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Aan de raadscommissie. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor kennis te nemen van de verkeersbesluiten in het kader van het 

Centrumplan en indien gewenst uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken tijdens de 

raadscommissie. 

 

 

Inleiding 

Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp 

Centrumplan. Een aantal ontwerpkeuzes in het definitief ontwerp Centrumplan leiden tot 

een gebod of verbod voor verkeer. Deze zaken moeten geformaliseerd worden door 

middel van verkeersbesluiten. 

In dit voorstel en de bijlagen daarbij wordt u geïnformeerd over de verkeersbesluiten die 

het college voornemens is te nemen. Indien gewenst kunt u uw wensen en bedenkingen 

naar aanleiding van deze verkeersbesluiten kenbaar maken. Eventuele wensen en 

bedenkingen zullen door ons college worden betrokken bij het vaststellen van de 

verkeersbesluiten. 

 

Dit voorstel gaat achtereenvolgens in op ‘het begrip verkeersbesluiten’, een 

samenvatting bij ieder verkeersbesluit en bij verkeersbesluit nummer 7 en 8 een nadere 

toelichting bij deze verkeersbesluiten. De uitgebreide argumentatie is verwoord en 

verbeeld in de verkeersbesluiten en de bijbehorende tekeningen. 

 

Korte intro ‘verkeersbesluiten’ 

Een verkeersbesluit is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken 

te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. De 

regels voor verkeersbesluiten zijn vastgelegd in de wegenverkeerswetgeving, namelijk in 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW. Een verkeersbesluit 

is niet voor alle verkeerstekens nodig. Alleen voor verkeerstekens die een gebod of een 

verbod aangeven is een verkeersbesluit nodig. Met andere woorden: de basis is dat 

verkeer volledige vrijheid heeft (binnen de kaders van de wegenverkeerswet), wanneer 
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een wegbeheerder deze vrijheid beperkt is een verkeersbesluit nodig. Voorbeelden 

hiervan zijn een verplichte rijrichting, een laad en losplaats en bloembakken op de weg 

waardoor een weg feitelijk wordt afgesloten voor verkeer. Voorbeelden van situaties 

waar geen verkeersbesluit voor nodig is zijn: het aanbrengen en opheffen van 

parkeervakken, het in stand houden van tweerichtingsverkeer en een bord doorlopende 

weg (informatiebord). Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen in het kader van 

werkzaamheden is geen verkeersbesluit nodig. 

 

Voor alle gemeentelijke wegen is het college van burgemeester en wethouders bevoegd 

om verkeersbesluiten te nemen. De enige uitzondering hierop is het vaststellen van de 

grenzen van de bebouwde kom. Dit laatste is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 

meeste plaatsingsbeslissingen van verkeerstekens zullen tot ge- of verboden leiden en 

zijn daarmee dan mede op rechtsgevolg gericht. Deze plaatsingsbeslissingen voldoen dan 

ook aan het Awb-besluitbegrip zoals neergelegd in artikel 1:3 Awb. Er staat dan ook 

bezwaar en beroep open tegen ieder verkeersbesluit. 

 

NB: voor situaties waar verkeersregels niet wijzigen kan en mag geen verkeersbesluit 

worden genomen. Zo blijft het éénrichtingsverkeer in de Prins Bernhardstraat tussen Aldi 

en Albert Heijn in stand. Hier wordt geen nieuw verkeersbesluit voor genomen. Ditzelfde 

geld voor de laad en losplaats bij de Aldi en tweerichtingsrijbanen op Kostverloren en 

overige zaken die conform de huidige verkeersregels in stand blijven. 

 

Centrale vraag 

Heeft uw raadscommissie wensen of bedenkingen ten aanzien van de bijgevoegde 

verkeersbesluiten in het kader van het Centrumplan? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Een peiling van de standpunten in de gemeenteraad over de verkeersbesluiten 

Centrumplan, mede in relatie tot de aangenomen motie en het aangenomen 

amendement, om zo het inzicht te vergroten in het draagvlak van deze 

verkeersbesluiten.  

