
LRN Maximum snelheid Oude Spoorbaan en de handhaving ervan

1. Inleiding 

Tijdens het Politiek Forum op 30 september 2019 hebben alle raadsleden aangegeven niet overtuigd 

te zijn van de noodzaak 70 km/h te gaan rijden op de Oude Spoorbaan. Dit na alle informatie over 

rijdtijden en zeer beperkte tijdswinst (van slechts 20 seconden) die hierover met de aanwezige 

raadsleden is gedeeld. Zij steunden het voorstel van bewoners en de door hen aangedragen 

onderliggende argumenten voor maximaal 50 km/h, mede omdat die snelheid óók geldt voor het 

gehele tracé van de LRN in Leiden. De bewoners waardeerden die steun van de fracties.

Daarom is de beoogde snelheid op de Oude Spoorbaan 50 km/h.

Het enige voor de wethouder nog overgebleven tegenargument was: het wegbeeld van deze 4-baans 

weg met brede middenstrook nodigt uit tot sneller rijden dan 50 km/h en de politie / het Openbaar 

Ministerie zullen daarom niet optreden tegen overtreding van de maximum snelheid, omdat de 

verkeersveiligheid niet in het geding is. Er zal om die reden niet gehandhaafd worden en dus zijn dan 

op grote schaal snelheidsovertredingen te verwachten, waardoor de bewoners belast worden met 

meer geluid.

Er is door bewoners een nader onderzoek ingesteld naar deze argumenten; het resultaat daarvan 

wordt in deze notitie gepresenteerd, inclusief de conclusies hoe uit deze impasse te geraken.

De voor deze discussie belangrijkste bepaling in de wegenverkeerswet luidt (zie art 1 van de 

Uitvoeringsvoorschriften BABW, Hst II, paragraaf 4):

 “De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter 

plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de 

beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en 

van zijn omgeving”. (Onderstrepingen door bewoners)

Reactie bewoners hierop: Kennelijk leest de wethouder alleen de eerste regel en negeert de rest. 

De rest van deze wetstekst wijst erop dat waar nodig de weg en zijn omstandigheden zodanig zijn 

aangepast dat de beoogde snelheid (in dit geval 50 km/h) redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en 

inrichting van de weg en zijn van omgeving. In dit laatste deel van de tekst wijst de wetgever er op 

dat – in het geval van de Oude Spoorbaan -  óók rekening dient te worden gehouden met de 160 

aaneengesloten woningen langs het tracé (waarvan de projectgroep inmiddels wel erkent dat dit 

tracé is gelegen binnen de bebouwde kom).

2. Conclusies

De Wegenverkeerswet eist dat maximum snelheid en wegbeeld met elkaar in overeenstemming zijn.  

De wet eist echter niet dat het wegbeeld bepalend is voor de maximum snelheid, integendeel. Er 

kunnen vele valide redenen zijn een lagere maximum snelheid in te stellen en de wet eist dan dat zo 

nodig de weg daarop wordt aangepast.

Het argument van de wethouder dat een vierbaansweg uitnodigt om 70 km/h te rijden is de 

omgekeerde redenering: als je dat als wegbeheerder NIET wilt (of van de gemeenteraad niet mag), 

dan MOET je dus maatregelen nemen opdat de weggebruiker niet verleid wordt 70 km/h te rijden. 



De wethouder refereert ook aan “het open karakter” van de Oude Spoorbaan als argument om 

sneller te gaan rijden, maar vergeet daarbij dan dat zo’n “open karakter” ook geldt op delen van  

provinciale wegen (bv de N206 van Leiden naar Zoetermeer) waar 60 km/h de maximum snelheid is. 

De maximum snelheid op de N206 is 80 km/h, maar op een stuk van de weg is 60 km/h ingesteld 

vanwege erfontsluitingen aan de N206, ook al heeft het landschap ook daar een “open karakter”.

Nu ondubbelzinnig is aangetoond dat een snelheid van 70 km/h niet nodig is om de doelstellingen 

van de LRN te realiseren dient op grond van alle andere argumenten (o.a. zicht voor bewoners, 

milieu, minder kans op files in de spits, kostenbesparingen) de beoogde maximum snelheid - net als 

op de LRN in Leiden - te worden vastgesteld op 50 km/h.

Het lijkt daarbij onvermijdelijk dat bij de inrichting van de weg enige aanpassingen worden 

aangebracht, opdat te hard rijden niet wordt uitgelokt. Welke aanpassingen dat zijn dienen 

uiteraard de verkeersdeskundigen van de projectgroep uit te werken. 

Het ligt daarbij voor de hand dat met een lagere snelheid ook kostenbesparingen te realiseren zijn.

