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STATENBRIEF 
 
Onderwerp: Pilot 60 km op provinciale weg (Motie 16M80)  
 
Portefeuillehouder: Gedeputeerde Conny Bieze 
 
Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer. 
 
Doel van deze brief: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: 
 
 

 Te besluiten conform het ontwerpbesluit 
 

  Over de inhoud van deze brief te overleggen 
 

  De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 
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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
Graag gaan wij met uw Staten in overleg over het uitvoeren van de proef 60 km/uur op de N348 
tussen Eefde en Gorssel. 
 
2 Aanleiding 
 
In de vergadering van 9 november 2016 hebben uw Staten motie 80 aangenomen. In deze motie 
verzoekt u ons een proef te starten met het verlagen van de snelheid naar 60 km/uur op een 
provinciale weg. Het gaat daarbij om een gebiedsontsluitingsweg waar normaal een snelheid van  
80 km/uur geldt. Aanleiding voor de motie is het verzoek van omwonenden en de gemeenteraad van 
Lochem om de maximumsnelheid te verlagen op de N348 tussen Eefde en Deventer/A1. 
 
Er is onvoldoende ervaring met de effecten van het instellen van een lagere maximumsnelheid 
(60 km/uur) op een provinciale weg zonder de weginrichting te veranderen. Uw Staten hebben de 
wens uitgesproken om door middel van een proef hiermee ervaring op te doen.  
 
In oktober 2017 is op de N348 bij Spankeren gestart met een proef snelheidsverlaging naar 
70 km/uur. In december 2016 hebben wij u daarover geïnformeerd (Statenbrief PS2016-815). Deze 
proef kent een looptijd van 1 jaar vanaf oktober 2017. 
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
Het bestaande beleid voor de functie en de weginrichting is vastgelegd in het Functioneel Kader 
Wegennet Gelderland. Dit is mede gebaseerd op het principe van Duurzaam Veilig. Uitgangspunt 
daarbij is dat vorm, functie en het gebruik van een weg elkaar zo veel mogelijk versterken. Hiermee 
willen alle wegbeheerders uniformiteit en herkenbaarheid uitstralen voor de weggebruiker. Op wegen 
met een gebiedsontsluitende functie (zoals de N348) geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur 
buiten de bebouwde kom. Op erftoegangswegen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.  
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4 Argumenten/afwegingen/risico's 
 
Duurzaam Veilig 
U vraagt ons om op een gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur) de snelheid te verlagen naar 60 km/uur 
door het plaatsen van verkeersborden. Dit zonder wijzigingen aan de inrichting van de weg te treffen. 
Hierdoor ontstaat naar verwachting een wegbeeld waarbij de weggebruiker herkent en ervaart dat hij 
80 km/uur mag rijden terwijl er maar 60 km/uur is toegestaan. De snelheid en weginrichting sluiten 
daarmee niet op elkaar aan. Dit staat haaks op het principe van Duurzaam Veilig. Daarom zijn wij 
terughoudend met een dergelijke proef. Aan de andere kant constateren we dat de huidige 
weginrichting van de N348 tussen Eefde en Gorssel, met de vele erfaansluitingen, niet goed aansluit 
bij de functie van de weg. Juist dat punt kan aanleiding zijn om de proef op dit deel van de N348 uit te 
voeren.  
 
Keuze wegvak 
Het afgelopen jaar zochten we naar een geschikt wegvak om de proef uit te voeren. Dit bleek een 
complexe opgave. Zaken als de functie van een weg, het gebruik, de inrichting en draagvlak voor de 
proef spelen daarbij een rol. We hebben de volgende criteria gebruikt: 
 
1. een gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 80 km/uur; 
2. een wegvak waarbij de inrichting (veel inritten) niet overeenkomt met de functie van de weg; 
3. landbouwverkeer op de weg is toegestaan; 
4. draagvlak vanuit de omgeving/gemeente voor snelheidsverlaging; 
5. handhaving van de lagere snelheid door de politie. 
 
De N348 tussen Eefde en Gorssel (2,5 kilometer lang) voldoet aan de eerste drie criteria. 
 
