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1. Aanleiding 
• In december 2018 heeft het college van Noordwijk 

besloten dat, in tegenstelling tot de ongeschreven 
regel in Noordwijk aan Zee, voor de uitvoering van 
de herinrichting doorwerken in 1 zomerperiode 
akkoord is.

• Verenigde ondernemers in Horeca en Retail hebben 
hiertegen bezwaar gemaakt vanuit economische 
belangen. Dit heeft geleid tot een heroverweging 
op basis van belangen.



Overzicht belanghebbenden bij 
draagvlakonderzoek:
• Horeca / Hotels / Retail

• Evenementen / Toerisme

• Bewoners / VvE’s / Thuiswerkers

• Gemeente Noordwijk / Nood & hulpdiensten / 
OV / Projectteam PB



2. Enquête verstuurd aan ruim 1800 
adressen
• Doelen

oPer doelgroep bepalen of er draagvlak is voor 
doorwerken in 1 zomerperiode;

oPer doelgroep bepalen welke belangen het 
zwaarst wegen in keuze zomer- of 
winterscenario. 

oZo objectief mogelijk vastleggen van voorkeuren 
i.s.m. onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs 





Welk belang weegt het zwaarst?



3. Samenvatting resultaten 
(Volledige uitslag enquête is als bijlage ingesloten)
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70% van ondernemers van hotels, restaurants/cafés en retail hebben de 
voorkeur voor geen werkzaamheden in de zomer  
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard?

Organisatietypes buiten beschouwing: zakelijke dienstverlening, anders
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Gewogen belangen per doelgroep
1 = meest belangrijk, 7 = minst belangrijk

#
Ondernemers Bewoners Evenementen Interne 

Stakeholders

1 Economisch belang Hinderbeperking Bereikbaarheid Uitstraling 

2 Parkeren Parkeren Economisch belang Economisch belang

3 Bereikbaarheid Bereikbaarheid Parkeren Bereikbaarheid 

4 Hinderbeperking Oplossen 
grondwateroverlast 

Evenementen 
doorgang 

Evenementen 
doorgang 

5 Uitstraling Economisch belang Uitstraling Hinderbeperking 

6 Evenementen 
doorgang 

Uitstraling Hinderbeperking Parkeren 

7 Oplossen 
grondwateroverlast 

Evenementen 
doorgang 

Oplossen 
grondwateroverlast 

Oplossen 
grondwateroverlast 



4. Risico analyse (SWOT diagram)
• Op basis van de enquête uitslag is door het projectteam een risico-

inventarisatie gedaan voor alle belangen per stakeholdergroep. Daarbij is 
bepaald in hoeverre het risico per stakeholdergroep oplosbaar is binnen het 
projectteam Parallel Boulevard. Deze analyse is vervolgens tijdens de 
klankbordgroep bijeenkomst op 8 juli 2019 met de stakeholders getoetst en 
waar nodig aangepast. 

• Hierna is met name gekeken naar het kwadrant hoge mate van risico en 
beperkte mate van oplosbaarheid. Bereikbaarheid, parkeren en 
economische belang zijn tijdens het doorwerken in een zomerperiode een 
groot risico. Daarbij is het beperkt mogelijk om beheersmaatregelen te 
treffen voor deze risico’s. Dit is tijdens de bijeenkomst bevestigd door de 
klankbordgroepen horeca/retail en evenementen. Bij de klankbordgroep 
bewoners heerst zekere mate van verdeeldheid. Er is begrip voor het 
economisch belang voor horeca gelegenheden in Noordwijk tijdens de 
zomer. Tegelijkertijd is het belang voor de bewoners om zo kort mogelijk 
hinder te ondervinden. Een aaneengesloten werkplanning past daar beter 
bij.  



