
^'•Landgraaf
Fractie GBBL

t.a.v. de heer R. Hensgens 
Kakertsweg 3 
6371 GA Landgraaf

Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Zaaknummer Documentnummer
08-05-2018 18.12176

Landgraaf,
19 juni 201 8

Verzonden op

Onderwerp: Artikel 41 RvO: veiligheid op wegen naar Camping/Brasserie de 
Watertoren te Rimburg 2 2 JUNI 2018

Geachte heer Hensgens,

In uw brief ingevolge artikel 41 RvO, ingekomen op 8 mei 2018, stelt u enkele vragen over de 
verkeerssituatie in het buitengebied van Rimburg. Onderstaand geven wij antwoord op de door u 
gestelde vragen.

1. Deelt u met ons de mening dat er duidelijker moet worden aangegeven hoe hard je hier mag 
rijden (borden, verf op weg), en dat het hier een stiltegebied betreft?
Naar onze mening is het door middel van bebording juist aangegeven hoe hard er in het 
buitengebied gereden mag worden. Tevens is er enkele járen geleden voor deze maatregel (30 
km zonering buitengebied) een verkeersbesluit genomen. Hierdoor heeft eenieder kennis 
kunnen nemen van de ingevoerde snelheidslimiet. Of nog meer verkeersborden het probleem 
oplost, is maar de vraag. Wij zullen in ieder geval de huidige bebording controleren op 
volledigheid en zichtbaarheid.

2. Is het mogelijk om verkeers-remmende maatregelen te treffen?
Naar het principe van Duurzaam Veilig wegverkeer zijn wegen in het buitengebied officieel 
gecategoriseerd als 60 km zone. Landgraaf heeft enkele járen geleden echter gekozen om dit 
principe los te laten en in het kader van de verkeersveiligheid te kiezen voor een 30 km zone. 
Redenen hiervoor zijn de beperkte wegbreedtes en het ontbreken van aparte voorzieningen 
voor voetgangers. Het karakter van het landelijke gebied straalt niet direct uit dat er sprake is 
van een 30 km zone, echter hebben eerder genoemde overwegingen de doorslag gegeven om 
te komen tot het besluit invoeren 30 km zone.
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Het toepassen van bijvoorbeeld drempels op deze wegen is technisch gezien mogelijk. Het is 
echter de vraag of we deze in het hele buitengebied wel moeten gaan toepassen. Bezoekers 
van de camping die het gebied met een caravan inrijden maar ook landbouwverkeer, 
ondervinden daar behoorlijk hinder van.

Daarnaast spelen er in het buitengebied van Rimburg momenteel een aantal ontwikkelingen 
(mogelijke uitbreiding van ‘Camping de Watertoren’ en mogelijke uitbreiding van de horeca- 
categorie van ‘Brasserie de Watertoren’). Bij de afweging c.q. beoordeling van deze 
ontwikkelingen zal tevens een verkeersonderzoek dienen plaats te vinden, om zo de te 
verwachten verkeerssituatie bij de juridisch - planologische afweging te betrekken. In dat 
kader zal ook onderzoek moeten worden gedaan naar het nut van en de mogelijkheden tot het 
toepassen van snelheidsverlagende maatregelen.

3. Deelt u onze opvatting dat er controles nodig zijn door BOA/Politie om de veiligheid te 
waarborgen?
Het handhaven op snelheden is een taak die bij de politie ligt en waar de politie zelf op 
prioriteert. De BOA’s hebben daar geen bevoegdheden toe. Wij kaarten de problematiek bij de 
politie aan. Echter, zoals aangegeven bepaalt de politie zelf of daar actief gehandhaafd zal 
gaan worden.

4. Kunt u de eigenaren van de camping en Brasserie de Watertoren informeren om aandacht te 
schenken op de maximum toegestane snelheid?
Het blijft een verantwoording van de automobilist zelf om zich aan de wettelijk toegestane 
snelheid te houden. Wij gaan de eigenaren van genoemde voorzieningen niet belasten met 
deze problematiek. De rol die zij hierin kunnen vervullen is maar zeer beperkt.

5. Kunt u de eigenaren van de paardenmaneges in de buurt vragen om de overlast van 
paardenpoep te beperken c.q. op te ruimen?
Het blijft een verantwoording van diegene die met een paard onderweg is om de wegen schoon 
te houden.

6. Kunt u de boeren in de buurt vragen om rekening te houden met de breedte van hun voertuig 
als ze langs wandelaars rijden?
Landbouwvoertuigen hebben verschillende afmetingen. Daar kunnen we weinig aan 
veranderen. Het passeren met gepaste snelheid is een gedragsregel die eenieder zou moeten 
naleven.

7. Is er op dit moment al aandacht voor bovenstaande geschetste problematiek?
Ja, zie vraag 8.

8. Als er aandacht is voor deze problematiek, kunt u dan aangeven hoe de aanpak hiervan vorm 
wordt gegeven?
Er komen vaker meldingen binnen dat er verkeersborden ontbreken of slecht zichtbaar zijn. 
Ook enkele verbodsborden waren niet meer aanwezig. Daar waar deze ontbreken worden deze 
teruggeplaatst.
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Ook hebben de onder punt/vraag 2 genoemde ruimtelijke ontwikkelingen mogelijkerwijs 
gevolgen voor de flora en fauna en het bij een stiltegebied horende geluidsniveau. Middels een 
akoestisch onderzoek en een natuurtoets dienen dan ook alle relevante aspecten in dat kader 
te worden meegenomen bij de uiteindelijke beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen het buitengebied van Rimburg. Zo kan worden bezien of er al dan niet strijdigheid 
ontstaat met de/het toepasselijke regelgeving en beleid van de provincie Limburg (Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL) en Provinciale Omgevingsverordening Limburg (POV)) alsmede 
de toepasselijke regelgeving inzake stiltegebieden.

Wij zien dat de druk op het buitengebied van Rimburg toeneemt. Ook is het bij ons bekend dat 
er initiatieven zijn voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied die tot een extra belasting kunnen 
leiden. Gelet hierop zijn wij voornemens om tijdelijk zelf de regie te nemen. Wij gaan de 
consequenties van deze ontwikkelingen in kaart brengen op het gebied van 
verkeersaantrekkende werking, parkeerbehoefte, landschappelijke uitstraling, mogelijke 
aantasting natuurwaarden en geluid (het betreft immers een stiltegebied).

Op basis van onze bevindingen zullen wij een voorstel doen omtrent de ontwikkelruimte die 
we in dit gebied kunnen toestaan en de voorwaarden waaronder die ruimte wordt geboden. 
Dat is tevens het moment om een oordeel te geven over de verkeers- en parkeersituatie in het 
gebied.

9. Als er nog geen aandacht is voor deze problematiek, kunt u dan aangeven hoe dit in de nabije 
toekomst wordt opgepakt?
Zie het antwoord op vraag 8.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,

mr. R.J.Hir. J.M.u. Rijvers
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