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Voorzitter, net als de afgelopen jaren spreek ik in namens een actieve groep bewoners uit Buitenhof 

maar ook Leyhof.

Laat mij beginnen met onze positieve boodschap. We hebben waardering voor de wijze waarop onze 

inspraak op dit dossier de laatste 1,5 jaar is georganiseerd en meegenomen. De meeste bewoners 

kregen het gevoel eindelijk serieus te worden genomen. De jaren daarvoor was dat helaas vaak 

anders.

Ook zijn we te spreken over de voor ons belangrijke uitkomst, namelijk geluidsschermen die niet 

hoger zijn dan 75 respectievelijk 85 cm. Daardoor blijft het uitzicht op de Boterhuispolder 

grotendeels behouden. En, als iedereen zich straks aan de maximumsnelheid van 70 km/h zou 

houden, dan zou ook het bijbehorende geluidniveau voor ons acceptabel zijn. Dat neemt niet weg 

dat sommige bewoners die geluidniveaus nog steeds te hoog vinden, vooral bij het Ovaal. 

Om naleving van de maximumsnelheid van 70 km/h zeker te stellen had D66 in een motie een aantal 

heldere randvoorwaarden geformuleerd. Het accent lag daarbij op zowel weginrichting als 

handhaving. En die motie werd onderschreven door de voltallige raad, dus door u allen.

Helaas lijkt er - óók bij het beantwoorden van uw recente raadsvragen - nu opnieuw een rookgordijn 

te worden gelegd over wat 70 km/h nu eigenlijk precies betekent en wanneer er sprake is van een 

overschrijding.

Centraal daarbij staat het rapport van bureau Goudappel dat als bijlage 4 bij uw stukken is gevoegd. 

In dat rapport wordt expliciet gesproken over de gemiddelde snelheid op werkdagen. En dat is dus 

niet hetzelfde als 24/7 zoals het antwoord luidt op de recente raadsvraag van D66.

Bovendien zegt een gemiddelde snelheid niet veel over het voldoen aan de geldende maximum 
snelheid van 70 km/h, wat immers het doel was van de D66 motie.

Goudappel tracht het gebruik van gemiddelde snelheden goed te praten door een verband te 

suggereren met de geluidsberekeningen. Maar dat is pertinent onjuist, want de wet bepaalt dat voor 

geluid alléén gerekend mag worden met een snelheid van 70 km/h en niet hoger. En zo worden toch 

weer appels en peren met elkaar vergeleken.

Het Goudappel rapport gebruikt 10 voorbeelden van 4-baans wegen die vergelijkbaar zouden 

moeten zijn met de Oude Spoorbaan. Maar op 3 van die wegen is de voorgeschreven 

maximumsnelheid lager dan 70 km/h en die zijn dus niet vergelijkbaar. Bovendien is op 6 van die 10 

wegen alleen de gemiddelde snelheid gemeten en dat geeft evenmin een volledig beeld.

Gelukkig is op 4 van de onderzochte wegen niet alleen de gemiddelde snelheid gemeten maar óók 

hoe groot de overschrijding is van de maximum snelheid. En die resultaten liegen er niet om, 

namelijk:

 Bij 3 van die 4 wegen ligt zélfs de gemiddeld gereden snelheid al boven het voorgeschreven 

maximum van 70 km/h

 Maar nog erger is dat bij al deze wegen sprake is van een zeer forse overschrijding van de 

maximum snelheid. In alle gevallen rijdt ten minste 15% van al het verkeer harder dan 80 tot 

90 km/h. En dat op een 70 km weg.



Deze uitkomst voorspelt voor de Oude Spoorbaan weinig goeds. Het is niet in lijn met het gestelde in 

de motie van D66. 

D66 vroeg in een raadsvraag hoe het zit met die gemiddelde snelheid. Het schriftelijk antwoord stelt 

dat de gemiddelde snelheid van de weggebruikers veelal lager of gelijk is aan de maximaal 

toegestane snelheid. Maar dat klopt niet met de feiten, want die snelheid blijkt in de echte praktijk 

juist veelal hoger. En zo wordt u opnieuw op het verkeerde been gezet.

En zo dreigen op de Oude Spoorbaan fors hogere snelheden en dus regelmatig hogere 

geluidsbelastingen dan wettelijk zijn toegestaan! 

Voorzitter, we roepen de raad op de eigen motie serieus te nemen en hier wat mee te doen, voordat 

het Uitvoeringsbesluit definitief wordt vastgesteld.

Dank u wel.


