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onderwerp

Schriftelijke vragen ex. artikel 41 RvO van de LPM over Shared Space en verkeersonveiligheid Kaaienroute

Geachte heer De Buck,
Op grond van artikel 41 RvO gemeenteraad heeft u vragen gesteld aan het college van B&W over 
Shared Space en verkeersonveiligheid op de Kaaienroute. In deze brief vindt u de reactie van het 
college op de gestelde vragen.

1. Is het juist dat in Middelburg op lokaal niveau vormen van Shared Space concepten (dan wel 
onderdelen daarvan) geheel of gedeeltelijk zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld op de 
Kaaienroute?

Het Shared Space concept is een ontwerpbenadering waarbij verblijven en verplaatsen met 
elkaar in evenwicht wordt gebracht met als doel de verkeersveiligheid en de ruimtelijke 
kwaliteit te vergroten. Shared Space stapt af van de gedachte dat iedere verkeersdeelnemer 
zijn eigen ruimte krijgt en dat met verkeersregels het gewenste gedrag geregeld wordt. Door 
deregulering ontstaat er meer onzekerheid bij de weggebruikers en dit dwingt tot meer 
oplettendheid en daardoor meer verkeersveiligheid. Een Middelburgs voorbeeld van een 
Shared Space inrichting is het plein bij de Stadsschouwburg.

Met de afwaardering in verkeersfunctie en een integrale ontwerpaanpak voor de herinrichting 
van de kaaien hebben we een situatie gecreëerd waarbij de verblijfskwaliteit op de kaaien 
enorm is toegenomen. De doorstroming van het autoverkeer is ondergeschikt aan de 
verblijfskwaliteit. Door snelheidsverlaging van 50 naar 30 km per uur en menging van het 
autoverkeer met het fietsverkeer op een versmalde rijbaan moeten fietsers en automobilisten
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meer rekening met elkaar houden. Door het beperken van de verkeersruimte ontstond de 
mogelijkheid om meer ruimte te geven aan de voetgangers met brede voetpaden aan de 
woningzijde en een aantrekkelijke wandelroute langs de kade als resultaat. Op de 
kaaienroute is geen sprake van een Shared Space inrichting. Feitelijk betreft het hier een 
traditionele inrichting van een 30 km per uur weg. De overeenkomst met Shared Space en de 
inrichting van de kaaienroute zit met name in de aandacht voor de kwalitatieve inrichting van 
de buitenruimte. Onder punt 7B komen wij uitgebreid op dit onderwerp terug.

2. Kan het college in het kort aangeven waarom, hoe en wanneer een en ander is 
bewerkstelligd?

Conform het vigerende Mobiliteitsplan het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan Middelburg 
2030 (GVVP) volgt de Gemeente Middelburg de landelijke verkeersveiligheidsvisie Duurzaam 
Veilig Verkeer. In dit kader is de kaaienroute in 2014 afgewaardeerd van een 
gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur (GOW50) naar een 
erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km uur (ETW30). Voor de herinrichting van 
de Kaaienroute zijn de ontwerprichtlijnen toegepast zoals deze worden aangegeven in 
publicatie 315 'basiskenmerken wegontwerp' van het CROW (het nationale kenniscentrum 
voor infrastructuur verkeer en vervoer en openbare ruimte). Het ontwerp en de inrichting van 
de kaaienroute is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners van de Kaaienroute. In 
diverse bijeenkomsten hebben we vanaf de eerste potloodstreep tot en met de vormgeving 
en plaats van het straatmeubilair met de bewoners samengewerkt aan het plan voor het 
afwaarderen van de verkeersfunctie en het versterken van de verblijfsfunctie op de kaaien.

3. Op de Kaaienroute nemen wij regelmatig het volgende waar. Vaak wordt door voetgangers 
het gevaar niet of niet goed herkend. Men stapt bijvoorbeeld de straat op om dan weer ijlings 
terug te gaan naar de stoep. Daarbij is volstrekt onduidelijk of deze mensen wel tot het 
beoordelen van de gecreëerde onveiligheid in staat zijn en of zij daarbij geen fouten maken? 
Verder vragen wij ons af of het wel goed is om de verantwoordelijkheid voor de gevaarzetting 
te leggen bij de sterkste partij? Wij ontvangen signalen van gebruikers en omwonenden en 
nemen ook zelf dagelijks vele malen waar dat automobilisten voorrang nemen op voetgangers 
(en fietsers) en gewoon doordrukken en dat fietsers hetzelfde doen met voetgangers. Herkent 
het college deze onveiligheid? Ontvangt zij hier ook meldingen over?

