrage aan 
de bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid. De toenemende populariteit van de elektrische fiets 
heeft tot gevolg dat voor het gros van de mensen de fiets een groter bereik heeft gekregen. Een 
afstand van 15 kilometer wordt voor een toenemend aantal forenzen een makkelijk te overbruggen 
fietsafstand. De forens wil daarbij zo snel mogelijk van A naar B. Brabant zet daarom fors in op de 
realisatie van snelfietsroutes tussen stedelijke kernen. De verbinding Roosendaal –Bergen op Zoom is 
als zeer kansrijk bestempeld. 

 

OPGAVEN WEST-BRABANT 

In 2010 is De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 (Regio West-Brabant (RWB)) opgesteld. Ten 
aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid ligt de prioriteit bij duurzaam veilig verbeteren van het 
goederenvervoer per spoor, buis, water en weg, het intensiveren van personenvervoer over spoor, het 
beter benutten van de vier vervoersmodaliteiten en het inzetten op transferia daartussen. 

Het vervoersnetwerk in de regio kent naast de potenties van de (nog) ongebruikte capaciteit van de 
buisleidingenstraat, het spoor, de HSL en het water een aantal ontbrekende schakels en toekomstige 
knelpunten door de verwachte toename van intensiteit in het gebruik.  

                                                      
2
 Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende 

transportmodaliteiten in een netwerk onder regie van een logistieke dienstverlener, zodat de klant 
(verlader of expediteur) een geïntegreerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer krijgt aangeboden 
(bron: Topsector Logistiek) 



Er wordt ingezet op de (versnelde) completering van de A4-zuid, de koppeling van de A58 met de A17 
ter hoogte van Roosendaal in combinatie met het afwaarderen van het tracé door Roosendaal tot 
stadsweg, het goederenspoor Antwerpen-Vlissingen, de verbreding van de A27 in combinatie met het 
aanpakken van snelwegknooppunt Hooipolder, het knelpunt Merwedebrug en de aansluiting met de 
A59, het oplossen van het (toekomstige) knelpunt van de Moerdijkbrug. Het ontwikkelen van het 
personenspoor Breda – Utrecht inclusief stations, het duurzaam veilig goederenvervoer Antwerpen – 
Rotterdam in de modaliteiten spoor (RoBel), buis, water en weg en de verbreding van de A58 
(inclusief de bundeling met de A4 / knooppunt Zoomland en Markiezaat) van Bergen op Zoom tot aan 
Eindhoven 

Het openbaar vervoer tussen de steden wordt versterk. Het regionaal openbaar vervoerssysteem 
tussen en naar de steden fungeert als drager voor verdere ontwikkeling van (voorzieningen in) de 
steden. Het optimaliseren van de ruimtelijke inrichting van de steden, het beter toeleiden naar 
knooppunten van openbaar vervoer en de samenhang in de wegenstructuur zijn hierbij van belang. 
Door het inzetten op verhoging van de intensiteit tussen de steden kan de regionale mobiliteit worden 
beheerst. Bij de ontwikkeling van lokale mobiliteit wordt ervan uitgegaan dat het landelijk gebied niet 
grootschalig verstedelijkt. 

Bij overstap- of overslagpunten tussen de verschillende modaliteiten wordt gestreefd naar het leveren 
van toegevoegde waarde vanuit de regio. Voor goederenoverslag bij kruispunten van routes wordt 
daartoe ruimte gemaakt om producten te kunnen voorzien van bewerking, zoals assemblage of 
distributieverdeling. Deze goederentransferia op overslagplekken liggen in Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Oosterhout en Moerdijk. Bij personentransferia, zoals het internationale spoorstation 
Breda en de stations Roosendaal en Lage Zwaluwe, wordt ingezet op ontwikkeling van 
ondersteunende faciliteiten en diensten waar toegevoegde waarde vanuit de regio kan worden 
geleverd. Op deze manier wordt een betere verknoping van infrastructuur aan ruimtelijke 
ontwikkelingen bereikt.  

West-Brabant heeft een uitermate fijnmazig netwerk van routes. Een toenemende wederzijdse 
afhankelijkheid van stad en land heeft gevolgen voor het gebruik van het (boven-)lokale wegennet. In 
de visie wordt ingezet op de versterking van (regionaal) collectief en openbaar vervoer in het landelijk 
gebied om de bereikbaarheid van de voorzieningen in de toekomst te kunnen garanderen. 