Draagvlak en handhaving lagere snelheid politie 
De N348 tussen Eefde en Gorssel is een gebiedsontsluitingsweg waarbij de inrichting niet voldoet aan 
de functie van de weg. In het verleden is een studie gedaan naar structurele oplossingen. Daarvoor is 
echter geen budget beschikbaar.  
 
Omwonenden en de gemeente Lochem hebben verzocht om de snelheid op de N348 tussen Eefde en 
Gorssel te verlagen.  
De gemeente Zutphen is tegenstander van het verlagen van de snelheid op dit wegvak. Zie 
bijgevoegde brief met bijlage van het college van B&W van Zutphen. Wij verwachten dat Transport en 
Logistiek Nederland en bedrijven op De Mars niet positief reageren op een snelheidsverlaging. 
Daarmee is er beperkt draagvlak voor de proef op deze locatie. Dit geeft aan hoe verschillend er 
gedacht wordt over een dergelijke proef.  
 
De politie geeft een negatief advies over de proef. De belangrijkste overweging daarbij is dat de 
snelheid van 60 km/uur niet past bij de inrichting (80 km/uur) van de weg. Hierdoor is de weg niet 
zelfhandhavend. Dat wil zeggen dat de weggebruiker de weg niet herkent als 60 km/uur. Daarom 
geeft de politie geen prioriteit aan de handhaving van de snelheid op deze weg. Naar verwachting 
gelden de argumenten van de politie ook voor andere vergelijkbare wegvakken.  
Overigens heeft de politie niet negatief geadviseerd ten aanzien van de 70 km/uur proef bij 
Spankeren. Dit omdat een maximumsnelheid van 70 km/uur (in tegenstelling tot 60 km/uur) niet persé 
conflicteert met de gebiedsontsluitende functie van de weg.  
 
Samengevat scoort het wegvak tussen de N348 tussen Eefde en Gorssel positief op de eerste drie 
criteria (type weg). Het scoort neutraal voor wat betreft draagvlak en negatief op het laatste criterium.  
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Verkeerskundig 
Het belang en de bijbehorende intensiteiten (14.000-15.000 motorvoertuigen per etmaal) van de N348 
als gebiedsontsluitingsweg tussen Zutphen en Deventer, maakt dat er verkeerskundig twijfels zijn om 
de proef op dit wegvak uit te voeren. Ook zijn er de afgelopen jaren forse investeringen (rondweg 
Zutphen-Eefde) gedaan ter verbetering van de N348 tussen Zutphen en de A1. De vele 
erfaansluitingen op de weg maken het wegvak echter juist wel geschikt als proeflocatie. 
 
Definitieve snelheidsverlaging? 
Punt van zorg is de mogelijke precedentwerking en de verwachtingen naar de omgeving. Is dit de 
eerste stap naar een definitieve snelheidsverlaging? Deze verwachtingen zijn lastig te managen. Naar 
aanleiding van berichtgeving ontvangen wij vragen om andere wegen een ‘afwaardering light’ te 
geven (wel borden maar geen aanpassing aan de weg). Hierbij geldt; hoe meer wij afwijken van 
hetgeen we als standaard willen toepassen, hoe lastiger het wordt om hier niet meer van af te wijken. 
 
Verkeersbesluit 
We moeten een verkeersbesluit nemen om de proef mogelijk te maken. Een bezwaar- en 
beroepsprocedure kan vertraging opleveren. Aan de kruisingen Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre 
Bras, gelegen tussen Eefde en Gorssel, zijn medio 2019 verbeteringen gepland. De proef stopt, zodra 
de werkzaamheden aan de kruisingen Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras starten. Anders 
beïnvloedt dit de uitkomsten van de proef. Als de procedure leidt tot vertraging kan er mogelijk 
onvoldoende tijd overblijven om de proef uit te voeren, of de proefperiode wordt te kort om er 
conclusies aan te kunnen verbinden. 
 
Aansprakelijkheid 
Bij het uitvoeren van de proef ontstaat een beperkt risico dat wij aansprakelijk gesteld worden als er 
tijdens de proef een snelheidsgerelateerd ongeval plaatsvindt. Dit kan omdat de proef ingaat tegen het 
landelijk, ook juridisch, omarmde Duurzaam Veilig gedachtengoed. Dit omdat wij de maximumsnelheid 
bewust laten afwijken van de functie en inrichting van de weg. Hierdoor kan er kans op verwarring en 
snelheidsverschillen ontstaan. 
 