In de periode 2014 (na de herinrichting van de kaaienroute) tot en met heden hebben wij 8 
meldingen ontvangen over het verkeer op Londensekaai, Bierkaai en Rouaansekaai. Vijf 
meldingen betreffen hoge snelheden van verkeer. Twee meldingen betreffen algemene 
verkeers(on)veiligheid en één melding betreft een klacht over landbouwverkeer over de 
kaaien.

4. Op de Kaaienroute worden, aldus omwonenden, regelmatig hoge snelheden bereikt. Soms 
zelfs ver over de 100 km per uur (meestal in de nachtelijke uren maar niet alleen dan). Is het 
college bekend met de snelheidsovertredingen en de verkeersonveiligheid ten gevolge 
daarvan? Zo ja, wat gaat het college daaraan doen?

Snelheden van ver over de 100 km per uur zijn ons niet bekend en lijken ons zonder objectieve 
meetgegevens technisch onlogisch, maar in onze snelheidsgegevens zien wij wel dat er met 
name in de nachtelijke uren harder gereden wordt dan de toegestane maximum snelheid. Het
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rijden met een te hoge snelheid betreft ongewenst en in sommige gevallen zelfs asociaal 
verkeersgedrag waarvoor de bestuurder van het voertuig zelf verantwoordelijk is. Handhaving 
op snelheidsovertredingen en ongewenst verkeersgedrag is uitsluitend voorbehouden aan de 
politie. Wij brengen dit signaal opnieuw bij de politie onder de aandacht.

5. Heeft het college cijfers over ongevallen, intensiteiten, snelheden en overtredingen, en kunt 
u die met ons delen?

In de periode 2014 -heden zijn er op de Kaaien, gedeelte Koningsbrug tot Beatrixbrug, 12 
ongevallen geregistreerd met 3 gewonden. Bij 5 van de 12 ongevallen waren uitsluitend auto's 
betrokken en was er alleen sprake van schade aan de voertuigen. Twee ongevallen betreffen 
een aanrijding tussen een auto en een snorfietser. In beide gevallen raakte de snorfietser 
gewond. Er zijn 2 ongevallen geregistreerd tussen een fietser en een bromfietser. In één geval 
raakte de fietser hierbij gewond. Er is één ongeval geregistreerd tussen een auto en een 
fietser. Hierbij was alleen materiele schade. Van 2 ongevallen zijn de voertuiggegevens niet 
bekend, maar is alleen materiele schade geregistreerd.

De verkeersintensiteit op het wegvak tussen Koningsbrug en Beatrixbrug is ca. 5500 
motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag (bron: verkeersmodel Walcheren 
2030)

Voor het bepalen en beoordelen van de snelheden van het gemotoriseerde verkeer maken we 
gebruik van de data van het onderzoeksbureau 'Via'. Deze data worden ook door de politie 
gebruikt. Specifiek kijken we hierbij naar gemiddelde snelheden (Vgem) en de zogenaamde 
V85 waarde. Dit is de snelheid die door 85% van het gemotoriseerde verkeer niet wordt 
overschreden. Deze methode is gebruikelijk in de verkeerskunde. Op basis van de gegevens 
van juni 2021 zie we de volgende snelheidswaarden; Op het wegvak Londensekaai-Bierkaai is 
de V85 35,5 km/uur en Vgem 26,8 km/uur. Op het wegvak Rouaansekaai is de V85 38 km/u en 
Vgem 29 km/u.

6. Vindt het college ook dat elk slachtoffer dat voorkomen kan worden, voorkomen moet 
worden, en dat er daarom iets moet gebeuren om de snelheid naar beneden te krijgen op de 
Kaaien ?