ONDERNEMERS VVE/BEWONERS EVENEMENTEN GEMEENTE/PROJECT

SWOT diagram Resultaat analyse enquête i.r.t. belangen – 08-07-2019 Blad 1 van 2

HOGE RISICO’S / LAGE OPLOSBAARHEID



SWOT diagram Resultaat analyse enquête i.r.t. belangen – 08-07-2019

ONDERNEMERS VVE/BEWONERS EVENEMENTEN GEMEENTE/PROJECT

Blad 2 van 2

HOGE RISICO’S / LAGE OPLOSBAARHEID



5. Conclusie analyse t.b.v. heroverweging
Uit het onderzoek is gebleken, dat een meerderheid van de 
bewoners een voorkeur heeft voor doorwerken in een 
zomerperiode. Het verkorten van hinder is hierbij het belangrijkste 
motief. Echter de meeste ondernemers vanuit de horeca en retail, 
hebben een sterke voorkeur voor uitvoering van het werk buiten 
de zomerperiode. Parkeren, bereikbaarheid en economisch belang 
wegen hierin het zwaarst. Uit zorgvuldige analyse van deze 
belangen door het projectteam in samenspraak met de 
klankbordgroepen van diverse doelgroepen is gebleken, dat de 
zorgen en risico’s die met bereikbaarheid, parkeren en 
economisch belang samenhangen, in de zomerperiode moeilijk 
weg te nemen zijn. Alleen werken in de winterperiodes lijkt de 
oplossing. Voordat hierover echter een besluit genomen wordt, 
zullen eerst de gevolgen (ook financieel) in beeld gebracht 
worden.



6. Vervolg op onderzoek & analyse  
Presentatie uitslag enquête aan klankbordgroepen inclusief feedback op 
analyse per klankbordgroep en feedback naar wethouder ter Hark
De Muze – 8 juli – 16.00 – 17.30 uur

Voorbereiden heroverwegingsbesluit in college
College van Noordwijk – 16 juli

Definitief besluit college
September 2019

Informatieavond voortgang project voor omgeving
September 2019

Besluit gemeenteraad over eventueel extra krediet
Najaar 2019



Bijlage: resultaten enquête



Draagvlakonderzoek Parallel Boulevard

8 juli 2019

Toelichting en resultaten



Onderzoeksbureau Enneüs

• Aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA)
o Gedragscodes en richtlijnen voor onderzoek en statistiek

• Kwantitatief onderzoek (vragenlijsten)

• Kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen)

• Onderzoek voor onder andere gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties

• Recent draagvlakonderzoek voor onder andere:
o Gemeente Alphen aan den Rijn

o Gemeente Amsterdam

o Gemeente Oldambt

o Gemeenten Lochem, Brummen en Zutphen



Onderzoeksopzet

Doel van het onderzoek
Het projectteam Parallel Boulevard wil de voorkeur voor de uitvoeringsperiode onderzoeken en de onderliggende belangen
voor deze voorkeur in kaart brengen.

Werkgroep
• Vertegenwoordiging vanuit het projectteam Parallel Boulevard en onderzoeksbureau Enneüs
• Adviserende en coördinerende rol voor Enneüs tijdens het onderzoek

Stakeholdergroepen
• Bewoners;
• Ondernemers;
• Evenementen(organisaties);
• Intern (IPM-team).

Methode van onderzoek
• Kwantitatief onderzoek;
• Online en schriftelijke vragenlijsten.
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Vragenlijst (1/3)

• Achtergrondkenmerken
o Bewoners, ondernemers en evenementorganisaties

• Voordelen wel en niet doorwerken in de zomerperiode
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Vragenlijst (2/3)

• Voorkeur voor de planning

• Belangen die meewegen bij deze voorkeur

• Belangrijkste aspecten tijdens de uitvoering (rangorde)
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Vragenlijst (3/3)

• Toelichting op de rangorde

• Gewenste communicatie over het project
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Dataverzameling en respons

Bewoners en ondernemers
• Uitnodigingen per post;
• Mixed-mode: schriftelijke of online vragenlijst;
• 1.782 adressen aangeschreven;
• 285 bewoners en ondernemers (16%) hebben de vragenlijst ingevuld:

o 222 bewoners (78%);
o 38 ondernemers (13%);
o 23 zowel bewoner als ondernemer (8%).

• Betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge van 5,3%.

