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Erftoegangswegen moeten aan een aantal criteria voldoen

- Wat zijn de criteria waar een erftoegangsweg aan moet voldoen?

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen 3 wegcategorieën:

-  Stroomwegen (bijvoorbeeld de A4, A12). Deze wegen zijn gericht op het verbinden en bundelen 
van verkeer over grote afstanden met snelheden van 100, 120 en 130 km/u en veelal met 
ongelijkvloerse kruisingen. 

- Gebiedsontsluitingswegen (GOW) hebben als functie een gebied aan te sluiten op een weg van 
hogere orde. Deze wegen hebben een maximumsnelheid van 50 en 80km/u.

- Erftoegangswegen (ETW) hebben als functie wonen en verblijven te ontsluiten en zijn daardoor 
vaak verblijfsgebieden en hebben geen doorgaande functie. Deze wegen hebben een 
maximumsnelheid van 30 en 60km/u. Tot deze categorie behoren ook woonerven (15km/u). 

De wegcategorisering is vastgelegd in het mobiliteitsbeleid. Vigerend is het huidige IVVP 2009-2018. 

Formeel is niet wettelijk geregeld aan welke inrichtingscriteria  een wegcategorie moet voldoen. Vanuit 
Duurzaam Veilig zijn door CROW (kennisinstituut voor verkeer en vervoer) richtlijnen gegeven voor 
inrichtingselementen die kenmerkend zijn en idealiter passen bij een categorie weg. 
Kenmerkende inrichtingselementen van een ETW 30 zijn:

- de voorrang is niet geregeld (rechts gaat voor en geen aparte voetganger oversteekplaatsen).
- menging van vervoerssoorten (geen aparte fiets- /bromfietsstroken en -paden).
- snelheidsremmers (drempels en inritconstructies bij kruising met 50km/u weg)
- parkeerplaatsen, vaak haaks 
- vaak elementenverharding om verblijfsgebied te  accentueren.

Landelijk wordt als maatgevende verkeersintensiteit op een ETW 30 uitgegaan van maximaal 5000 – 6000 
motorvoertuigen per etmaal (mtv/etm). Dit is gebaseerd op de verblijfsfunctie van deze wegen 
( leefbaarheid en verkeersveiligheid voorop).  De doorstroming op deze wegen is van ondergeschikt 
belang. 

- Kan van criteria afgeweken worden, m.n. voor wat betreft vastgestelde 
aantallen verkeersbewegingen per dag en zo ja, zijn die afwijkingen ook 



weer begrensd zowel in aantal verkeersbewegingen, maar ook geluids- en 
luchtcriteria?

Bij het verhogen van de snelheid van de weg dient conform de wet geluidhinder (Wgh) te worden  
aangetoond dat de geluidsbelasting binnen aanvaardbare grenswaarden blijft. Zie de volgende 
toelichting:

 Juridisch gezien heeft een 30 km/u weg geen geluidszone en is de Wet geluidhinder 
dus niet van toepassing, als de snelheid van de weg wijzigt naar 50 km/u is in 
principe sprake van een ‘nieuwe situatie’, waarbij de absolute geluidsbelasting 
getoetst wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien deze waarde bij 
woningen wordt overschreden en niet met maatregelen teruggebracht kunnen 
worden zal voor betreffende woningen een hogere waarde aangevraagd moeten 
worden, in combinatie met mogelijk aanvullende gevelmaatregelen (binnenwaarde 33 
dB). 

 Mogelijk kan van bovenstaande benadering worden afgeweken, als de 
Omgevingsdienst West-Holland hiermee akkoord gaat. In dat geval wordt deze 
wijziging gezien als ‘reconstructie Wgh’ met een geluidstoename als gevolg van de 
snelheidsverhoging. Per situatie moet worden bekeken of met geluidsreducerend 
wegdek een deel van de toename kan worden weggenomen. Mocht de toename niet 
volledig worden gecompenseerd, dan dient voor de resterende geluidsbelasting een 
hogere waarde te worden aangevraagd, in combinatie met mogelijk aanvullende 
gevelmaatregelen (binnenwaarde 33 dB). 

  
De wetgeving rondom luchtkwaliteit staat uitgewerkt in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer en 
bijlage 2 van deze wet. Dit hoofdstuk wordt ook wel Wet Luchtkwaliteit genoemd. 
De voorgenomen ontwikkeling voldoet wat betreft luchtkwaliteit aan de Wet milieubeheer
als aan één van de volgende eisen wordt voldaan:
a) Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde.
b) Een project leidt - al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
c) Een project draagt ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ bij aan concentratie van de stoffen
NO2 en PM10. 

De grenswaarden waaraan wordt getoetst zijn :
Voor NO2 is dit:
• Jaargemiddeld: 40 μg/m3g/m3
• Uurgemiddelde: 200 μg/m3g/m3 (mag 18 keer worden overschreden per jaar).

Voor PM10 zijn de waarden als volgt:
• Jaargemiddeld: 40 μg/m3g/m3
• Daggemiddelde: 50 μg/m3g/m3 (mag 35 keer worden overschreden per jaar). 

- Is het mogelijk een erftoegangsweg te veranderen in een 
gebiedsontsluitingsweg en zo ja, wat zijn dan te nemen stappen om dit te 
bewerkstelligen?

Ja, in het mobiliteitsbeleid zal de bestaande wegcategorisering moeten worden aangepast. De raad stelt 
het mobiliteitsbeleid met uitvoeringsprogramma vast. Dit dient uitgewerkt te worden in een nieuw 
ontwerp dat getoetst wordt op lucht en geluid zoals hierboven is beschreven. Tot slot dient een 
verkeersbesluit te worden genomen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.    