Verkeersveiligheid is voor het college uitgangspunt. Bij verkeerssituaties passen we om die 
reden de beleidslijn 'Duurzaam Veilig Verkeer' toe en richten we onze infrastructuur in 
conform de richtlijnen van het CROW. Tijdens de participatie in het kader van de 
planontwikkeling voor de herinrichting van de Kaaienroute is er veel gesproken met de 
bewoners over de toepassing van snelheidsremmers. Uit deze gesprekken is duidelijk naar 
voren gekomen dat er voor drempels op de kaaien geen draagvlak is. Geluidsoverlast en in 
het bijzonder de kans op schade aan de monumentale panden door trillingen als gevolg van 
drempels is voor de bewoners onacceptabel. Om diezelfde reden had een rijbaan in asfalt dan 
ook de absolute voorkeur voor de bewoners. Snelheidsremmers in de vorm van 
wegversmallingen zijn ongewenst. Enerzijds omdat dit vaak een ongewenste 
snelheidsverhoging oplevert wanneer twee tegemoetkomede voertuigen elkaar ter plaatse 
van een wegversmalling naderen en anderzijds zijn wegversmallingen gevaarlijk voor fietsers 
omdat zij vaak in het gedrang komen door het manoeuvrerende autoverkeer. Daarnaast is de 
kaaienroute een onmisbare schakel in de route voor het landbouwverkeer van en naar het
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agrarisch gebied tussen Middelburg en Veere. Wegversmallingen maar ook asverschuivingen 
zijn voor het landbouwverkeer verkeer hinderlijke obstakels. Als compromis is er voor de 
kaaienroute gekozen voor een versmalde rijbaan (conform de CROW richtlijn) met op de 
kruispunten en zijstraten een afwijkende bestrating die het attentieniveau op regelmatige 
afstanden verhoogt.

7. Wat ons betreft zijn er twee dingen nodig: op de korte termijn verkeersremmers, zodat de 
snelheid beperkt wordt op de Kaaien en de verkeersveiligheid verbetert. De verkeersremmers 
passen in het Shared Space-concept. En voorde langere termijn een evaluatie van het Shared 
Space-concept op deze route zodat nagegaan kan worden of dit concept geen onacceptabele 
verkeersonveiligheid oplevert en structurele maatregelen kunnen worden genomen. Ook biedt 
dit leerpunten op voor de herinrichting van andere straten en gebieden in Middelburg.

A. Zegt het college toe dat het verkeer op de kaaien veiliger gaat maken en op korte termijn 
tenminste verkeersremmers aanlegt?

Nee: het college is van mening dat de gemeten snelheidswaarden hoog zijn, maar dat er op 
basis van deze waarden en de ongevalsgegevens geen sprake is van een onacceptabele 
situatie. De kaaienroute wijkt met deze waarden niet af van vergelijkbare straten en 
verkeersintensiteiten zoals bijvoorbeeld de Nassaulaan , Oosterscheldstraat of Spinhuisweg. 
Zoals aangegeven heeft het toepassen van drempels als ook andere vormen van 
snelheidsremming nadelen op het gebied van weginrichting, verkeersveiligheid en woongenot 
en is er hiervoor geen draagvlak onder de bewoners. Aanleggen van drempels zal als gevolg 
van trillingen en het daardoor ontstaan van schade aan de monumentale panden zonder 
twijfel leiden tot schadeclaims.

B. Zegt het college toe een evaluatieonderzoek te doen naar de invoering van het Shared 
Space-concept?

Shared Space (gedeelde ruimte) is een ontwerpbenadering voor het inrichten van een weg, 
kruispunt of plein. Met Shared Space wordt verblijven en verplaatsen met elkaar in evenwicht 
gebracht met als doel de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheid te 
vergroten. Shared Space kent vele verschijningsvormen. Van een inrichting waarbij niets 
gereguleerd is en waar maximaal sprake is van menging van verkeerssoorten tot inrichtingen 
waar nog wel sprake is van enige regulering. De gedachte achter het concept waarbij er geen 
sprake is van enige mate van regulering is dat de onzekerheid die hierdoor bij de 
verkeerdeelnemers ontstaat leidt tot meer oplettendheid en daardoor meer 
verkeersveiligheid. Op de kaaienroute is er slechts in zeer beperkte mate sprake van het delen 
van ruimte. Alleen het rijdende verkeer (fietsers, bromfietsers en gemotoriseerd verkeer) 
maakt gebruik van dezelfde rijbaan en voetgangers hebben hun eigen van de rijbaan 
gescheiden voetpaden. Ook het parkeren vindt plaats in de daarvoor bestemde 
parkeervakken. Feitelijk betreft dit dus geen Shared Space volgens het eerder genoemde 
concept, maar een traditionele straatinrichting volgens de ontwerprichtlijnen van het CROW 
voor erftoegangswegen zoals al vele decennia wordt toegepast maar waarbij in het ontwerp 
de directe omgeving wel nadrukkelijk in meegenomen is. Het college is daarom van mening 
dat een evaluatieonderzoek naar de invoering van Shared Space op de kaaienroute niet nodig 
is.
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8. Het principe van Shared Space is toch eigenlijk het onveiliger te laten lijken zodat het veiliger 
wordt? Vindt het college ook dat stevig rekening moet worden gehouden met zwakkere 
verkeersdeelnemers? Hoe is de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers geborgd op de 
Kaaienroute? Vindt u dat op de Kaaienroute, met zijn doorstroomfunctie en met het tot snel 
rijden uitnodigen (doordat het een lange, rechtuit lopende weg is van asfalt) de verschillende 
gebruiksfuncties goed gecombineerd kunnen worden, waarbij de veiligheid van de zwakkeren 
is gewaarborgd?

