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Onderwerp: Sluipverkeer over de HOV-busbaan  

 
Toelichting bij de vragen: 

Tijdens de grote verkeersdrukte in de avondspits van 5 september op de wegen rond IJmuiden, zijn 

er meerdere automobilisten geweest die de HOV-busbaan als sluiproute hebben gebruikt. Hoewel 

de avondspits van 5 september uitzonderlijk druk was, heeft D66Velsen ook signalen ontvangen 

dat bijvoorbeeld taxibestuurders regelmatig gebruik zouden maken van de busbaan. Voor de 

aanleg van de busbaan zijn duidelijke afspraken gemaakt met omwonenden dat de busbaan niet 

opengesteld zou worden voor overig verkeer.  

 

Tevens levert sluipverkeer ook potentieel onveilige situaties op, doordat buschauffeurs, fietsers, 

voetgangers en andere automobilisten geen ander verkeer op de busbaan verwachten en de 

infrastructuur daar ook niet op is ingericht. Ook wordt zo de dienstregeling van de bus gehinderd. 

D66Velsen stelt daarom de volgende vragen.   

 

Vraag 1 

Is het college op de hoogte van het feit dat de busbaan met zekere regelmaat wordt gebruikt als 

sluiproute door ander verkeer dan lijnbussen? 

 

Antwoord vraag 1 

Het college heeft ook de signalen ontvangen over ongeoorloofd gebruik van de busbaan. Er zijn 

echter geen concrete meldingen binnengekomen via het meldpunt Openbare Ruimte of andere 

gemeentelijke communicatiekanalen. Ook de wegbeheerder van de busbaan (provincie Noord-

Holland) is niet bekend met concrete meldingen over sluipverkeer. 

 

Vraag 2 

Zo ja, is het college bereid om strenger te gaan handhaven, zeker gedurende situaties (zoals 

verkeersopstoppingen op de doorgaande wegen) waar er een grotere kans is op sluipverkeer? 

 

Antwoord vraag 2 

Op dit moment is er geen reden om strenger te handhaven. Handhaving is alleen mogelijk als er 

meer bekend is over de locatie en aard van overtredingen. Deze kunnen gemeld worden via het 

meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente of via de provincie. 
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Bij grote verkeersopstoppingen zal ons team handhaving – als er op dat moment tenminste geen 

andere handhavingsprioriteiten zijn – extra aandacht geven aan het oneigenlijk gebruik van de 

busbaan.   

 

Vraag 3 

Is het college bereid om samen met de provincie eventueel aanvullende (infrastructurele) 

maatregelen te nemen om sluipverkeer te voorkomen? 

 

Antwoord vraag 3 

Op dit moment is er geen reden om aanvullende infrastructurele maatregelen tegen sluipverkeer te 

treffen. Mochten er in de toekomst regelmatig meldingen van overtredingen voorkomen, dan zal het 

college in overleg met de provincie treden en maatregelen overwegen.  
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