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Onderwerp 
Stand van zaken afsluiting Oude Bommelsestraat. 

Kennisnemen van 

De verkeerssituatie rondom de Oude Bommelsestraat tussen Est en Ophemert. 

Inleiding 

Geschiedenis 

Omdat er meldingen waren over de drukte en hoge snelheden van het verkeer heeft de oude 

gemeente Neerijnen de AVRI gevraagd om het verkeer te tellen. In 2017 en 2018 heeft de AVRI  

onderzoek laten doen naar de verkeersbelasting van de Dreef en de Elzevierstraat in het buitengebied 

tussen Est en Ophemert.  

Verkeerstellingen 

De AVRI heeft een verkeersbedrijf tellingen uit laten uitvoeren voor er maatregelen zijn genomen. Er 

is geteld in de Dreef en in de parallel hier aan gelegen Esterweg. Dit is gedaan voor het onderhoud 

aan de asfaltverharding. De tellingen laten zien dat er ca. 300 voertuigen per dag door de Dreef / 

Elzevierstraat reden op normale werkdagen. Aan deze straten (tussen het Achterom en de Oude 

Bommelsestraat zijn 24 adressen. Deze hebben ca. 7,4 verkeersbewegingen per dag (norm uit ASVV 

2012 tabel 6.3/3).  Dit geeft gemiddeld ca. 175 verkeersbewegingen per dag van en naar de 

bewoners. In theorie zijn er dan (330 min 175) ca. 155 voertuigen die door de straat rijden zonder een 

adres te bezoeken. Van de parallelle route via de Esterweg maken ca. 3.500 voertuigen per dag 

gebruik. 

Snelheid van het verkeer in deze straten 

Inmiddels blijkt uit metingen dat in januari 2019 85 % van het verkeer zich aan de maximaal 

toegestane snelheid houdt, met uitzondering van het zuidelijke gedeelte van de 30 km/u zone waar 

85% 41 km/u rijdt. Dit is gemeten op basis van de snelheid waarmee mobiele telefoons zich 

verplaatsen. 

Verkeerscijfers 

Verkeersintensiteiten tot 2.500 – 3.500 voertuigen per dag geven op deze wegen geen onveilige 

situaties. Bij het onderhoud van de Dreef (30 km/u zone vanaf het Achterom richting Ophemert) zijn  

versmallingen gemaakt in 2018. Er zijn geen verkeersdrempels gemaakt om de snelheid 

daadwerkelijk te verlagen en de route onaantrekkelijker te maken.  

Informatie naar bewoners 

Door Neerijnen is aan de bewoners van de straten toegezegd dat er maatregelen genomen zouden 

worden. Hierop is een afsluiting van de Oude Bommelssestraat voorbereid. Deze afsluiting is 

ontworpen als fietssluis. Dit betekende dat fietsers er door konden maar het andere verkeer niet. 

Voor dit verkeersbesluit is de bezwaar procedure doorlopen. Er waren voorstanders en tegenstanders 

van de maatregel. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de inwoners heeft de raad van 

Neerijnen in een motie het college gevraagd de voorgestelde fietssluis niet aan te brengen. Het 
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college werd gevraagd om te kiezen voor een oplossing waarbij alleen bestemmingsverkeer en 

fietsers van de weg gebruik kunnen maken. Ook riep de raad het college op om maatregelen te 

nemen om zwaar verkeer te ontmoedigen.  

Wat is er gedaan 

De AVRI heeft op de Oude Bommelsestraat de borden met de gesloten verklaring geplaats, met 

onderborden uitgezonderd bestemmingsverkeer. Voor deze borden is geen verkeersbesluit 

genomen. Handhaving van deze bebording is niet mogelijk, omdat bestemmingsverkeer juridisch 

gezien een heel ruim begrip is. 

Wat wordt er gevraagd in de motie van 26 maart 

Er wordt gevraagd om van de huidige borden er één te verplaatsen naar het begin van de Dreef bij het 

Achterom. Hierdoor wijzigt de situatie niet. De route is nu ook niet aantrekkelijk voor doorgaand 

verkeer, maar dit is dan wel vooraf duidelijk. De bebording is ook na de uitvoering van de motie niet 

handhaafbaar. 

Mogelijke oplosingen 

1. De situatie zo laten waarbij handhaving niet mogelijk is. 

2. Het bord verplaatsen zoals in de motie van 26 maart 2019 is gevraagd. Handhaving is dan 

ook niet mogelijk. 

3. Om het “sluipverkeer” te ontmoedigen en om de snelheid te verlagen is het aanbrengen van 

een snelheidsremmend verkeersplateau (vriendelijk voor landbouwverkeer maar wel 

effectief) een optie. Dit in combinatie met het verwijderen van alle borden. Omdat er al weinig 

verkeer door de straten rijdt zal dat dan nog verder af zal nemen. Meer maatregelen 

(fietssluis of borden) zijn dan niet nodig. 

4. Alle borden verwijderen. De verkeersintensiteiten zullen dan terug keren naar het niveau van 

2017 (ca. 330 voertuigen per dag). Verkeerstechnisch is dit acceptabel al zal niet iedere 

bewoner er zo over denken. 

Voorlopig zijn de borden geplaatst zoals gevraagd in de motie van 26 maart 2019 waarbij wij 

benadrukken dat handhaving niet mogelijk is. 

 

Kernboodschap 

Het aantal verkeersbewegingen rechtvaardigt de genomen maatregel of het maken van een fietssluis 

in de Oude Bommelsestraat niet. De borden (gesloten voor auto verkeer met uitzondering van 

bestemmingsverkeer) zijn niet rechtsgeldig en niet handhaafbaar. 

 

Consequenties 

De geplaatste borden met de geslotenverklaring met uitzondering van bestemmingsverkeer zijn niet 

handhaafbaar. Dit tast de geloofwaardigheid van onze organisatie aan. Het achteraf nemen van een 

verkeersbesluit is mogelijk. Dit besluit zal vrijwel zeker sneuvelen bij de rechter omdat het niet 

handhaafbaar is. 

 

Financiën 

De kosten voor het eventueel aanleggen van een verkeersplateau kunnen betaald worden uit het 

verkeersbudget. 

  

Communicatie 

Bij de geplande evaluatie in het najaar worden de inwoners betrokken. De resultaten worden gedeeld 

met uw raad en de bewoners. 
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Vervolg 

In het najaar (september) zal er een evaluatie worden gehouden met betrekking van de gekozen 

oplossingen en mogelijkheden.  

 

  

Bijlage(n) 

1. Motie (Aangenomen Motie hele raad Verkeersmaatregelen Oude Bommelsestraat) 

2. Motie CDA LLB GL verkeersmaatregelen buitengebied Est 26 maart 2019 

3. Kaartje met snelheden (Snelheden Est.pdf) 

4. Kaart met verkeersintensiteiten (Kaart intensiteiten Dreef.pdf) 
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