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Aanleiding

Aan de noordkant van Leiden en Leiderdorp worden infrastructurele maatregelen genomen om het
verkeer te bundelen: de Leidse Ring Noord. De Oude Spoorbaan maakt onderdeel uit van deze
Leidse Ring Noord. Tussen de Dwarswatering en de N446 is de Oude Spoorbaan een
gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom, met een profiel van 1x2 rijstroken en een

maximumsnelheid van 50 km/u. Deze situatie, met een maximumsnelheid van 50 km/u bij een weg
buiten de bebouwde kom, is in strijd is met de Uitvoeringsvoorschriften BABW1. Een

maximumsnelheid van 50 km/u kan alleen binnen de bebouwde kom toegepast worden.

ln een eerder opgesteld advies binnen het project is geconstateerd dat dit deel van de Oude
Spoorbaan verbreed dient worden naar 2x2 rijstroken2. Vanaf het kruispunt met de Engelendaal,
wordt de weg in de toekomst daarom verbreed naar 2x2 rijstroken (zie afbeelding 2 op de
volgende pagina).

Afbeelding L: Huidige situatie (bron: Google Maps).

De gemeente is voornemens om op de Oude Spoorbaan een maximumsnelheid van 70 km/u in te
stellen en daarbij de locatie van de bebouwde kom grens aan te passen. Echter, een
klankbordgroep van omwonenden wil graag dat op de Oude Spoorbaan een maximumsnelheid van
50 km/u wordt ingesteld. Naar aanleiding van een discussie ¡n het Politiek Forum van 30 september
2019, hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp aan DTV Consultants gevraagd om als

1 Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is gebaseerd op de
Wegenverkeerswet en geeft nadere instructies over de plaatsing en het verwijderen van verkeerstekens.
Onder verkeerstekens worden verstaan verkeersborden, verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek.
2 Verkeerskundig ontwerp Oude Spoorbaan, M. Willekens (DTV Consultants), 31 mei 2017.
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onafhankelijke partij te beoordelen of 50 of 7O km/u op de betreffende weg de best passende

maximumsnelheid is.
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Afbeelding 2: -foekomst¡ge situotie (bron: Verkeerskundig referentieontwerp Oude Spoorbaan, gemeente

Leiden, 2019).

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RW 1990)

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een uitvoeringsbesluit bij de

Wegenverkeerswet l-994. ln het RVV staan de verkeersregels en verkeerstekens die in Nederland

van toepassing zijn.

Artikel 21 gaat over de maximumsnelheden buiten de bebouwde kom:

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende moximumsnelheden:

s. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op outowegen 100 km per uur en op

ondere wegen 80 km per uur.

Voor een weg buiten de bebouwde kom geldt dus dat, als het geen autoweg of autosnelweg

betreft, de standaard maximumsnelheid 80 km/u is. Alleen als met bebording een andere

maximumsnelheid is aangegeven, geldt een andere maximumsnelheid.

Uitvoeringsvoorschr¡ften BABW inzake verkeerstekens

ln hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van het BABW staat in Paragraaf 1 (Algemene bepalingen ten

aanzien van de toepassing van verkeersborden) onder punt 2 het volgende:

Borden worden n¡et toegepost indien doormee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met

een gedrogsregel of een qnder verkeersteken. Ook indien het gewenste gedrog voortvloeit uit de

weginrichting blijven borden achterwege.

Algemene verkeersregels worden niet met verkeersborden aangeduid. Er worden dus

bijvoorbeeld geen borden geplaatst om op gelijkwaardige kruispunten aan te geven dat

bestuurders van rechts voorrang hebben. Net zo min wordt de standaard maximumsnelheid

zoals deze in het RVV 1990 staat, met borden aangeduid.
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Hoofdstuk ll in de Uitvoeringsvoorschriften BABW gaat in op het plaatsen van verkeersborden.
Paragraaf 4 geeft voorschriften voor de afzonderlijke borden. Deze paragraaf beschrijft over bord
A1 (dat de maximumsnelheid aangeeft) het volgende:

Toepassing

7 De in te stellen moximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plootse
Dit betekent dot woor nodig de omstondigheden op zodanige monier zijn oongepost dot de
beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aqrd en de inrichting van de betrokken weg en
von zijn omgeving.