 

Kader 

 Raadsbesluit 17 maart 2016, vaststelling definitief ontwerp Centrumplan 

 Amendement éénrichtingsverkeer in noordelijke richting op de Prins 

Bernhardstraat 

 Motie nader onderzoek verkeerscirculatie parkeerterrein Kostverloren 

 Wegenverkeerswet 1994 (WVW) 

 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) 

 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

 

Argumenten 

De uitgebreide argumentatie is verwoord en verbeeld in de verkeersbesluiten en de 

bijbehorende tekeningen. Per verkeersbesluit is onderstaand een korte samenvatting 

weergegeven. Bij verkeersbesluit nummer 7 en 8 is vanwege de complexiteit van deze 

verkeersbesluiten een toelichting weergegeven. Ook wordt ingegaan op twee 

ontwerpwijzigingen die niet verkeersbesluitplichtig zijn, maar wel de parkeercapaciteit en 

verkeersveiligheid optimaliseren.  

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 1 Invalideparkeerplaatsen 

Samenvatting: dit verkeersbesluit voorziet in het terugbrengen van 

invalideparkeerplaatsen in de nieuwe situatie wanneer het Centrumplan gereed is. Op 

Kostverloren wordt één invalideparkeerplaats toegevoegd.  

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 2 Voorrangssituatie Nieuwe Poort Dorpsstraat 

Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt dat verkeer dat vanaf De Nieuwe Poort of 

Kostverloren komt, voorrang moet verlenen aan (fiets)verkeer op de Dorpsstraat. Dit in 

het kader van de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Verkeer vanuit met name 
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Kostverloren heeft door bebouwing beperkt zicht op verkeer in de Dorpsstraat en wordt 

door deze voorrangsregeling gedwongen het kruispunt rustig te benaderen.  

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 3 éénrichtingsverkeer Dorpsstraat 

Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt het éénrichtingsverkeer op de Dorpsstraat 

inclusief de bebording die daarvan afgeleid is, zoals de verplichte rijrichtingen op het 

kruispunt Dorpsstraat – De Nieuwe Poort. 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 4 Laad en losplaatsen 

Samenvatting: dit verkeersbesluit voorziet in het terugbrengen van laad en losplaatsen in 

de nieuwe situatie wanneer het Centrumplan gereed is. De laad en losplaats bij de Albert 

Heijn wordt geformaliseerd.  

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 5 fietspad Dorpsstraat 

Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt de verplichte status voor fietsers van het 

aanliggend fietspad langs de zuidelijke zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hier om een 

fietspad in oostelijke richting. 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 6 éénrichtingsverkeer Pr Bernhardstraat 

Samenvatting: dit verkeersbesluit regelt het éénrichtingsverkeer op de Prins 

Bernhardstraat tussen Kostverloren en de Prins Clausstraat in noordelijke richting. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan het amendement van 17 maart 2016. 

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 éénrichtingsverkeer Kostverloren 

Toelichting: in onder andere de raadsvergadering van 16 maart 2017 zijn zorgen geuit 

over de voorgestelde verkeerscirculatie op parkeerterrein Kostverloren. Tijdens de 

raadsvergadering is een motie aangenomen waarin aangegeven wordt dat de 

rijrichtingen op Kostverloren nog niet worden vastgesteld bij de vaststelling van het 

definitief ontwerp Centrumplan. Daarbij is het college aanbevolen te onderzoeken of er 

een rijrichting gevonden kan worden die gebruiksvriendelijker en duurzamer is.  

De volgende knelpunten met betrekking tot de verkeerscirculatie op Kostverloren zijn 

benoemd: 

1. Het drukke punt voor de ingangen van de supermarkten. 

2. Het beperkte zicht bij het uitrijden van de uitritten en de garages achter de 

woningen aan de Geeresteinselaan.  