De prioriteit bij snelheidshandhaving ligt weliswaar bij verkeersveiligheid, maar is daar 

nadrukkelijk niet toe beperkt. Ook milieu en doorstroming zijn valide argumenten om over te gaan 

tot handhaving en dat gebeurt dan ook in de praktijk.

Er zijn vele mogelijkheden voor deze handhaving, anders dan flitspalen of trajectcontrole en deze 

worden ook nu al toegepast door de politie, ook in Leiderdorp. Deze zijn in deze notitie toegelicht. 

Ook de gemeente zelf heeft controlemogelijkheden.

3. Het handhavingsbeleid

Op aangeven van een van de deskundige bewoners langs het tracé is een grondige analyse 

uitgevoerd van de wetsteksten en van de relevante beleidsdocumenten die zich richten op het 

vaststellen van maximum snelheden en verkeershandhaving. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 

de politie Leiderdorp en is een vraag voorgelegd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het beeld wat daaruit opdoemt is dat:

 de inrichting van de weg en de ter plekke beoogde maximum snelheid op elkaar moeten 

aansluiten

 bij het voorschrijven van de maximum snelheid niet alleen rekening gehouden moet worden 

met de inrichting van de weg, maar óók met zijn omgeving

 er diverse mogelijkheden bestaan om “het wegbeeld” aan te passen, opdat deze beter 

aansluit bij de voorgeschreven maximum snelheid

 verkeersveiligheid de belangrijkste reden is voor handhaving van de maximum snelheid, 

maar niet de enige; ook milieu en doorstroming zijn belangrijke triggers

 er naast flitspalen en trajectcontrole nog vele andere methoden beschikbaar zijn om te 

handhaven op snelheid. Zo worden lasercontroles nu ook al toegepast door de politie in 

Leiderdorp en kunnen desgewenst ook BOA’s deze taak uitvoeren . En de persoonlijke 

ervaringen wijzen uit dat palen met matrixborden/smiley’s vrij effectief kunnen zijn. Deze 

kunnen overschrijdingen van de maximum snelheid registreren waarna, indien die frequent 

voorkomen, er een follow-up kan komen in de vorm van snelheidscontroles.

Hierna worden in het kort de belangrijkste bevindingen geschetst; details zijn te vinden door te 

klikken op de hyperlinks.



3.1 CVOM (Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) te Utrecht

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/

Snelheidscontroles vinden plaats om drie redenen:

 Verkeersveiligheid (dit heeft prioriteit); snelheid speelt een rol bij elk verkeersongeval

 Milieu; hoe harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-

uitstoot en hoe meer geluidsoverlast. 

 Doorstroming; als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden ontstaan er minder 

files. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner, en ook dat scheelt files. 

3.2 SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) 

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/snelheid-welke-maatregelen-voor-

snelheidsmanagement-zijn-er ) 

In een factsheet van de SWOV uit 2011 wordt voor snelheidsmanagement een opsomming gegeven 

van beschikbare maatregelen, toe te passen in een logische volgorde. De belangrijkste elementen 

zijn: 

1. Bepaal welke snelheidslimiet nog veilig is. Houdt daarbij ook rekening met de functie van de 

weg en eventuele obstakels (zoals bij ons de rotonde Schildwacht).

2. Zorg dat die limiet geloofwaardig is, oftewel aansluit bij het wegbeeld. Uitleg over de reden 

dat een limiet niet past bij het wegbeeld kan ook helpen de geloofwaardigheid te vergroten 

(bijvoorbeeld een onderbord “geluidsoverlast”)

3. Geef goede informatie over die limiet ter plaatse. (Plaats bijvoorbeeld het verbodsbord 50 

km/h, ook al is dat binnen de bebouwde kom; de wet staat dat toe)

4. Ondersteun de limiet met snelheidsremmers. Daarbij is het belangrijk dat de locatie van de 

snelheidsremmers logisch is en dat de maatvoering in overeenstemming is met het geldende 

snelheidsregime

5. Politietoezicht / handhaving, gericht op zowel algemene afschrikking als preventie

6. Educatie en voorlichting (bijvoorbeeld onderborden, matrixborden/smiley’s)

Benadrukt wordt dat vaak een combinatie van deze maatregelen noodzakelijk is.

3.3 IBO Verkeershandhaving (10 mei 2016)

Rijksoverheid:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-796697.pdf 
Dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek geeft het antwoord op de volgende onderzoeksvraag: In 

welke mate is het verkeershandhavingsbeleid in Nederland momenteel doelmatig en doeltreffend 

vormgegeven in relatie tot verkeersveiligheid, milieu en doorstroming op de weg? 

Meldt daarbij dat verkeersveiligheid de eerste prioriteit is van verkeershandhaving, maar niet de 

enige. Ook milieu en doorstroming kunnen verkeershandhaving noodzakelijk maken.

