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Programma
• 19:15 uur inloop

• 19:30 uur het project in vogelvlucht

• 19.50 uur resultaten draagvlakonderzoek

• 20.05 uur analyse onderzoek en heroverweging

• 20.10 uur schadeprotocol

• 20.20 uur omgevingsvriendelijk werken en bewonersplatform

• 20.25 uur korte vragenronde

• 20.30 uur informatietafels - 21:30 uur afsluiting



Project in vogelvlucht

Raymond Hazebroek



Projectgebied herinrichting + drainage

Gebied herinrichting 
Drain onder de Parallel Boulevard



Nieuwe situatie bovengronds Conform ontwerp 2016



- Oplossing regenwaterproblematiek 
- Vervangen vuilwater riolering

Ondergronds



2. Aanleg drainage t.b.v. grondwateroverlast



Structurele oplossing grondwaterproblematiek



Dwarsdoorsnede
Herinrichting en drainage combineren



Herinrichting + riolering + drainage
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Laatste ontwikkelingen stikstofproblematiek

Henri de Jong



Consequenties voor Parallel Boulevard

Raymond Hazebroek
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2019

Aanbesteding

Werkvoorbereiding

Uitvoering

2020 2021 2023
sep sep sep sepapr apr apr apr

2022
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Consequentie n.a.v. stikstofbesluit
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Wat gaan we wel doen?
- Uitvoeren van stikstof berekeningen
- Dialoog aan blijven gaan omtrent risico’s

- Besluitvorming afronden:
• Uitvoering in winterperiodes conform 

draagvlakonderzoek
• Extra krediet aanvragen



Toelichting opdracht draagvlakonderzoek
Vincent van der Burgt



Aanpak draagvlak onderzoek 

Of niet? 



Draagvlakonderzoek Parallel Boulevard

Toelichting en resultaten
Wibe Snelting



Onderzoeksbureau Enneüs

•Aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie 
Nederland (MOA)
oGedragscodes en richtlijnen voor onderzoek en 

statistiek

•Kwantitatief onderzoek (vragenlijsten)

•Kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen)

•Onderzoek voor onder andere gemeenten, 
onderwijsinstellingen en woningcorporaties



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.

Stakeholdergroepen
• Bewoners;
• Ondernemers;
• Evenementen(organisaties);
• Intern (Projectteam, gemeente, nood- en hulpdiensten)

Methode van onderzoek
• Kwantitatief onderzoek;
• Online en schriftelijke vragenlijsten.
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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%). 21



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



Ondernemers
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Ondernemers verdeeld over de 
verschillende categorieën
Onder welke categorie valt uw organisatie? (meerkeuze)

16%

31%

41%

29%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Hotels (n=6) Restaurants en cafés (n=13) Retail (n=19) Zakelijke dienstverlening
(n=12)

Anders (n=15)

Bij ‘Anders’ wordt o.a. casino, toeristisch verhuur, (financiële) dienstverlening en hulpdiensten genoemd.
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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



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
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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=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)



Intern (Projectteam, gemeente, nood-
en hulpdiensten)
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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 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



Analyse belangen
Vincent van der Burgt



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 



Risico analyse (d.m.v. SWOT diagram)



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



Zomer doorwerken                Winterperiode

Verschuiving risico’s en oplosbaarheid



2019

Aanbesteding

Werkvoorbereiding

Uitvoering

2020 2021 2023
sep sep sep sepapr apr apr apr

2022
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4

Extra buffer inbouwen april/mei
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Extra buffer

Doorgaand verkeer Parallel Boulevard wel open



Schadeprotocol binnen het project

Gert Hartog



WERK in uitvoering



Stappen:

1. Preventieve maatregelen opdrachtgever 
2. Vaststellen bestaande situatie 
3. Monitoring tijdens uitvoering
4. Schademelding 
5. Schadebehandeling 



Omgevingsvriendelijk werken

Marcel Floor



OMGEVINGSPARTIJEN

Omwonenden / VVE’s
Nood- en hulpdiensten
Gebruikers
Arriva
Overheden 



Overzicht klankbordgroepen:

• Horeca / Hotels / Retail / Vermaak

• VVE’s / Omwonenden / Thuiswerkers

• Evenementen / Toerisme



Aandacht voor omgeving in BLVC-kader

•Bereikbaarheid

•Leefbaarheid

•Veiligheid

•Communicatie

→ Voorwaarden meegeven aan aannemer 
voordat de uitvoering start





Vragen of afspraak? info@parallelboulevard.nl

Meer informatie

Aanmelden nieuwsbrief op projectwebsite 
www.parallelboulevard.nl

mailto:info@parallelboulevard.nl
http://www.parallelboulevard.nl/


Afsluiting en korte vragenronde

Raymond Hazebroek

korte pauze
20.30 uur informatietafels



bar

koffie

scherm

TECHNIEKSCHADE

BEWONERS
PLATFORM

DRAAGVLAK 
ONDERZOEK

PLANNING/ 
AANBESTEDING

INFOFILM PAS



Bedankt en tot ziens

Informatiebijeenkomst

2 oktober 2019