3. De wens om bij een hoge parkeerdruk een ronde over het parkeerterrein te 

kunnen rijden.  

Daarbij zijn diverse voorstellen gedaan voor een wijziging van de verkeerscirculatie. 

Onderstaand wordt de verkeerssituatie nader onderbouwd en wordt een wijziging 

toegelicht.  

 

In het kader van het optimaliseren van het aantal parkeerplaatsen op Kostverloren is 

gekozen voor diagonaal gelegen parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen vooruit 

rijdend maar vanuit één richting worden ingereden (achteruit rijdend is de andere 

richting ook mogelijk maar niet iedereen zal dit willen toepassen).  
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Twee derde deel van de parkeerplaatsen (blauw) is vooruit rijdend vanuit de oostelijke 

zijde van Woudenberg bereikbaar. Twee derde van de kern Woudenberg ligt ten oosten 

van het Centrum en zal veelal vanuit oostelijke richting over de Dorpsstraat naar het 

Centrum rijden. Eén derde deel van de parkeerplaatsen (rood) is vooruit rijdend vanuit 

de westelijke zijde van Woudenberg bereikbaar. Eén derde van de kern Woudenberg ligt 

ten westen van het Centrum en zal veelal vanuit oostelijke richting over De Nieuwe Poort 

naar het Centrum rijden. 

In het ontwerp zijn daarnaast twee typen rijlopers toegepast: 

1. Smalle rijlopers in één richting met krappe bochten en een beperkte breedte. 

2. Brede rijlopers in twee richtingen met ruimte bochten en met meer ruimte voor 

verkeer in combinatie met parkeermanoeuvres. 

De smalle rijlopers zijn primair bedoeld de bezoeker naar de eerstvolgende vrije 

parkeerplaats te leiden. De brede rijlopers zijn bedoeld voor het bereiken van een 

parkeerplaats maar ook voor veilig en comfortabel het leiden van verkeer naar de andere 

zijde van de parkeerplaats (bijvoorbeeld van de Nieuwe Poort naar de parkeerplaatsen bij 

de Hema). Door de ligging van gebouwen en eigendomsgrenzen is het alleen mogelijk de 

ruim opgezette rijloper aan de noordelijke zijde van het parkeerterrein aan te leggen. 

Aan de zuidelijke zijde zijn de noodzakelijke boogstralen niet inpasbaar.  

In relatie tot de functies van de smalle en brede rijlopers is een volledige 

éénrichtingscirculatie gezien vanuit veiligheid en effectiviteit niet gewenst.  

De smalle rijloper die achter de panden aan de Dorpsstraat naar de ingangen van de 

Supermarkten loopt zal dan ook een relatief beperkte hoeveelheid verkeer verwerken, 

wat zorgt voor een rustiger verkeersbeeld bij de ingangen van de supermarkten. 

Wanneer gekozen wordt voor een volledige éénrichtingscirculatie zal de hoeveelheid 

verkeer op deze locatie veel groter zijn.  

Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Motivatie aanpassing zuidwestelijk gedeelte Kostverloren (geen verkeersbesluit) 

Vervolg aandachtspunten verkeerscirculatie Kostverloren: 

2. Het beperkte zicht bij het uitrijden van de uitritten en de garages achter de 

woningen aan de Geeresteinselaan.  

3. De wens om bij een hoge parkeerdruk een ronde over het parkeerterrein te 

kunnen rijden. 

