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Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder Mobiliteit en Cultuur, de heer Van
Asten inzake evaluatie parkeermaatregelen auto Actieplan Scheveningen 2021 (RIS311467) op 19 mei
2022 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie T.1 ‘Verbeter
communicatie onderweg over reistijd tot strand’ (RIS312325) aangenomen. Hierbij informeert het
college de raad over de afdoening van de motie.
De motie luidt als volgt:
Constaterende, dat:
• op de eerste warme dagen van 2022 al vroeg op de middag via de communicatiekanalen van de
gemeente Den Haag wordt aangegeven dat Scheveningen niet meer bereikbaar is met de auto,
omdat alle parkeerplekken en parkeerplaatsen vol zijn;
Overwegende, dat:
• de gemeente weliswaar communiceert via de website en de sociale media dat je niet meer met
de auto naar Scheveningen moet komen en gebruik kunt maken van de zogenaamde
Park+Beach regeling, maar deze informatie automobilisten op weg naar het strand niet meer
bereikt;
• er op de DRIP’s (Dynamische route-informatiepaneel) boven bijvoorbeeld de A12 richting Den
Haag al wel informatie staat over de reistijd tot Den Haag centrum, Kethelplein en
Kleinpolderplein, maar automobilisten niet worden geïnformeerd over de reistijd naar
Scheveningen Bad en de (tijds)voordelen van het gebruik maken van een Park + Beach;
Verzoekt het college:
• in samenwerking met de ANWB en medewegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, er
(communicatief) alles aan te doen om, ook onderweg, automobilisten tijdig over adequate
informatie te laten beschikken over de autobereikbaarheid van Scheveningen om hen te
verleiden niet met de auto naar Scheveningen te gaan.
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Het college beantwoordt de motie als volgt:
Op diverse plaatsen boven de rijkswegen (A4, A12, A13) worden op dynamische routeinformatiepanelen (DRIPS) reeds reistijden vermeld voor verschillende routes naar Scheveningen. Dit
gebeurt op plaatsen waar automobilisten de keuze hebben om via verschillende routes te reizen.
Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de Verkeerscentrale van Rijkwaterstaat. Ook wordt op de
DRIPS boven de rijkswegen en boven de verschillende invalswegen naar de kust de actuele
bereikbaarheidssituatie aan de kust getoond. Voor elk druktescenario liggen hier specifieke, op de
drukte afgestemde, tekstboodschappen voor klaar en deze worden al ingezet. Overigens wordt per
DRIP continu de afweging gemaakt welke boodschap prioriteit heeft: een boodschap over de actuele
bereikbaarheid aan de kust of een boodschap over bijvoorbeeld een incident of wegomleiding.
Met de ANWB wordt de samenwerking gezocht, waarbij het de insteek van het college is om de ANWB
de actuele verkeerssituatie op de wegen richting de Haagse kust te laten meenemen in de fileberichten
op de radio, ook weer gekoppeld aan de druktescenario’s. Naar verwachting is deze service aanstaande
zomer operationeel.
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.
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