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ONDERWERP 
Plaatsing 30 km borden met aanvullende maatregelen 
 
 
SAMENVATTING 
De commissie Ruimte van 15 september 2022 heeft de moties ‘30 km borden’ en 
‘Innovatieve snelheidsmaatregelen’ afgedaan. Het college heeft besloten om op 
twee locaties 30 km borden te plaatsen. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven 
aan de voorgestelde maatregelen van de motie ‘30 km borden’. 
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
- Wegenverkeerswet 1994, waarin is opgenomen dat voor het plaatsen van 30 

km borden het nemen van een verkeersbesluit vereist is; 
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), waarin is 

vastgesteld welke verkeerstekens, waaronder verkeersborden, toegestaan zijn 
in Nederland; 

- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarin is 
vastgesteld welke instructies te volgen bij de plaatsing en het verwijderen van 
verkeerstekens; 

- Het collegebesluit ‘Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve 
snelheidsmaatregelen’ van 23 augustus 2022, zoals behandeld in de 
commissie Ruimte van 15 september 2022. 

 
 
BESLUIT B&W 

1. Het plaatsen van 30 km borden met aanvullende maatregelen in de 
Camplaan-Oost en Verzetsheldenbuurt volgens het collegebesluit 
‘Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve snelheidsmaatregelen’ 
van 23 augustus 2022; 

2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
 
AANLEIDING 
Op 15 september 2022 zijn in de commissie Ruimte de moties ’30 km borden’ en 
‘Innovatieve snelheidsmaatregelen’ behandeld en afgedaan met het collegebesluit 
‘Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve snelheidsmaatregelen’. Dit 
besluit gaat in op de gekozen optie om op geschikte wegen 30 km in te voeren op 
voorhand van een afwaardering naar 30 km per uur volgens het WCP. 
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MOTIVERING 
In het collegebesluit ‘Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve 
snelheidsmaatregelen’ van 23 augustus 2022 is besloten om op twee locaties 30 
km borden te plaatsen. Dit zijn: 
- de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef; 
- de Verzetsheldenbuurt (de Broeder Josephlaan - W. Denijslaan en de 

omliggende straten). 
 
Naast het plaatsen van de 30 km per uur borden worden enkele aanvullende 
verkeersmaatregelen getroffen ten behoeve van de verkeersveiligheid en 
voorspelbaarheid van de weginrichting. 
 
Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef 
De huidige inrichting van de Camplaan ten oosten van de Heemsteedse Dreef is 
geschikt voor het uitbreiden van de 30 km per uur zone. Daarom zal door middel 
van een verkeersbesluit een 30 km zonebord geplaatst worden op de Camplaan 
ter hoogte van het kruispunt met de Heemsteedse Dreef. De 30 km zoneborden op 
het kruispunt met de Bosboom Toussaintlaan komen hierdoor te vervallen. 
 
Op het kruispunt met de Bosboom Toussaintlaan heeft verkeer over de Camplaan 
momenteel voorrang door de aanwezige uitrit. Dit is niet gebruikelijk binnen een 30 
km per uur zone. Om de verkeersveiligheid te verhogen zal daarom op dit 
kruispunt een verkeersdrempel (kruispuntplateau) worden gerealiseerd. Hierdoor 
wordt de snelheid van alle rijrichtingen ter hoogte van het kruispunt afgeremd en 
krijgt verkeer van rechts voorrang. 
 
Verzetsheldenbuurt 
Voor de Verzetsheldenbuurt rondom de Broeder Josephlaan en W. Denijslaan 
volstaat het om op de drie toegangswegen, te weten de Broeder Josephlaan, W. 
Denijslaan en W.A. de Tellolaan, door middel van een verkeersbesluit een 30 km 
zonebord te plaatsen. Voor extra attentiewaarde zal wegmarkering op het asfalt 
worden aangebracht ter hoogte van de nieuwe 30 km zoneborden op de W. 
Denijslaan en W.A. de Tellolaan. 
 
Door de reeds aanwezige uitrit op het kruispunt Broeder Josephlaan - Kerklaan is 
voor deze locatie enkel het plaatsen van een 30 km zonebord voldoende. 
 
 
FINANCIËN 
De verwachte investeringskosten voor het plaatsen van de 30 km zoneborden en 
de wegmarkering zijn circa € 5.000, - en worden gedekt uit het 
voorbereidingskrediet van eerste deelproject ‘Johan Wagenaarlaan en César 
Francklaan’ van tranche 1 van het Wegcategoriseringsplan. 
 
Voor het plaatsen van de 30 km borden dient een verkeersbesluit genomen te 
worden. Het opstellen hiervan valt binnen de reguliere werkzaamheden, waardoor 
hiervoor geen aanvullende financiële middelen benodigd zijn. 
 
De kosten voor de realisatie van het kruispuntplateau op het kruispunt Camplaan - 
Bosboom Toussaintlaan bedragen € 20.000, - en worden gedekt uit het budget 
voor kleine verkeersmaatregelen.  
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PLANNING/UITVOERING 
Voor het realiseren van de 30 km zoneborden en de aanvullende wegmarkering op 
de genoemde wegen geldt een doorlooptijd van circa 14 weken, namelijk: 
- het opstellen van verkeersbesluit(en) (4 weken); 
- de terinzageleggingstermijn van het verkeersbesluit (6 weken); 
- de realisatie van de maatregelen op de wegen (4 weken). 
 
Voor de locatie Camplaan-Oost dient het (ver)plaatsen van de 30 km zoneborden 
gelijktijdig plaats te vinden met de realisatie van het kruispuntplateau ter hoogte 
van de Bosboom Toussaintlaan. De daadwerkelijke realisatie van het 
kruispuntplateau heeft een doorlooptijd van 2 weken. De schatting is dat de 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de meivakantie van 2023. 
 
 
SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 
Per locatie zullen de aanwonenden door middel van een brief geïnformeerd 
worden over het besluit dat de gemeente voornemens is een snelheidsverlaging 
naar 30 km per uur in te stellen. 
In deze brief wordt ook informatie verstrekt over het voornemen om een 
kruispuntplateau op het kruispunt Camplaan - Bosboom Toussaintlaan aan te 
leggen en de 30 km borden te voorzien van ondersteunende wegmarkering. 
 
 
DUURZAAMHEID 
Het plaatsen van 30 km borden leidt niet of nauwelijks tot een verdere CO2-
reductie, doordat het plaatsen slechts op kleine schaal wordt toegepast. 
 
 
BIJLAGEN 

1. Collegebesluit ‘Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve 
snelheidsmaatregelen’ van 23 augustus 2022. 