In het definitief ontwerp Centrumplan waren in de zuidwestelijke hoek van Kostverloren 

diagonaal gelegen parkeerplaatsen ingetekend. In het kader van het optimaliseren van 

de verkeersveiligheid is een aanpassingsvoorstel opgesteld waarbij de diagonaal gelegen 

parkeerplaatsen worden aangepast tot haaks gelegen parkeerplaatsen en 

parkeerplaatsen langs de rijloper. Hierdoor kan verkeer alleen in en uit parkeren via de 

rijloper die langs de Takko loopt. Er vinden geen parkeermanoeuvres plaats op de 
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hoofdtoegang tot de parkeerplaats. Dit verbetert de verkeersveiligheid op de relatief 

drukke hoofdtoegang tot de parkeerplaats, zorgt voor een rustiger verkeersbeeld en 

maakt het uitrijden van de daar gelegen garages en uitritten eenvoudiger. Langs deze 

garages en uitritten wordt een trottoir van minimaal 1,5 meter aangelegd.  

Ten opzichte van definitief ontwerp Centrumplan wordt de rijrichting op de rijloper langs 

de Takko omgedraaid. Hierdoor is het beter mogelijk om bij hoge parkeerdruk een ronde 

over het parkeerterrein te rijden en kan verkeer gezien vanaf De Nieuwe Poort direct 

naar beschikbare parkeerplaatsen rijden.  

Voor deze ontwerpwijziging wordt verwezen naar de tekening “Verkeersbesluiten 

centrumplan instellen verkeersbesluitplichtige bebording”. 

 

Verkeerscirculatie Kostverloren in relatie tot motie van 17 maart 2017 

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2016 is een motie aangenomen waarin 

aangegeven wordt dat de rijrichtingen op Kostverloren nog niet worden vastgesteld bij de 

vaststelling van het definitief ontwerp Centrumplan. Daarbij is het college aanbevolen te 

onderzoeken of er een rijrichting gevonden kan worden die gebruiksvriendelijker en 

duurzamer is. De argumentatie voor de nu voorgestelde oplossing is onder 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 weergegeven.  

Met dit voorstel hebben wij de motie geïnterpreteerd als opdracht om nog eens 

nadrukkelijk te bezien wat de beste verkeerscirculatie op Kostverloren is. Als bijlage bij 

deze motie was ook een afbeelding gevoegd met een voorstel voor een volledige 

éénrichtingscirculatie op Kostverloren. Deze afbeelding hebben wij gezien als suggestie 

voor een optimale verkeerscirculatie. Wij zijn van mening dat, gezien de argumenten 

onder Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7, de inrichting en verkeerscirculatie zoals nu 

voorgesteld het meeste recht doet aan de verschillende belangen: 

1. het belang van het veilig uitrijden van de garages en uitritten aan de 

Geeresteinselaan (door oplossing met trottoir), 

2. het belang van veiligheid en een rustig verkeersbeeld voor de toegangen van de 

supermarkten, 

3. het belang van een passende vormgeving van bochten (boogstralen) en 

wegbreedtes, 

4. het belang van het optimaliseren van het aantal parkeervakken, 

5. het belang van het kunnen rijden van rondes over het parkeerterrein bij drukte, 

6. het belang van de positionering van de diagonale parkeerplaatsen ten opzichte 

van de herkomst van verkeer (oost of west), 

7. het belang van het faciliteren van verkeer dat direct een parkeerplaats zoekt en 

het faciliteren van verkeer dat aan de overzijde van Kostverloren een 

parkeerplaats zoekt, 

8. de veiligheid bij het in en uit parkeren in de zuidwestelijke hoek van Kostverloren. 

De voorgestelde verkeerscirculatie als bijlage bij de motie biedt een verkeerskundig 

minder goede oplossing als het gaat om de belangen 2, 3 en 7. Vanwege belang nummer 

3 zouden voor het realiseren van deze verkeerscirculatie (motie), parkeervakken moeten 

vervallen om de hoofdverkeersstroom met de juiste doorstroming door deze bochten te 

leiden (verbreding van deze bochten). Daarmee scoort deze verkeerscirculatie ook 

minder goed op belang nummer 4. 