2 Geen andere don de volgende moxímumsnelheden worden vostgesteld:
q. binnen de bebouwde kom:
- op wegvokken: 70, 30, 15 km/u
- bij gevorenpunten: 30, 20 km/u;

b. buiten de bebouwde kom:
op outowegen:
- op wegvokken: 80 km/u
- bij gevarenpunten: 70 km/u;
op outosnelwegen:
- op wegvokken: 730, 720, 7L0, 700, 90, 80, 70, 60, 50 km/u;
op ondere wegen buiten de bebouwde kom:
- op wegvokken: 60, 30 km/u
- bij verkeerslichten: 70 km/u
- bij gevorenpunten: 60, 50 km/u.

3 Binnen de bebouwde kom mag bord A7 worden geplootst om zonodig te herìnneren oon de
olgemene snelheidslimiet van 50 km/u.

Voor een weg buiten de bebouwde kom geldt dus dat, als het geen autoweg of autosnelweg
betreft, op een wegvak (dat is het weggedeelte tussen twee kruispunten) alleen de borden
A1 60 (60 km/u) en A1 30 (30 km/u) mogen worden toegepast, mits dat in overeenstemming
is met het wegbeeld ter plaatse. Dit houdt onder andere in dat de borden A1 60 (60 km/u)
en A1 30 (30 km/u) op wegvakken slechts toegepast mogen worden indien iedere weg in het
betrokken gebied voornamelijk een verblijfsfunctie heeft. op de oude spoorbaan is de
verblijfsfunctie duidelijk niet de voornaamste functie van de weg. zo zijn er vrijwel geen
erfaa nsluitingen aa nwezig.

Wanneer de beoogde snelheid van 60 of 30 km/u dus niet redelijkerwijs voortvloeit uit de
weginrichting, worden deze borden dus niet geplaatst en geldt een maximumsnelheid van
80 km/u.
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Verleggen bebouwde kom grens

De Oude Spoorbaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluit¡ngsweg en ligt buiten de bebouwde

kom. De weg krijgt grote hoeveelheden (doorgaand) verkeer te verwerken. De inrichting meT.2x2

rijstroken sluit hierbij aan. Een maximumsnelheid van 80 km/u vloeit hier uit voort.

De enige mogelijkheid om een andere maximumsnelheid in te kunnen stellen, is het verplaatsen

van de bebouwde kom grens. De Oude Spoorbaan zou dan binnen de bebouwde kom komen te

liggen en hiermee een GOW bibeko worden. Volgens de richtlijnen en wetgeving kan op een GOW

bibeko een maximumsnelheid van 50 of 70 km/u ingesteld worden.

ln de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) zijn richtlijnen

opgenomen voor het aanmerken van een weg als bibeko. zo moet er voldoende

bebouwingsdichtheid zijn: minimaal 30% bebouwingsdichtheid bij tweezijdige bebouwing en

minimaal 50%bij eenzijdige bebouwing. Daarnaast dient een bebouwde kom een lengte van

minimaal 400 meter te hebben. Verder mag de afstand van de bebouwing tot de wegas maximaal

25 meter bedragen. Aan deze laatste voorwaarde wordt in het geval van de Oude Spoorbaan niet

voldaan. Hierdoor heeft het wegbeeld een uitstraling die past bij een weg buiten de bebouwde

kom. Het verleggen van de bebouwde kom grens is daarom niet conform het wegbeeld en de

uitstraling van de omgeving. Het verleggen van de bebouwde kom grens om de weg binnen de

bebouwde kom te laten liggen, is in dit geval dus een oneigenlijke manier om de maximumsnelheid

te (kunnen) beperken. Toch gebeurt het vaker dat een weg binnen de kom wordt geplaatst om een

maximumsnelheid van 70 km/u te kunnen toepassen. Een aantal voorbeelden is in afbeelding 3 te

zien.

Afbeelding 3: Voorbeelden GOW bibeko, 2x2 en 70 km/u: A: N447 Leiden, 8: N440 Den Hoag/Wassenaar,

C: N208 Haorlem, D: N9 Alkmaor (bron: Cyclomedio).

