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Onderwerp: Beantwoording Artikel 38 vragen van OPH

Geachte heer Smit,

Op 27 juni 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake afsluiting Kenaupark voor autoverkeer. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Heeft de briefschrijver een verkeerde berekening toegepast?
Kan hiertegenover een berekening gelegd worden die niet of tot minder extra kilometers 
autoverkeer door de stad leidt?

Voor wat betreft de enkelvoudige afstand die omgereden moet worden door de afsluiting 
klopt de berekening. Beredeneerd vanaf het Kenaupark tot aan het Staten Bolwerk is het in 
absolute zin zo dat er omgereden wordt. Echter, het effect van deze maatregel is niet in 
absolute zin te berekenen want er is geen sprake van een ceteris paribus. We stimuleren 
gebruik van fiets en OV (ook met deze maatregel), daarnaast gaan we ervan uit dat de reis 
met de auto veel langer is dan alleen het aangegeven stuk. Voor een reis vanaf bijvoorbeeld 
Amsterdam zijn de verschillen te verwaarlozen als wordt gekozen voor de kortste route. Een 
inschatting over het volledig aantal omgereden kilometers is dus niet te geven.

2. Kan bij de berekening van de briefschrijver en bij elke andere berekening(sgrondslag) een 
indicatie van de meer C02- en fijnstofuitstoot worden gegeven?

We kennen de enkelvoudige uitstoot van C02 bij het huidige wagenpark, deze bedraagt 
ongeveer 220 gram per autokilometer, bezettingsgraad 1 persoon per auto. Ter vergelijking: 
voor de fiets is dit 0 g/km, voor de elektrische fiets is dit 7 g/km.
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Voor fijnstof PM10 bedraagt de uitstoot 0,04 g/km per gemiddelde personenauto in 
stadsverkeer; voor fijnstof PM2,5 is dit 0,01 g/km. (bron:
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/documenten/publicaties/2018/03
/15/invoergegevens-luchtkwaliteit-2017).
Voor fietsen (ook elektrisch) kan de uitstoot van fijnstof op nihil gesteld worden.

Omdat het totaal aantal kilometers dat 'omgereden' moet worden en de effecten van de 
maatregel zeer moeilijk zijn te onderzoeken kan geen totaalinschatting worden gemaakt. Als 
een deel van de mensen, die met de auto richting binnenstad gaan voortaan van de fiets of 
het OV gebruik maken, zal de uitstoot zelfs dalen.

3. Is het kruispunt Parklaan/Friese varkensmarkt geëquipeerd en voldoende overzichtelijk voor 
een aanbod van ca. 2.000 auto's per dag meer dan oorspronkelijk was voorzien?

De afsluiting is al maanden geleden aangebracht en heeft nimmer voor verkeersproblemen 
gezorgd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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