Evenementen(organisaties)
• Uitnodigingen per e-mail en post (mixed-mode);
• 12 respondenten.

Intern (IPM-team)
• Uitnodigingen per e-mail;
• 10 respondenten (33%).
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Bewoners
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Verdeling permanente en tijdelijke bewoners
Woont u permanent of tijdelijk (een deel van het jaar) in Noordwijk? (n=240)
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De voordelen van doorwerken in de zomerperiode
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van doorwerken in de zomerperiode?  (n=203)

• Kortere uitvoeringsduur, sneller klaar

• Korter overlast van werkzaamheden

• Het bespaart kosten
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De voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode? (n=166)

• Geen/minder overlast voor toerist en ondernemer

• Minder verkeershinder en parkeerproblemen in de zomer

• Geen voordelen (‘te lang in de rommel’)
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Ruim 60% van de bewoners geeft de voorkeur aan 1,5 jaar 
aaneengesloten werkzaamheden
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard? (n=246)
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De meewegende belangen van bewoners bij hun voorkeur
Welke belangen wegen voor u mee in de keuze en licht deze desgewenst toe (optioneel) (n=158)

Belangen om te kiezen voor 1,5 jaar aaneengesloten werkzaamheden:
• Sneller klaar
• Slechts één keer werkzaamheden, niet jarenlang een bouwput
• Meerdere keren opstarten is nadelig
• Overzichtelijker voor iedereen

Belangen om te kiezen voor geen werkzaamheden in de zomer:
• Beter voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de zomer tijdens het hoogseizoen
• Parkeergelegenheid
• Beter voor het economisch klimaat in Noordwijk
• Meer rust in de zomer



14

Belangrijkste aspect Score

1. Het beperken van hinder 3,45

2. Voldoende parkeergelegenheid 3,72

3. De bereikbaarheid van de Parallel Boulevard 3,80

4. Het oplossen van de grond- en regenwateroverlast 3,86

5. Het economisch belang van Noordwijk 3,91

6. De uitstraling van de Parallel Boulevard 4,30

7. Het laten doorgaan van evenementen 4,62

Het beperken van hinder is volgens bewoners het belangrijkste aspect
Kunt u aangeven in hoeverre de onderstaande 7 aspecten voor u belangrijk zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? (n=216)

Bewoners



Ondernemers
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Ondernemers verdeeld over de verschillende categorieën
Onder welke categorie valt uw organisatie? (meerkeuze)
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De voordelen van doorwerken in de zomerperiode 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van doorwerken in de zomerperiode?  (n=49)

• Korte uitvoeringsduur, sneller klaar

• Geen voordelen

• Minder kans op vertraging (bijvoorbeeld door vorst)
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De voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode? (n=53)

• Betere bereikbaarheid in de zomer

• Meer parkeerplekken

• Geen/minder overlast en hinder in het hoogseizoen (‘we zijn een badplaats’)

• Beperkt de verkeersdrukte
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50% van de ondernemers geeft de voorkeur aan geen werkzaamheden
in de zomer
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard? (n=60)
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70% van ondernemers van hotels, restaurants/cafés en retail
geeft de voorkeur aan geen werkzaamheden in de zomer  
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard? (n=43)

Organisatietypes buiten beschouwing: zakelijke dienstverlening, anders
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De meewegende belangen van ondernemers bij hun voorkeur
Welke belangen wegen voor u mee in de keuze en licht deze desgewenst toe (optioneel) (n=38)

Belangen om te kiezen voor 1,5 jaar aaneengesloten werkzaamheden:
• Kortere tijdsduur geeft iedereen minder overlast
• Betere tijdsplanning

Belangen om te kiezen voor geen werkzaamheden in de zomer:
• Beter voor de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid
• Toerisme
• Omzet(derving)
• Rust
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Belangrijkste aspect Score