Samenvatting en advies 
Pro 
 de N348 Eefde Gorssel leent zich relatief goed om de proef uit te voeren omdat er veel 

erftoegangen zijn; 
 er is (beperkt) draagvlak voor de proef op dit wegvak. 

Contra 
 de N348 is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer, vanwege het belang van 

deze weg is het uitvoeren van een proef op dit wegvak op voorhand niet het meest geschikt; 
 de gemeente Zutphen is tegen het verlagen van de snelheid op dit wegvak; 
 de politie is tegen en gaat niet handhaven, dat geldt naar verwachting ook voor andere 

wegvakken indien we die voor deze proef zouden aandragen; 
 een beperkt risico op aansprakelijkheid bij snelheidsgerelateerde ongevallen; 
 de proef kan korter duren of niet doorgaan als werkzaamheden aan de kruisingen 

Jodendijk/Scheuterdijk en Quatre Bras starten. 
 
Gezien bovenstaande argumenten gaan wij graag met u in overleg voordat wij besluiten om de proef 
60 km/uur uit te voeren op de N348 tussen Eefde en Gorssel. Het is het enige geschikte traject dat we 
kunnen aanwijzen.  
 
Uitgangspunten 
1. Looptijd 
Uitgangspunt is een looptijd van een half jaar. Op hetzelfde wegvak zijn werkzaamheden gepland aan 
de kruisingen Jodendijk - Scheuterdijk en Quatre Bras. De aanpak van de kruisingen heeft prioriteit 
boven het uitvoeren van de proef. Dat kan betekenen dat de looptijd van de proef korter wordt. 
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2. Opbouw maatregel 
Om verschil in effect van de maatregel (een bord 60 km/uur) te onderzoeken, bouwen we de 
attentieverhoging als volgt op: eerst een bord, daarna een bord met extra achtergrondschild en als 
laatste een bord met een dynamische snelheidsindicatie. 
 
3. Monitoring 
Voorafgaand en tijdens de proef monitoren wij de effecten. Objectief meten we de effecten op 
veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast voeren we een belevingsonderzoek uit bij zowel 
aanwonenden als weggebruikers. 
 
Voor de (tijdelijke) periode waarin de proef met 60 km/uur duurt, nemen we een verkeersbesluit. De 
proef stopt automatisch na een half jaar of zoveel eerder als de werkzaamheden aan de kruisingen 
starten. Daarna gaat de snelheid automatisch weer terug naar 80 km/uur.  
 
5 Financiële consequenties 
 
De geraamde kosten voor het uitvoeren van de proef (plaatsen borden, meetapparatuur en 
monitoring) bedragen € 50.000,--  en worden gedekt uit het programma Mobiliteit.  
 
6 Proces en evaluatie 
 
Het volgende proces is voorzien: 

 februari-juli 2018 procedure verkeersbesluit 
 april-mei 2019 0-meting monitoring 
 augustus 2018 -januari 2019 looptijd proef 
 voorjaar 2019 evaluatie proef 
 voorjaar 2019 start uitvoering reconstructie kruising N348 Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre 

   Bras 
 

Voor de uitvoering van de proef richten wij een werkgroep op zodat belanghebbenden betrokken zijn 
bij de uitvoering van de proef. Voor de start van de proef organiseren wij een informatiebijeenkomst 
voor belangstellenden. 
 
Na afloop evalueren we de proef. We stellen criteria op om te kunnen bepalen wanneer de proef als 
geslaagd kan worden beschouwd. Om de criteria te kunnen bepalen, voeren we voorafgaand aan de 
proef een 0-meting uit. De criteria hebben betrekking op de aspecten veiligheid, bereikbaarheid 
(doorstroming en) leefbaarheid. Wij informeren u over de uitkomsten van deze evaluatie. 
 
Graag gaan wij met u in overleg over het uitvoeren van de proef 60km p/u. 
 
Arnhem, 5 december 2017 - zaaknummer 2016-009690  
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
J. Markink - plv.Commissaris van de Koning 
P.G.G. Hilhorst - secretaris 
 
 
Bijlagen: 

 Ontwerpbesluit 
 Begrotingswijziging 
 Notitie  
 Brief met bijlage van het college van B&W van Zutphen  


