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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering van 14 oktober 2020 heeft wethouder Van Bokhoven toegezegd 
informatie te verstrekken over hoe de verkeersveiligheid wordt bewaakt bij bouwprojecten in onze 
gemeente. Deze raadsinformatiebrief geeft hierna invulling aan die toezegging.

Informatie
In deze raadsinformatiebrief wordt met bouwprojecten alleen de grotere projecten bedoeld. Dus niet 
aanbouwen, bijgebouwen of de nieuwbouw van één woning. Bij dergelijke bouw blijft de impact vaak 
beperkt tot een container langs de weg. Daarvoor gelden generieke regels. Grotere projecten vereisen 
vaak maatwerk.

Beoordeling veiligheid
Wanneer er voor het realiseren van projecten gebruik van de openbare ruimte wordt gemaakt, wordt 
vooraf bekeken hoe de verkeersveiligheid kan worden gegarandeerd en hoe mogelijke overlast voor 
de omgeving beperkt kan blijven. Bij de beoordeling komt onder meer het volgende aan bod:

 De duur van de werkzaamheden. Kunnen de werkzaamheden bijvoorbeeld in bepaalde 
tijdsperioden plaatsvinden waardoor de hinder wordt geminimaliseerd?

 Ook is veel afhankelijk van de locatie van het betreffende plangebied. Ligt deze nabij 
woningen, een school, winkels of bijvoorbeeld op een bedrijventerrein? Gaat het om een 
doodlopend straatje of een belangrijke ontsluitingsweg? In alle gevallen wordt specifiek naar 
het plangebied gekeken. Veelal in overleg met de bouwer maar ook met omwonenden, de 
calamiteitendiensten en dergelijke wordt bezien welke maatregelen de doorstroming op de 
weg(en) waarborgen. Ook wordt gekeken hoe de bereikbaarheid van panden kan worden 
gewaarborgd.

 Verder wordt rekening gehouden met andere (weg)werkzaamheden (bijvoorbeeld 
wegafzettingen en omleidingen) zodat deze niet botsen met eventuele aanvullende 
maatregelen.

Proces
In de meeste gevallen is een vergunning nodig voor de bouwwerkzaamheden. Tijdens de 
voorbereiding van die vergunningprocedure en tijdens de procedure zelf wordt in kaart gebracht wat 
de effecten van het project op zijn omgeving zijn. Onderdeel daarvan is de verkeersveiligheid. Op 
basis van bovenstaande inhoudelijke overwegingen worden maatregelen bepaald. Meerdere 
specialisten kijken naar het plan. Zo kijkt onder andere de beleidsmedewerker verkeer en vervoer naar 
het project, evenals de wegbeheerder. Aan de vergunning kunnen wij voorschriften verbinden, 
bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen.



Nadat er afspraken zijn gemaakt, worden diverse instanties tijdig op de hoogte gebracht van de 
geplande werkzaamheden. Zo kan bijvoorbeeld busmaatschappij Arriva een alternatieve route kiezen 
en op tijd tijdelijke bushaltes plaatsen.

Tijdens de bouw houden onze bouwtoezichthouders en opzichters de situatie ter plaatse in de gaten. 
Waar nodig worden de bouwer of verkeersdeelnemers aangesproken. Soms blijkt tijdens de bouw dat 
er toch nog aanvullende maatregelen of andere keuzes nodig zijn. Deze worden dan met 
inachtneming van de eerdere inhoudelijke punten en in overleg met de bouwer doorgevoerd.

Is het project gereed? Dan worden eventuele tijdelijke maatregelen ingetrokken. Is de openbare 
ruimte beschadigd door de bouw, dan wordt die schade hersteld door de ontwikkelaar of de gemeente 
(afhankelijk van de afspraken).

Bouwterrein en route bouwverkeer
Als het gaat om een project binnen de bebouwde kom en dat grenst aan de bestaande openbare 
ruimte, dan is de afbakening van het bouwterrein extra relevant. De bouwer levert als onderdeel van 
de vergunningaanvraag een voorstel voor het bouwterrein aan. Dit wordt aan de hand van de eerder 
genoemde inhoudelijke overwegingen beoordeeld. Zo nodig wordt gevraagd de begrenzing aan te 
passen. Dit wordt vastgelegd in de vergunning.

Bij projecten wordt een route aangegeven voor het bouwverkeer. Die route wordt vooraf bepaald op 
basis van de ligging van de projectlocatie en de kenmerken van de omliggende wegen. Niet elke weg 
is bijvoorbeeld geschikt voor zwaar vrachtverkeer. Indien mogelijk wordt een route beschreven die 
bewoonde gebieden zoveel mogelijk ontziet. Afspraken over de route worden besproken met de 
projectontwikkelaar en de aannemer(s) en ook gekoppeld aan de vergunning. 
Van de ontwikkelaar en aannemer wordt verwacht dat zij hun personeel en onderaannemers waar 
nodig informeren en aanspreken. Bij grote projecten als Geerpark en De Grassen werken er zoveel 
verschillende partijen, dat alleen communicatie met de ontwikkelaar of aannemer niet voldoende is. In 
zo’n geval worden borden geplaatst voor het verkeer. 