1. Het economisch belang van Noordwijk 3,11

2. Voldoende parkeergelegenheid 3,27

3. De bereikbaarheid van de Parallel Boulevard 3,31

4. Het beperken van hinder 4,02

5. De uitstraling van de Parallel Boulevard 4,42

6. Het laten doorgaan van evenementen 4,53

7. Het oplossen van de grond- en regenwateroverlast 4,98

Het economisch belang van Noordwijk is volgens ondernemers 
het belangrijkste aspect
Kunt u aangeven in hoeverre de onderstaande 7 aspecten voor u belangrijk zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? (n=53)

Ondernemers



Evenementen(organisaties)
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De voordelen van doorwerken in de zomerperiode 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van doorwerken in de zomerperiode? (n=12)

• Kortere uitvoeringsduur, sneller klaar

• Geen voordelen omdat Noordwijk een badplaats is



25

De voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode? (n=10)

• Betere bereikbaarheid in de zomer

• Minder nadelige gevolgen voor toerisme en horeca

• Evenementen kunnen doorgaan
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Een kleine 60% van de evenementen(organisaties) geeft de voorkeur 
aan geen werkzaamheden in de zomer
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard? (n=12)
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De meewegende belangen van evenementen(organisaties) bij 
hun voorkeur
Welke belangen wegen voor u mee in de keuze en licht deze desgewenst toe? (optioneel) (n=10)

Belangen om te kiezen voor 1,5 jaar aaneengesloten werkzaamheden:
• Kortere tijdsduur geeft minder overlast

Belangen om te kiezen voor geen werkzaamheden in de zomer:
• Beter voor de bereikbaarheid in de zomer
• Toerisme
• Omzet(derving)
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Belangrijkste aspect Score

1. De bereikbaarheid van de Parallel Boulevard 3,00

2. Het economisch belang van Noordwijk 3,00

3. Voldoende parkeergelegenheid 3,27

4. Het laten doorgaan van evenementen 3,71

5. De uitstraling van de Parallel Boulevard 4,69

6. Het beperken van hinder 5,30

7. Het oplossen van de grond- en regenwateroverlast 5,75

De bereikbaarheid en het economisch belang zijn volgens de 
evenementen(organisaties) de belangrijkste aspecten
Kunt u aangeven in hoeverre de onderstaande 7 aspecten voor u belangrijk zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? (n=12)

Evenementen
(organisaties)



Intern (IPM-team)
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De voordelen van doorwerken in de zomerperiode 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van doorwerken in de zomerperiode?  (n=10)

• Sneller klaar

• Efficiënter werken (kostenbesparing)

• Betere kwaliteit van de werkzaamheden
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De voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van uitsluitend werken in de winterperiode? (n=9)

• Geen overlast en betere bereikbaarheid tijdens de zomerperiode

• Minder risico op imagoschade
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80% van de interne stakeholders geeft de voorkeur aan 1,5 jaar 
aaneengesloten werkzaamheden 
Wat is uw voorkeur wat betreft de periode van werkzaamheden aan de Parallel Boulevard?
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De meewegende belangen van intern (IPM-team) bij de voorkeur
Welke belangen wegen voor u mee in de keuze en licht deze desgewenst toe (optioneel) (n=8)

Belangen om te kiezen voor 1,5 jaar aaneengesloten werkzaamheden:
• Werkzaamheden verlopen efficiënter en goedkoper
• Zo snel mogelijk afgerond
• Minder risico’s

Belangen om te kiezen voor geen werkzaamheden in de zomer:
• Omgevingsrisico’s verminderen
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Belangrijkste aspect Score

1. De uitstraling van de Parallel Boulevard 3,27

2. Het economisch belang van Noordwijk 4,00

3. De bereikbaarheid van de Parallel Boulevard 4,20

4. Het laten doorgaan van evenementen 4,63

5. Het beperken van hinder 5,00

6. Voldoende parkeergelegenheid 5,13

7. Het oplossen van de grond- en regenwateroverlast 6,50

De uitstraling van de Parallel Boulevard is volgens de interne
stakeholders het belangrijkste aspect
Kunt u aangeven in hoeverre de onderstaande 7 aspecten voor u belangrijk zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? (n=10)

Intern 
(IPM-team)




