
AMENDEMENT

1 Om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstsmt met de weginrichting en de omgeving wordt vaak de V85-
regel gehanteerd. Dat is de snelheid die door 85Yo van de automobilisten niet en door 15% wel wordt
overschreden. Dit wordt gedaan om "extremen" uit de meting te halen. De V85-regel weerspiegelt daarom de
snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart.

2 Dit betekent dat dit van toepassing is zodra 15oÁ of meer van de weggebruikers harder rijdt dan 70 km/u.

Voorstel nummer: A

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.22 november 2021

Agendapunt: 7. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan

O ndergetekende( n) stelt/stellen het volgende a mendement voor:

Raadsbesluit Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel oude spoorbaan

als volgt te wijzigen:

als een extra punt 3 het volgende toe te voegen

Al het mogelijke te doen om de maximumsnelheid van 70 km/u te (laten) handhaven, in
ieder geval door:

a) 6 maanden na ingebruikname van de weg de snelheid van het verkeer te evalueren
(o.a. aan de hand van de data van de'smiley-borden');

b) b'tj frequente, grootschalige overschrijding van de maximumsnelheid, namelijk als
V851> T}kmf u2, direct richting politie en het Openbare Ministerie inzetten op
passende wettelijke en beleidsmaatregelen (o.a. t.z.t. mobiele handhaving, flitspalen
of trajectcontrole;

c) richting politie en het Openbare Ministerie, alsmede in de regio en bij de provincie
benadrukken dat aan overlast voor omwonenden net zoveel waarde gehecht moet
worden als aan veiligheid als criterium om over te gaan tot strikte handhaving.

a

Toelichting:
Er is alles aan gedaan om de weg aan te leggen zodat de maximale snelheid van 70 km/u niet wordt
overschreden. Daarom is het van belang om vooraf af te spreken welke overschrijding we
onacceptabel vinden, een evaluatie af te spreken en af te spreken welke stappen we zetten bij
onacceptabele overschrijding, zodat alle passende maatregelen ingezet worden om deze situatie te
keren. Dit is van belang om de overlast voor omwonenden tegen te gaan, de veiligheid op deze weg
te bevorderen en de schadelijke milieu-invloeden te beperken. Verder is het noodzakelijk in het
belang van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten dat er 24 uur per dag strikt zal worden
gehandhaafd na aanleg van het tracédeel Oude Spoorbaan. Bij overschrijding van 70 km/u ongeacht



het tijdstip van de dag of het moment in de week dient er ndhaafd te worden.

Ondertekening en naam:
D66/ Prachee van Brandenburg
GRL/ Bob Vastenhoud
PvdA/ Roeland Schmidt
CU/ Geert Schipaanboord
VVD/ Frank van Noort
LPL/ Joost Bruggeman
CDA/ Huibrecht Bos
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