De projectorganisatie Leidse Ring Noord heeft advies ingewonnen bij een advocaat over de

mogelijkheden van het verleggen van de bebouwde kom grens3. Geconcludeerd is dat het juridisch

gezien mogelijk is om af te wijken van de CROW-richtlijnen bij het bepalen van de bebouwde kom

grens. Gemeenten volgen veelal de aanbevelingen van het CROW bij de vaststelling van de grenzen

3 R. Lever (Geelkerken Linskens Advocaten N.V.), 23 april 2018.
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van de bebouwde kom (zoals opgenomen in de ASVV), maar zijzijn daar, volgens de uitspraken van
de advocaat, niet toe verplicht. De gemeenteraad zou ervoor kunnen kiezen om de bebouwde kom

Srens op te schuiven waardoor de Oude Spoorbaan zich geheel binnen de bebouwde kom bevindt.
Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat de
gemeenteraad een grote beleidsvrijheid heeft om zelf te bepalen waar de bebouwde kom grens
ligt, ook wanneer de gemeenteraad daarbij afwijkt van de aanbevelingen van het CROW. De raad
zal zijn besluit dan wel nadrukkelijk moeten baseren op de verkeersveiligheid zoals omschreven in
artikel 2, eerste lid, Wvw 1994.

Besluit over maximumsnelhe¡d: TOkmlu of 50 km/u

Wanneer de kom grens verlegd wordt en de Oude Spoorbaan binnen de bebouwde kom ligt, is een
maximumsnelheid van 70 km/u juridisch gezien mogelijk. Zoals in de Uitvoeringsvoorschriften
BABW is opgenomen, dient de mqximumsnelheid in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter
plootse. Dit betekent dot waor nodig de omstandigheden op zodonige monier zijn oangepost dot de
beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aord en de inrichting von de betrokken weg en
van zijn omgeving.

Een maximumsnelheid van 50 km/u vloeit niet redelijkerwijs voort uit de aard en de inrichting van
de Oude Spoorbaan en de omgeving. Sterker nog, een maximumsnelheid van 50 km/u op een
dergelijke weg past totaal niet in het verwachtingspatroon van de weggebruiker en wijkt sterkt af
van de richtlijnen en wat gebruikelijk is. Reden hiervoor is het brede wegprofiel met2x2 rijstroken,
de grote afstand tot bebouwing en de brede middenberm (die vanuit verkeersveiligheidsoogpunt
overigens wel aanbevolen wordt). Een maximumsnelheid van 50 km/u is hiermee niet af te
dwingen en de verwachting is dat een groot deel van het verkeer de maximumsnelheid zal

overschrijden. Hierdoor kunnen grote snelheidsverschillen ontstaan tussen weggebruikers
onderling. Uit metingen van de gemeente Leiderdorp blijkt dat de snelheid in de huidige situatie
(met 1x2 rijstroken en maximumsnelheid 50 km/u) de VSSatussen 65 en 70 km/u ligt. Verderzal de
politie in dat geval niet handhaven op snelheidsoverschrijdingens.

Conclusie max¡mumsnelheid Oude Spoorbaan

De Oude Spoorbaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg, ligt buiten de bebouwde kom
en krijgt een wegprofiel met 2x2 rijstroken. Deze categorisering sluit aan bij het wegbeeld en een
maximumsnelheid van 80 km/u vloeit hier uit voort. Echter, wanneer de gemeente ervoor kiest om
de bebouwde kom grens te verleggen, waarmee de Oude Spoorbaan binnen de bebouwde kom
ligt, is het juridisch gezien mogelijk een maximumsnelheid van 70 km/u ¡n te stellen. Een

maximumsnelheid van 50 km/u past in dit specifieke geval totaal niet bij het wegbeeld en het
verwachtingspatroon van de weggebruiker en vergroot daarmee het risico op verkeersonveilige
situaties.

a De V85 is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden.
s Antwoorden over maximumsnelheid op Oude Spoorbaan door de politie (2016). ln recente gesprekken
(20L9) heeft de politie aangegeven dat zij op hetzelfde standpunt staan dat 50 km/u geen realistische
maximumsnelheid betreft en daarom ook geen prioriteit in het handhaven ervan zullen uitvoeren.
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