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Vraag :  

1. Hoe zijn de verkeersprognoses nu in vergelijking met die van eind 2019 (toen daardoor 

bleek dat de tunnelbak niet meer voldoende capaciteit bood) 

2. Kan het college nog een uitleggen wat de voorwaarden zijn voor het instellen van 

trajectcontrole, of het plaatsen van flitspalen? Deze staan immers ook op de 

Churchilllaan in Leiden en de Beatrixlaan in Delft. Beiden ook binnen de bebouwde 

kom. 

3. Heeft het college Leiden en de provincie gevraagd om steun richting andere partijen 

(OM?) in het verkrijgen van mogelijkheden voor handhaving? 

Antwoord : 

1. De verkeersprognoses zijn geactualiseerd na 2019 en zijn vergelijkbaar met de cijfers 

als gehanteerd in 2019. Tussen het Engelendaal en de rotonde Schildwacht zijn de 

prognoses nagenoeg ongewijzigd. Tussen de rotonde Schildwacht en de rotonde 

N445/N446 is een kleine toename in de prognose.  

2. Als voorwaarden voor handhaving van de maximumsnelheid gelden de criteria als 

vastgelegd in het "Beleidskader flitspalen 2021"van het OM :  

a. de weg moet zijn ingericht conform de landelijke richtlijnen van CROW die horen 

bij de maximum toegestane snelheid en  

b. deze maximumsnelheid moet aantoonbaar vaak worden overschreden waarbij 

tevens een verkeersveiligheidsissue speelt.  

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/15-november/20:00/Uitvoeringsbesluit-Leidse-Ring-Noord-tracedeel-Oude-Spoorbaan-1


De weg is conform CROW richtlijnen ingericht op de maximum toegestane snelheid. 

Daarnaast vindt met de smileyborden ook registratie plaats waardoor een 

onderbouwing kan worden geleverd in het geval de snelheid toch wordt overschreden.  

In het geval dat er regelmatig te hard wordt gereden worden deze gegevens gedeeld 

met de politie en zal er een verzoek voor handhaving worden gedaan bij de politie. 

Deze zal in eerste instantie als mobiele handhaving plaatsvinden (radarcontrole, 

lasergun met staandehoudingen).  

 

Om voor plaatsing van een permanente handhaving (flitspaal of trajectcontrole) in 

aanmerking te komen zal het OM moeten vaststellen dat bovenstaande maatregelen 

onvoldoende effect opleveren en er sprake is van structurele verkeersonveiligheid.  

 

Deze situatie is dus niet veranderd ten opzichte van de beantwoording van de motie 

van 1 november 2016 per brief met kenmerk Z/16/037559/72202  

De uitkomst daarvan is "dat niet vanaf de aanleg van Leidse Ring Noord tot 

trajectcontrole wordt overgegaan. 

Vanaf het begin van de aanleg moet wel gemonitord worden op 

snelheid(overtredingen) en gestuurd worden op bewust worden door 

middel van aanwijzingen zoals smiley’s etc. Na een half jaar van monitoren 

moet de uitkomsten worden besproken en op basis daarvan kan alsnog 

overwogen worden om toch trajectcontrole in te stellen. Het college zal, 

net als bij Driegatenbrug, na aanleg van de Leidse Ring Noord permanente 

smiley’s plaatsen op de Oude Spoorbaan" 

 

  

3. De projectorganisatie heeft rechtstreeks afstemming met de politie over het project en 

de handhaving.  De handhaving zal plaatsvinden als blijkt dat ondanks de maatregelen 

de maximale toelaatbare snelheid toch alsnog vaak wordt overschreden. In het project 

en de verkeersbesluiten werkt Leiderdorp inderdaad samen met de gemeente Leiden 

en de provincie Zuid-Holland. 

 