Het accent wordt gelegd op de 3 E’s (Engineering, Education, Enforcement – Ontwerp van de weg, 

Voorlichting over het gebruik (smiley’s) en Handhaving). Het onderzoek doet ook aanbevelingen de 

verantwoordelijkheid en zeggenschap van de wegbeheerder te vergroten.

3.4 Instructies OM voor snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (1-10-2018) 

https://www.om.nl/@103743/instructie/

Dit is een vrij uitgebreid document met voorschriften/voorwaarden voor een effectieve handhaving 

op snelheidsovertredingen. Opvallend zijn de volgende passages:

Juridisch gezien is er geen bezwaar tegen het verbaliseren op kenteken bij gebruik van de lasergun. 

Omdat echter bij het gebruik van de lasergun meestal geen fotografische- of videoregistratie van de 

gedraging of overtreding plaatsvindt, moet in beginsel tot staandehouding worden overgegaan. 

Echter als bij het gebruik van de lasergun toch tot het verbaliseren op kenteken wordt overgegaan 
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zonder fotografische of videoregistratie, moet dit in het proces-verbaal of de beschikking worden 

gemotiveerd.

Uit de instructies is ook op te maken dat BOA’s ingezet kunnen worden voor snelheidshandhaving, 

waardoor de reguliere politie niet extra wordt belast (natuurlijk krijgt het OM wel te maken met de 

eventuele processen verbaal en het verwerken ervan).

3.5 Beleidskader Flitspalen (OM, Parket CVOM, 4 juni 2015) 

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/flitspaal/

(Onder deze hyperlink kan het PDF document Beleidskader Flitspalen 2015 worden geopend)

In principe zet het OM alleen flitspalen in op plaatsen met een aantoonbaar 

verkeersveiligheidsprobleem door snelheid en/of rood licht. Handhaving door flitspalen is een 

sluitstuk; eerst moet de infrastructuur in overeenstemming zijn met de beoogde maximum snelheid. 

Na een reconstructie wordt geen flitspaal (terug)geplaatst. Flitspalen dienen 24/7 aan te staan. 

Gezien deze randvoorwaarden is het plaatsen van flitspalen langs de Oude Spoorbaan niet logisch.

3.6 Gesprekken met politie Leiderdorp

Op 4 oktober 2019 is gesproken met een medewerker  van de politie Leiderdorp. Desgevraagd 

meldde zij dat door de politie ook nu reeds regelmatig met handapparatuur wordt “gelaserd” op 

snelheidsovertredingen, vaak naar aanleiding van klachten van bewoners. Verkeersveiligheid speelt 

daarbij uiteraard een rol maar er kunnen ook andere redenen zijn. Ook de wijkagent gebruikt soms 

de lasermeting en zij adviseerde om contact met hem op te nemen. Op 9 oktober is gesproken met 

de wijkagent. Hij bevestigde dat incidenteel lasermetingen worden gedaan, óók op de Oude 

Spoorbaan. Meestal neemt de motorpolitie daartoe het initiatief. Het beeld dat de politie in het 

geheel niet controleert herkende hij niet. Hij was verbaasd over de discussie, want in Leiden geldt op 

de 4-baans wegen eveneens 50 km/h als grens. Overigens kan de gemeente ook zelf controleren met 

matrixborden (smiley’s) en grote overtredingen bij de politie melden.

3.7 Reactie Ministerie van Justitie en Veiligheid

De vraag is voorgelegd aan de medewerker (Staf en Bedrijfsvoering DG Politie en Veiligheidsregio’s) 

hoe bereikt kan worden dat de politie toch incidenteel handhavend optreedt bij 50 km/h? Het 

antwoord luidt dat dit besproken dient te worden in het driehoeksoverleg, waaraan ook de 

burgemeester deelneemt. De burgemeester kan door de raad ter verantwoording worden geroepen. 

Geconcludeerd kan worden dat ook hier de raad het laatste woord heeft.

4. Wat zou er in het Kaderbesluit moeten komen?

 De maximale snelheid op de Oude Spoorbaan is - net als in Leiden - 50 km/h

 Bij de Dwarswateringbrug komt een bord 50 km/h om dit te benadrukken

 Het wegontwerp wordt zodanig aangepast dat het wegbeeld aansluit bij 50 km/h, waardoor 

OM en politie geen argument hebben om niet te handhaven

 Door de gemeente worden matrixborden met smiley’s geplaatst, waarbij ook de actuele 

snelheden worden gemeten en opgeslagen; indien blijkt dat er stelselmatig en veel te hard 

wordt gereden volgen andere snelheidscontroles en treden politie en OM handhavend op.

Opgesteld op 12 oktober 2019 ten behoeve van het Politiek Forum op 4 november 2019 door de 

volgende bewoners langs het tracé:

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/flitspaal/

