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Toezegging TR64 toegankelijkheid bushaltes
—QjeSlQ

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 1 februari heeft wethouder Kruijswijk toegezegd dat het college een 
inventarisatie zal maken van bushaltes in de gemeente die aanpassing behoeven om te 
voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor minder-validen en deze voor het eind van 
2018 ter bespreking aan de raad zal voorleggen. Met deze brief geven wij uitvoering aan 
deze toezegging.

Van de 44 bushaltes in de gemeente voldoen er 37 niet aan de normen
De toegankelijkheidsnormen voor bushaltes hebben betrekking op de afmetingen van de halteperrons, 
de instaphoogte (18 cm), de toegankelijkheid voor rolstoelen en op de herkenbaarheid voor 
slechtzienden (geleidelijnen van ribbeltegels).

Regiolijnen
Voor de 29 haltes op buslijnen (lijnen 50, 80, 81, 14) die met middelgrote en grote bussen worden 
gereden geldt een haltelengte van minimaal 12 meter bij een breedte van minstens 1,20 meter. Langs 
en naar de halte moeten geleidelijnen en markeringen voor slechtzienden worden aangebracht en 
hoogteverschillen worden opgeheven om vanaf het trottoir bij de halte te komen.
Bij 7 bushaltes zijn alle voorzieningen aanwezig, bij de overige ontbreken een of meer voorzieningen. 
Daarvan worden er 5 in Vogelenzang en Bennebroek in 2018 aangepast.
De meeste van de 17 overige haltes zijn vrij eenvoudig aan te passen aan de normen.
Bij twee bushaltes (Korte Zijlweg en Duinlustweg) is aanpassing aan de norm lastig, omdat die direct 
aan het fietspad grenzen. De halte Rijksstraatweg-Bennebroekerlaan kan op de huidige locatie niet 
worden aangepast. Wel mogelijk is verplaatsing naar het noorden, ter hoogte van Linnaeushof. De 
provincie Noord-Holland heeft daar een schetsontwerp voor gemaakt. Met deze verplaatsing wordt 
tevens de doorstroming op de kruising verbeterd en de veiligheid voor fietsers verhoogd. De huidige 
halte Linnaeushof, net over de grens met Heemstede, kan na de verplaatsing worden opgeheven.
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De verplaatsing gaat wel ten koste van drie parkeerplaatsen. Die liggen binnen de blauwe zone en zijn 
bedoeld voor winkelend publiek. Voor het opheffen van deze plaatsen en de nieuwe bushalte zijn 
verkeersbesluiten nodig.

Buurtbussen
Voor de buurtbussen (lijnen 9, 401, 481) is een haltelengte van 4 meter voldoende. Een 
haltemarkering van zwart-witte tegels en een geleidelijn voor slechtzienden is ook hier vereist. 
Voorzieningen voor rolstoelen zijn niet nodig, die mogen niet met een buurtbus reizen.
Geen van de 15 haltes voor buurtbussen voldoet aan deze norm. Bij de meeste haltes is dat eenvoudig 
en tegen lage kosten oplosbaar. De haltes bij het gemeentehuis en de stations vergen meer 
aanpassing of verplaatsing. De coördinator van de buurtbus heeft daar suggesties voor gedaan.

Kosten aanpassingen
De kosten om alle bushaltes zoals hierboven beschreven aan te passen aan de
toegankelijkheidsnormen worden geraamd op C 169.000, - excl. BTW. Daarin zijn de suggesties van de 
provincie en de buurtbuscoördinator opgenomen. Er zijn geen kosten opgenomen voor extra 
voorzieningen als abri's, fietsenrekken, prullenbakken en zitbanken.

Subsidie
De provincie Noord-Holland had dit voorjaar eenmalig een subsidiemogelijkheid voor het aanpassen 
van bushaltes. De indieningstermijn daarvan was helaas te kort om plannen uit te werken en een 
aanvraag in te dienen. De indieningsperiode is op 17 mei verstreken en het subsidieplafond is met de 
ingediende aanvragen ruim gehaald. Het is niet bekend of de provincie ook in 2019 een 
subsidieregeling heeft.
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