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Geachte raad,
In de commissie Ruimte is naar aanleiding van de behandeling van de definitieve verklaring
geen bedenkingen afrit FloraHolland -A44 de vraag gesteld of de busstrook op de Rijnzichtweg
ook dynamisch opgeheven kan worden.
Aan Rijkswaterstaat is deze vraag voorgelegd met de volgende uitgangspunten:
1. er zal geen ventweg worden gerealiseerd langs de Rijnzichtweg-Oost;
2. de busstrook op de Rijnzichtweg blijft standaard als busstrook intact. De tweede linksafstrook op de afrit is standaard gesloten. Dit vindt plaats d.m.v. matrixborden;
3. door middel van detectielussen in de rijstroken van de afrit wordt op de afrit gemonitord tot hoe ver de auto’s op de afrit stilstaan;
4. in het geval dit dreigt door te lopen tot op de snelweg gaat:
a. op de afrit de tweede linksafstrook (die standaard gesloten is) open.
b. de dynamische busstrook op de Rijnzichtweg open voor al het verkeer zodat het
verkeer vanaf de afrit goed afgevoerd kan worden.
Rijkswaterstaat heeft hierop het volgende geantwoord.
Afrit
Op de afritten wil RWS vanuit verkeersveiligheidsaspecten geen dynamische wijzigingen in het
aantal rijstroken hebben. De redenen hiervoor zijn dat:
1. er onduidelijkheid ontstaat voor de weggebruiker en uiteindelijk de verkeersveiligheid
daardoor onder druk komt te staan.
2. het aanleggen en exploiteren van deze systemen hoge kosten met zich meebrengt. Deze
staan niet in verhouding tot de baten.
Busstrook
Als Oegstgeest dan toch dynamisch de busstrook wil opheffen dan zal dat alleen kunnen vanaf
60 - 100 m. na het kruispunt met de A44. Dit omdat er vanaf de afrit twee linksafstroken Oegstgeest in gaan. Er moet derhalve een redelijk weefvak aanwezig zijn. In het verkeersrapport van
GoudappelCoffeng is deze korte opheffing van de busstrook gepresenteerd als variant 2a. Om
voldoende ruimte te bieden om te kunnen weven zal minimaal 65 meter nodig zijn. Daarna zou
de busstrook dynamisch opengesteld kunnen worden voor het verkeer als er te veel verkeer ontstaat op de enkele rijstrook. Dat verkeer zou dan een terugslag over het kruispunt met de A44
doen ontstaan. Door het opheffen van de busstrook wordt dat dan weer ongedaan gemaakt.
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Op basis van het verkeersonderzoek is te verwachten dat in de praktijk de busstrook in de spitsperioden vrijwel altijd dynamisch zal moeten worden opgeheven. Een vraag hierbij is hoe de
bewoners dan hun erf op- of afkomen. Dat was juist voor de bewoners een aangelegen punt van
zorg. Er is immers geen ventweg meer voorzien.
De kosten voor deze oplossing zijn naar inschatting ook nog aanzienlijk. Meerkosten t.o.v. de
huidige raming zijn dan ook voor rekening van Oegstgeest. Het voorgestelde systeem moet namelijk worden bediend en vraagt ook het nodige aan beheer en onderhoud. Dit vraagt kennis en
(financiële) inspanning van Oegstgeest.
Vanwege het feit dat:
 het dynamisch opheffen van de busstrook beperkt mogelijk is. Namelijk alleen het oostelijk deel van de Rijnzichtweg na ongeveer 60 à 100 m. vanaf het kruispunt met de A44;
 de bewoners er tijdens de spitsperiode geen profijt van hebben;
 de extra investeringskosten die dit met zich mee gaat brengen incl. jaarlijkse extra exploitatiekosten ten laste van de begroting van Oegstgeest komen;
is gekozen om het voorliggende plan te handhaven en niet in te zetten op een dynamische busstrook.

Met vriendelijke groet,
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E.M. Timmers-van Klink

Bijlagen: geen

2/2

