
  

Aanvullende vragen en antwoorden 
Politie 

Naar aanleiding van het politiek forum van 27 juni zijn de onderstaande vragen (opnieuw) 

voorgelegd aan de Politie. Hierbij de antwoorden en ondertekening. 

 

 

 
1.Je hebt geadviseerd om de Oude Spoorbaan buiten de bebouwde kom als 80km/u in te richten. 
Volgens het huidige ontwerp (2x2 rijstroken met onderdoorgang) is dit de enige toegestane snelheid? 
Artikel 20 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) Binnen de bebouwde kom 
gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen 50 km per uur. 

 
Artikel 21 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) Buiten de bebouwde kom gelden 
de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op 
autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur 

 
In combinatie met  de Uitvoeringsvoorschriften BABW Paragraaf 4 lid 2 onder b, is 80 km, de juiste 

snelheid behorende bij een 2 x 2  met onderdoorgang buiten de bebouwde kom. Ter ondersteuning 
  

 
2. Is een snelheid van 60km/u buiten de bebouwde kom mogelijk met 2x2 rijstroken? 
60 km/u is een snelheid die is toebedeeld volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW Paragraaf 4 lid 2 

onder b, op andere wegen buiten de bebouwde kom.  
  

 
3. In het BABW wordt gesproken over "voorkeurssnelheid" betekent dit dat we er vanaf kunnen 

wijken? 
In de Uitvoeringsvoorschriften BABW wordt niet gesproken over voorkeurssnelheden. De belangrijkste 

criteria zijn: 
  
Bord A1 (maximumsnelheid) 
Toepassing 
1 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. 
2 Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld: 
a. binnen de bebouwde kom: 
-op wegvakken: 70, 30, 15 km/h 
-bij gevarenpunten: 30, 20 km/h; 
b. buiten de bebouwde kom: 
op autowegen: 
-op wegvakken: 80 km/h 
-bij gevarenpunten: 70 km/h; 
op autosnelwegen: 
-op wegvakken: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/h; 
op andere wegen buiten de bebouwde kom: 
-op wegvakken: 60, 30 km/h 
-bij verkeerslichten: 70 km/h 
-bij gevarenpunten: 60, 50 km/h. 
  
  



4. In het BABW wordt gesproken over een autoweg. Is dit de juiste omschrijving voor dit type weg? 
Een autoweg is:      a een voor autoverkeer bestemde weg die alleen toegankelijk is via knooppunten 

of door verkeerslichten geregelde kruispunten en waarop het verboden is te stoppen en te parkeren. 
Andere wegen buiten de bebouwde kom is een gebiedsontsluitingsweg. 
  

 
5. Is het mogelijk om de bebouwde komgrens van de Oude Spoorbaan op te schuiven tot aan de 

rotonde N445/N446? 
Voor verplaatsing van de komgrens is van verkeerskundigbelang de overgang tussen buitengebied en 
de bebouwde kom. Het moet de weggebruiker duidelijk zijn waar de bebouwde kom begint d.m.v 

fysieke verschijningsvorm van de weg en de bebouwde omgeving en de bebouwde komborden. 
Aangezien de bebouwde omgeving aan een kant ontbreekt is dit niet van toepassing. 

 
 

6. Indien ja, is dan een snelheid van 70km/u mogelijk bij het huidige ontwerp (2x2 rijstroken met 

onderdoorgang)? 
Zie antwoord vorige vraag 
 
 

7. Hoe verhouden de CROW richtlijnen voor ETW, GOW, Stroomweg zich tot het BABW? 
Zoals aangegeven zijn de CROW richtlijnen en is het BABW wetgeving. 
 

 
8. Welke CROW wegcategorie zou je het voorgenomen ontwerp in plaatsen? 
Twee mogelijkheden 1. Auto weg en 2. Andere wegen en dan gecategoriseerd als 
gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een max. snelheid van 80 km. 

 

 
9. Zijn er behalve het BABW nog andere wetten die de snelheid directief voorschrijven? 
Ja, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor uitleg zie onder1 
 

 

10. Is het mogelijk om flitspalen te plaatsen op dit wegdeel? 
Nee, na overleg over deze casus met het Openbaar Ministerie, Parket Centrale Verwerking Openbaar 
Ministerie is vanuit het OM aangegeven dat flitspalen hier niet worden geplaatst. Flitspalen vallen 
onder de laatse E binnen Duurzaam Veilig (enforcement). Men gaat ervan uit dat d.m.v een goede 
Engineering handhaving niet noodzakelijk is. 
 
 

11. Is het mogelijk om trajectcontrole in te stellen op dit wegdeel? Kan de gemeente dit zelfstandig 
doen? 
Zie antwoord vraag 10 

 
 

12. Is landbouw verkeer toegestaan op 80km/u wegen? Wanneer wel, wanneer niet? 
Binnen deze variant is het niet wenselijk om Landbouwverkeer op deze weg toe te staan. Nieuwe 

wetgeving gaat wel 45 km toestaan voor landbouwvoertuigen maar of het in deze casus wenselijk is 

zal moeten worden afgewogen op het moment dat deze wetgeving van kracht is. 
 

 
13. Is het mogelijk voor de gemeente om via de wet Mulder zelf te gaan handhaven (bv met 

camera's/trajectcontrole)? 
Het handhavingsbeleid valt onder de regie van het CVOM en is dus niet mogelijk. 

 

 
  



14. Zie je mogelijkheden voor andere snelheden op dit traject, en zo ja, kan dit met het voorgenomen 

ontwerp? 
Vanuit de wetgeving zie ik geen andere mogelijkheden en dit is mijn toetsingskader. 
 
 

15. Wat zou er volgens jou gebeuren/fout gaan indien de Raad besluit op 60km/u met voorgenomen ontwerp 

(2x2 rijstroken met onderdoorgang)? 

De inrichting zal niet in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat de 
beoogde snelheid redelijkerwijs niet zal voortvloeien uit de aard en de inrichting van de betrokken weg 
en van zijn omgeving. Hierdoor zal de snelheid worden overschreden en de verkeersveiligheid in het 
geding komen.  
 

 

 

  
Met vriendelijke groet, 
  

Loed Versteege 

Operationeel Specialist. 
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