
Bericht Politieadviseur over snelheidscontrole

Geachte heer Joosten,

N.a.v. ons telefoongesprek van gisteren en uw verzoek om per mail aan te geven waarmee bij
snelheidscontroles rekening gehouden moet worden, bericht ik u het volgende:

De maximum snelheid die op een weg is ingesteld moet afgedwongen worden door de
inrichting van de weg. Op een kaarsrechte weg met 2 keer 2 rijstroken buiten de bebouwde
kom, zonder enige snelheidsremmende maatregelen als drempels, plateau's oid is een max
snelheid van 50 km/h niet handhaafbaar. ls ook niet geloofwaardig.
Handhaving door politie moet sluitstuk zijn als er op gebied van infra al het

mogelijke/redelijke is gedaan. Zo is er momenteel een schrijven van justitie dat als er meer
dan 20 % overschrijders zijn van de toegestane snelheid in bv een zone 30 of 60 km/h-zone
de wegbeheerder "aan de beurt" is om maatregelen te nemen om die snelheid omlaag te
brengen door aanpassen van de infra. Als die aanpassingen er niet zijn, mag er ook niet
gecontroleerd worden. Op een voor 80 km/h ingerichte weg kan nooit een max snelheid van
50 km/h worden ingesteld. lndien daarvoor een voorgenomen verkeersbesluit voor advies
naar de politie wordt gestuurd, zal dat dan ook een negatief advies opleveren. Een door de
politie gegeven positief advies geeft tot op zekere hoogte aan de wegbeheerder de garantie
dat de politie zal handhaven. Een negatief advies geeft die garantie juist niet.
ln geval van klachten over snelheidsoverschrijdingen zal eerst door de wegbeheerder een

meting gedaan moeten worden d.m.v een Smiley, kantradar of telslangen. De aanwezigheid
van een smiley geeft over het algemeen gedragsbeinvloeding en daarmee ook een
snelheidsverlaging. Aan de hand van de meetresultaten kan eventuele ook inzet van politie
zo effectief mogelijk zijn. Geen controle op momenten dat er weinig verkeer passeert maar
juist op momenten met veel verkeer. Men ziet dan ook dat er gehandhaafd wordt wat weer
effect heeft op de rijsnelheid.
Klachten over snelheidsoverschrijdingen worden niet zelden veroorzaakt door het zgn

subjectieve verkeersonveiligheidsgevoel. Men dénkt dat er te snel gereden wordt en men
ervaart dit als gevaarlijk en hinderlijk (geluid). Om dit te ontzenuwen is ook weer die Smiley
inzetbaar.
Als de V-85 (de snelheid die door 85 % van de weggebruiker aangehouden wordt) lager of
gelijk is aan de toegestane snelheid is dat algemeen aanvaard. De politie zal dan ook-niet
gaan handhaven.
Als de politie gevraagd om te handhaven zal altijd een analyse gemaakt worden of er een
relatie is tussen hoge rijsnelheden en ernstige verkeersongevallen op die weg. Hier tellen ook
weer de meetresultaten Smiley en registratie van verkeersongevallen.
Plaatsing van flitskasten is geregeld in "Beleidskader Flitspalen" van het OM. Voordat er een

flitspaal ergens neergezet wordt, moet een lange procedure gevolgd worden waarbij ook
bovenstaande punten meegewogen worden. Dit om te voorkomen dat er "zomaar even een
politieke flitspaal" neergezet wordt, zonder dat de verkeersveiligheid daarin meegewogen
wordt.
Als de politie gaat handhaven met radar of Lasergun dient er onder de 100 km/h een
correctie plaats te vinden van 3 km/h omlaag. Schrijven van een bon begint bij 7 km/h of meer
overschrijding op de meetapparatuur, dus feitelijk bij 4 km/h echte overschrijding.
lk weet niet hoe het verloop is van de weg in Leiderdorp. Er zijn eisen waaraan een weg

moet voldoen om te mogen controleren. Zo mogen er in het wegvak waar de meting gedaan
wordt, geen bochten liggen. Er mag pas na een bepaalde afstand na het bord met de max
snelheid gecontroleerd worden. (Bv als er na een wegvak met 80 km/h de max snelheid terug
gaat naar 50 km/h mag er pas na 3 x 80 (oorspr max snelheid) = 249 meter).

Met vriendelijke groet,

Sgnlor verÃtrsrùqvy,ùv,,, ¡v
Politie l Den Haag I DROS lnfra, Team Advies & Analyse
District E : Rr.lsdjk - Delft - Westland I

Vrerschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk
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