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Geachte heer Geldens,

In uw brief, ontvangen 13 april 2011, stelt u op grond van artikel 41 van het Reglement
van Orde een aantal vragen over snelheidscontroles in 30 km zones. In onze brief van 12
mei jl. hebben wij de ontvangst van uw vragen bevestigd en in verband met
omstandigheden tevens uitstel van de afhandelingstermijn gevraagd tot en met 25 mei
2011.
Hieronder volgen de vragen met daaronder vervolgens onze antwoorden.
De vragen luiden:
Hoeveel controle momenten zijn er geweest in de afgelopen 12 maanden?
Hoeveel pv's zijn er uitgeschreven voor te snel rijden in de 30 km zone?
Hoeveel controle dagen worden er voorzien de komende periode, waarbij graag een
opsplitsing tussen Dommelen, Valkenswaard, en Borkel?
De antwoorden op gestelde vragen zijn:
Er zijn geen controlemomenten geweest.
Er zijn geen PVs uitgeschreven voor te snel rijden in de 30 km zone.
Er worden de komende periode geen controledagen voorzien in de 30 km zones.

Toelichting:
Invoering van Duurzaam Veilig en 30 km zones in woonwijken/ straten zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaam Veilig behelst dat wegbeheerders deels
subsidie kunnen krijgen / kregen om woongebieden veilig in te richten. En dusdanig
veilig dat het voor een bestuurder lastig / onmogelijk is en al zeker helemaal niet
uitnodigend is om sneller dan de 30 km te rijden. Wanneer aan deze inrichting is
voldaan dan kan een weg of deel van een wijk het predicaat 30 km zone meekrijgen en
dus de bebording geplaatst worden.
Op verzoek van bewoners en wijkcommissies (al dan niet via bezwaren) voldoen in de
praktijk enkele inrichtingen niet of slechts gedeeltelijk aan de vereisten van het
Duurzaam Veilig. Snelheidsremmers worden namelijk door bewoners als lastig en
beperkend ervaren. Echter, het niet aanbrengen van deze snelheidsremmende
maatregelen heeft tot gevolg dat er op enkele plekken in de praktijk harder dan 30 km
gereden kan worden.
Formeel hoort echter een 30 km bord bij een inrichting die sneller rijden onmogelijk
maken. Bij het tot stand komen van Duurzaam Veilig is door het Openbaar Ministerie
het standpunt ingenomen dat er niet gehandhaafd wordt op 30 km zones als niet volledig
aan de Duurzaam Veilige eisen is voldaan. Als daar wel aan is voldaan, dan maakt de
inrichting de handhaving in theorie overbodig. Desalniettemin zal slechts een klein
percentage van de weggebruikers op negatieve manier een uitzondering blijven.
Het controleren op snelheid in 30 km zones is zowel op grond van het bovenstaande niet
opgenomen in de politiejaarplannen, als op basis van de prioriteitentoekenning zoals
deze heeft plaatsgevonden in relatie tot het integraal veiligheidsbeleid en het
meerjarenbeleidsplan politie regio Brabant Zuid-Oost (raad 28 april 2011).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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