 

Verkeersbesluit Centrumplan nr. 8 blauwe zone 

Toelichting: Dit verkeersbesluit past de blauwe zone aan, aan de nieuwe inrichting in het 

kader van het Centrumplan. De aangepaste blauwe zone loopt tot aan de Prins 

Clausstraat zoals weergegeven op onderstaande kaart.  

Ondernemers aan de Koningin Emmastraat gevraagd de blauwe zone uit te breiden tot 

en met de daar gelegen winkels. Dit leidt tot een aangepast blauwe zone zoals 

weergegeven op onderstaande kaart.  
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Voor verdere argumenten wordt verwezen naar het verkeersbesluit. 

 

Extra parkeerplaats Dorpsstraat (geen verkeersbesluit) 

Tijdens de behandeling van het definitief ontwerp Centrumplan in de gemeenteraad is de 

wens uitgesproken voor een extra parkeerplaats aan de Dorpsstraat tussen De Nieuwe 

Poort en de Prins Bernhardstraat. Deze wens is verwerkt in de technische tekeningen. De 

extra parkeerplaats wordt gerealiseerd. In een later stadium, voorjaar 2017, wordt in 

combinatie met de drank en horecawet, APV, aangevuld met een verkeersbesluit 

bekeken of deze parkeerplaatsen in het zomerseizoen vrij kunnen blijven voor extra 

terrasruimte voor de daar gelegen horeca.  

Voor deze ontwerpwijziging wordt verwezen naar de tekening “Verkeersbesluiten 

centrumplan instellen verkeersbesluitplichtige bebording”. 

 

Duurzaamheid 

De verkeersbesluiten voorzien, in aansluiting op het definitief ontwerp Centrumplan in 

een sterke verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor fietsers en 

voetgangers, bij uitstek duurzame vervoerswijzen.  

 

Draagvlak 

Voorafgaand aan de vaststelling van het definitief ontwerp Centrumplan zijn 

belanghebbenden geïnformeerd over de plannen en hebben zij de mogelijkheid gekregen 

om te reageren op de plannen. Deze reacties zijn opgenomen in de reactienota en zijn 

betrokken in het proces naar het definitief ontwerp Centrumplan. Een deel van deze 

reactie gingen in op de verkeersbesluiten die nu voorliggen. Waar mogelijk zijn de 

wensen uit deze reacties (al dan niet deels) verwerkt in de nu voorliggende 

verkeersbesluiten.  

 

Financiële consequenties 

De bebording wordt ingekocht via het raamcontract voor de inkoop van bebording. De 

kosten worden gedekt uit het krediet voor de realisatie van het Centrumplan. 

 

Aanpak/uitvoering 

Indien de raadscommissie wensen en bedenkingen wenst kenbaar te maken kan dat 

tijdens de commissievergadering. Eventuele wensen en bedenkingen zullen door ons 

college worden betrokken bij het vaststellen van de verkeersbesluiten. 
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Na besluitvorming door het college worden de verkeersbesluiten gepubliceerd via 

www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Daarnaast wordt de publicatie kenbaar 

gemaakt in de Woudenberger. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 

maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Woudenberg binnen zes 

weken na de datum van de bekendmaking.  

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 1 Invalideparkeerplaatsen 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 2 Voorrangssituatie Nieuwe Poort Dorpsstraat 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 3 éénrichtingsverkeer Dorpsstraat 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 4 Laad en losplaatsen 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 5 fietspad Dorpsstraat 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 6 éénrichtingsverkeer Pr Bernhardstraat 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 7 éénrichtingsverkeer Kostverloren 

- Verkeersbesluit Centrumplan nr. 8 blauwe zone 

- Tekening bij verkeersbesluiten: Verkeersbesluiten centrumplan instellen 

verkeersbesluitplichtige bebording 

- Tekening bij verkeersbesluiten: Verkeersbesluiten centrumplan opheffen 

verkeersbesluitplichtige bebording 

 