 

 

STRUCTUURVISIE ROOSENDAAL 2025 

Infrastructuur is een randvoorwaarde voor leefbaarheid in wijken en dorpen en het economisch 
functioneren van de gemeente. De Structuurvisie legt de focus op een drietal hoofdelementen:  

A. Het omleggen van de A58  

B. het aanleggen van een vrijliggend goederenspoor ten westen van de stad Roosendaal. 

C. Het optimaliseren van multimodaal vervoersmogelijkheden.  

 

A. Omlegging A58 

De Omlegging A58 is gewenst vanuit oogpunt van verkeerscapaciteit, de doorsnijding van de stad, 
milieuproblematiek en regionale economie. De omlegging van de A58 leidt tot een hernieuwde 
binnenstedelijke wegenstructuur waarbij het huidige tracé van de A58 wordt omgevormd tot stadsweg 
die het binnenstedelijk verkeer verdeelt. In de rijksbegroting en het Mirt is de Omlegging A58 niet op 
korte termijn voorzien. Roosendaals beleid is er op gericht om samen met het (regionale) bedrijfsleven 
en Rijk en provincie de Omlegging A58 actief te agenderen om realisatie ervan zo veel mogelijk te 
versnellen. Roosendaal zal actief de besluitvorming trachten te beïnvloeden. Noodzakelijke 
investeringen voor de aanleg van een nieuw tracé worden pas gedaan wanneer er planologisch (BO-
Mirt) en financieel zicht is op realisatie.  

 
  



B. Vrijliggend goederenspoor 

Het vrijliggend goederenspoor ten westen van de stad Roosendaal is niet alleen van belang voor 
Roosendaal. Alle West-Brabantse gemeentes hebben zich uitgesproken voor een zogenaamde 
“Dedicated Lijn”. Ook vanuit de Rotterdamse Haven wordt deze kwalitatief hoogwaardige 
achterlandverbinding voor goederenvervoer onderschreven. 

 

C. Multimodale vervoersmogelijkheden versterken 

Het goederenvervoer is een belangrijke aanvulling op het multimodale profiel van Roosendaal en 
Roosendaal wil zich als multimodale vestigingsplaats voor regionale bedrijvigheid blijven ontwikkelen 
en positioneren binnen de (eur)regio. De aanwezige multimodale infrastructuur kunnen we beter 
uitnutten om op duurzame wijze een schakel te vormen in de internationale transportketen. De optie 
openen om combinatie water– weg–buis- spoor te verbeteren door in de A17-Zone en Borchwerf II 
nieuwe mogelijkheden voor goederenoverslag mogelijk te maken. 

 

Kaartbeeld ‘infra’ uit de Structuurvisie 2025  



SAMENVATTING MONITORING, TRENDS EN BELEIDSKADERS 

INLEIDING 

De drie voorgaande hoofdstukken beschrijven het verkeer- en vervoerlandschap vanuit drie 
verschillende invalshoeken: terugkijkend, koersbepalend en vooruitblikkend. In onderstaande 
overzicht wordt per thema/ onderwerp puntsgewijs de kernpunten benoemd en wordt afgesloten met 
een conclusie. Deze conclusie per thema vormt de basis voor de uitwerking van de volgende stappen, 
waarin de focus en speerpunten voor Roosendaal verder worden bepaald. 

1. Gemotoriseerd verkeer 

2. Langzaam verkeer  

3. Openbaar vervoer  

4. Verkeersveiligheid  

5. Logistiek 

6. Duurzame mobiliteit  

 

GEMOTORISEERD VERKEER 

Monitoring: intensiteiten en gebruik wegverkeer stabiliseert. De parkeerdruk in het openbare gebied 

en in de garages is in grote lijnen gelijk gebleven over de periode 2006 – 2014. 

Trends: de jaarlijkse verdubbeling van het aantal e-auto‟s zet door. Individueel autobezit neemt af als 

gevolg van opkomst deeleconomie en slimme netwerken. Ontwikkeling (semi)zelfrijdende voertuigen 

zorgt voor efficiëntere en betere benutting van het vervoerssysteem.  