Bij vraag 7 is uitgelegd dat de kaaienroute is ingericht als een traditionele straat met een 
rijbaan en vrijliggende voetpaden en parkeervoorzieningen en als zodanig ook zeer 
herkenbaar is. De ontwerprichtlijnen die door de CROW worden opgesteld houden rekening 
met alle verkeersdeelnemers en daarmee dus ook met de zwakkere verkeersdeelnemers.
Door het toepassen van deze richtlijnen creëren we een situatie die bij normaal 
verkeersgedrag de verkeersveiligheid voldoende waarborgt.

9. Een veelgehoorde aanname is dat alle gebruikers, maar vooral kinderen en ouderen, moeten 
wennen aan het concept Shared Space: ze moeten leren ermee om te gaan en er zich in te 
bewegen. De vraag is natuurlijk of een en ander op zich al geen problemen oplevert. Jonge 
kinderen kunnen niet meer dan zóveel leren. Ze hebben moeite met onder andere het 
verkrijgen van overzicht, met schatten van snelheden, met voorspellen van gebeurtenissen, en 
met het nemen van complexe beslissingen. Zelfs in een conventionele verkeersomgeving levert 
dat al problemen op. Het is dus zeer de vraag of het in een 'rommelige' Shared Space- 
omgeving beter gaat. Ouderen hebben moeite met het leren van nieuwe dingen en zeker met 
het leren van nieuwe complexe dingen. Het is dus ook voor hen zeer de vraag of ze ooit met 
Shared Space zullen kunnen leren omgaan. Op welke manier heeft het college rekening 
gehouden met de leermogelijkheden van deze kwetsbare doelgroepen? In het verkeer wil je 
immers niet dat mensen door schade en schande wijzer worden.

Het college is het niet eens met de stelling dat er sprake is van een rommelige Shared Space 
omgeving die een grote mate van gewenning vraagt. De kaaienroute is ingericht als een 
traditionele straat, als zodanig heel herkenbaar en die voldoet aan de ontwerprichtlijnen die 
het landelijke kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en vervoeren openbare ruimte, het 
CROW, adviseert. Daarnaast is met de herinrichting van de kaaien in 2014 en door een 
uitgebreide participatie met de bewoners een enorme kwaliteitssprong voor de ruimtelijke 
kwaliteit gemaakt met de afwaardering is de snelheid op de kaaien verlaagd van 50 naar 30 
km per uur en is de verkeersintensiteit ten opzichte van 2012 met meer dan 50% afgenomen 
waardoor de verkeersveiligheid op deze route is toegenomen.

10. Is het college bereid in de evaluatie op te nemen:

• voor- en na-onderzoek ongevallen (objectieve veiligheid)
• voor- en na-onderzoek intensiteiten per richting (ingedeeld naar verkeerscategorie en 

vooral ook leeftijd
• voor- en na-onderzoek naar het feitelijke (onderlinge) gedrag van alle 

verkeersdeelnemers zowel in hun interactie als in wie er nu uiteindelijk meestal het 
eerst doorrijdt
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• (voor- en najonderzoek opinie/beleving onder representatieve groepen gebruikers en 
omwonenden waarbij bijvoorbeeld ook de doorgaans wat minder assertieve ouderen 
worden betrokken.

Bij de beantwoording van vraag 7B motiveert het college dat het uitvoeren van een 
evaluatieonderzoek niet nodig is. Het college monitort jaarlijks de ongevalsgegevens en de 
ontwikkelingen op het gebied van intensiteitsontwikkelingen op het wegennet van Middelburg 
en handelt hierop naar bevinding van zaken.

11. Wil een dergelijke evaluatie enige methodologische kwaliteit hebben dan dient daarbij niet 
ingezet te worden op bevestiging van verwachtingen welke er waren bij de invoering van de 
Shared Space maar juist op het verkrijgen van informatie die deze verwachtingen 
tegenspreekt. Zegt het college dat toe?

Zie beantwoording van vraag 10.

Hoogachtend, x \
Burgemeester en wethopdérs- van Middelburg, 
de secretaris,^, , de burgermeester

mr. H.M. Bergmann