Beleidskaders: betere benutting van het wegennet door inzet verkeersmanagement en beïnvloeding 

(„mind shift‟). Focus op een robuuste en betrouwbare verbindingen door versterken samenhang in het 

rijkswegennet en provinciale/ regionale wegennet.  

 

LANGZAAM VERKEER  

Monitoring: het fietsaandeel is gestegen met 7%. Het aantal fietsparkeerplaatsen in e binnenstad is 

fors uitgebreid en worden goed gebruikt  

Trends: de opkomst van de e-bike zorgt voor toename van de gemiddelde acceptabele fietsafstand. 

Beleidskaders: toename van het fietsaandeel is goed voor de bereikbaarheid, leefbaarheid van 

gezondheid. Realisatie van snelfietsroutes tussen stedelijke kernen. Intensivering 

knooppuntontwikkeling en ketenmobiliteit vraagt om oplossingen voor het fietsparkeren rondom 

knooppunten.  

 

OPENBAAR VERVOER  

Monitoring: de reizigersaantallen in het lokale busvervoer nemen af ondanks stijging van de 

waardering van het openbaar vervoersysteem.  

Trends: verstedelijking leidt tot toenemend belang voor stedelijke (ov)knooppunten. Zelforganisatie en 

slimme netwerken maakt mensen steeds minder afhankelijk van het (klassieke) stedelijke / regionale 

openbaar vervoer.  



Beleidskaders: focus op ketenmobiliteit en knooppuntontwikkeling (P+R en fiets). Inzetten op de 

versterking van (regionaal) collectief en openbaar vervoer in het landelijk gebied om de 

bereikbaarheid van de voorzieningen in de toekomst te kunnen garanderen 

 

VERKEERSVEILIGHEID  

Monitoring: forse afname van het aantal ongevallen en (daarmee) het aantal gewonden en 

slachtoffers. Roosendaal kent geen „black-spots‟ meer. 

Trends: door toenemende autonomie van de voertuigen wordt de „factor mens‟ in de auto steeds 

minder zwaar. Auto‟s communiceren met elkaar over snelheid en positie waardoor de veiligheid 

toeneemt.  

Beleidskaders: meer focus op fietsers, ouderen en jonge bestuurders. Continueren van het huidige 

(succesvolle) beleid, door duurzaam veilige weginrichting, permanente verkeerseducatie en 

zwaardere straffen voor overtreders.  

 

LOGISTIEK 

Monitoring: groei van 4% van het totale gewicht over de afgelopen 10 jaren. De afvoer van goederen 

via zee, lucht en doorvoer van goederen naar het achterland nemen toe. Het binnenlandse vervoer 

neemt af. 

Trends: meer transport per spoor, minder via de weg. Slimme en innovatieve oplossingen zorgen voor 

betere bundeling versterking van de modal split. Drones veroveren hun vaste plaats in de logistieke 

keten. In eerste instantie gaat het om bezorgdiensten. 

Beleidskaders: robuuste intermodale netwerken van verbindingen en knooppunten. Focus op de 

goederenruit Zuid-Nederland. Versterken synchromodaliteit door betere samenwerking binnen de 

netwerken.  

 

DUURZAME MOBILITEIT 

Monitoring: de geluidsoverlast van het verkeer is verminderd door aanpak van de saneringsgevallen. 

De luchtkwaliteit is in Roosendaal overal verbeterd en onder de Europese richtlijnen. 

Trends: de milieudruk van het verkeer neemt af als gevolg van slimme en efficiënte mobiliteit. de 

openbare weg wordt onderdeel van de energie-infrastructuur. De elektrisch vervoer is de nieuwe 

norm. 

Beleidskaders: minder verplaatsen, schoner verplaatsen en zuiniger verplaatsen is het uitgangspunt.  

 

  



CONCLUSIES 

 

 De doorstroming op de hoofdwegen is goed en blijft naar verwachting goed 

 Roosendaal heeft geen „black spots‟, continueren huidige beleid blijft wel noodzakelijk 

 Fietsgebruik groeit en blijft groeien  

 Het gebruik van het openbaar vervoer is gedaald en zal (bij onveranderd beleid) blijven dalen 

 De parkeerdruk is relatief laag en blijft stabiel 

 Belang voor logistiek, multimodale overslagpunten neemt (verder)  toe. 
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