Verkeersmaatregelen
A a n p a s s i n g grens b e b o u w d e kom in verband met ingebruikname De Oversteek (besluit 4
d e c e m b e r 2013, nr. 167/2013)

De gemeenteraad van Nijmegen maakt bekend dat is besloten de grens van de bebouwde kom te
wijzigen in verband met de ingebruikname van stadsbrug De Oversteek. De brug komt binnen de
bebouwde kom te liggen. Daarom is besloten de grens van de bebouwde kom van Nijmegen zoals
deze is aangewezen bij besluit van Gedeputeerde Staten van Geldedand d.d. 23-12-1994 nr.
WV93.22453-WVV2408 als volgt aan te passen:
•
Vanaf het punt aan de zuidelijke oever van de Waal ten noordwesten van De Oversteek
•
Het trace direct ten noordwesten van deze brug in noordelijke richting over de Waal volgend tot
aan de grens van de bebouwde kom van Lent, gem. Nijmegen gelegen ten noorden van de
Oosterhoutsedijk
•
De grens van Lent, gem. Nijmegen volgend in oosteiijke richting tot het punt direct ten oosten van
De Oversteek
•
Vanaf dit punt het trace direct ten oosten van De Oversteek volgend in zuidelijke richting tot aan
de bestaande grens van de bebouwde kom van Nijmegen aan de zuidelijke oever van de Waal.
Bovengenoemd besluit met bijbehorende situatietekeningen ligt gedurende zes weken na heden voor
eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 75 Nijmegen (maandag t/m
vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).
Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door beianghebbenden
tegen deze besluiten een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeenteraad van Nijmegen,
postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een
webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.niimeqen.nl). Voor het indienen van
een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.
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Volgens planning wordt op 23 november 2013 stadsbrug De Oversteek
in gebruik genomen. De brug en de daarop aansluitende wegen zijn
ontworpen op een maximumsnelheid van 50 km/uur. In de huidige
situatie bevindt het gedeelte van De Oversteek dat rivier de Waal
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Voorgesteld wordt dan ook de komgrens van Nijmegen zodanig aan te
passen dat De Oversteek zich straks binnen de bebouwde kom
bevindt.
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De vaststeiiing van komgrenzen behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
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Aan de Raad voor te stellen

De grens van de bebouwde kom van Nijmegen zoals deze is
aangewezen bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d.
23-12-1994 nr. WV93.22453-WVV2408 als volgt aan te passen:
• Vanaf het punt aan de zuidelijke oever van de Waal ten
noordwesten van De Oversteek
• Het trace direct ten noordwesten van deze brug in noordelijke
richting over de Waal volgend tot aan de grens van de bebouwde
kom van Lent, gem. Nijmegen gelegen ten noorden van de
Oosterhoutsedijk
• De grens van Lent, gem. Nijmegen volgend in oosteiijke richting tot
het punt direct ten oosten van De Oversteek
• Vanaf dit punt het trace direct ten oosten van De Oversteek volgend
in zuidelijke richting tot aan de bestaande grens van de bebouwde
kom van Nijmegen aan de zuidelijke oever van de Waal
een en ander zoals Is aangegeven op bijgaande situatietekening d.d.
01-11-2013
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Volgens planning wordt op 23 november 2013 stadsbrug De Oversteek in gebruik genomen. De
brug en de daarop aansluitende wegen zijn ontworpen op een maximumsnelheid van 50 km/uur.
In de huidige situatie bevindt het gedeelte van De Oversteek dat rivier de Waal overspant zich
buiten de bebouwde kom van Nijmegen c.q. van Lent, gem. Nijmegen. Om de maximumsnelheid
van 50 km/uur in juridische zin mogelijk te maken is het gewenst dat het trace van De Oversteek,
evenals de Waalbrug, binnen de bebouwde kom komt te liggen. Voorgesteld wordt dan ook de
komgrens van Nijmegen zodanig aan te passen dat De Oversteek zich straks binnen de
bebouwde kom bevindt.
De vaststeliing van komgrenzen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Voorstel om te besluiten

De grens van de bebouwde kom van Nijmegen zoals deze is aangewezen bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 23-12-1994 nr. WV93.22453-WVV2408 als volgt aan te
passen:
• Vanaf het punt aan de zuidelijke oever van de Waal ten noordwesten van De Oversteek
• Het trace direct ten noordwesten van deze brug in noordelijke richting over de Waal volgend
tot aan de grens van de bebouwde kom van Lent, gem. Nijmegen gelegen ten noorden van de
Oosterhoutsedijk
• De grens van Lent, gem. Nijmegen volgend in oosteiijke richting tot het punt direct ten oosten
van De Oversteek
• Vanaf dit punt het trace direct ten oosten van De Oversteek volgend in zuidelijke richting tot
aan de bestaande grens van de bebouwde kom van Nijmegen aan de zuidelijke oever van de
Waal
een en ander zoals is aangegeven op bijgaande situatietekening d.d. 01-11-2013

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail

Marc van den Nieuwenhuizen, 9747, m.van.den.nieuwenhuizen@nijmegen.nl
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Inleiding

Volgens planning wordt op 23 november 2013 stadsbrug De Oversteek in gebruik genomen.
De brug en de daarop aansluitende wegen zijn ontworpen op een maximumsnelheid van 50
km/uur. In de huidige situatie bevindt het gedeelte van De Oversteek dat rivier de Waal
overspant zich buiten de bebouwde kom van Nijmegen c.q. van Lent, gem. Nijmegen. Om de
maximumsnelheid van 50 km/uur in juridische zin mogelijk te maken is het gewenst dat het
trace van De Oversteek, evenals de Waalbrug, binnen de bebouwde kom komt te liggen.
Voorgesteld wordt dan ook de komgrens van Nijmegen zodanig aan te passen dat De
Oversteek zich straks binnen de bebouwde kom bevindt. De vaststeliing van komgrenzen
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader

Ingevolge de Uitvoeringsvoorschriften B A B W inzake verkeerstekens wordt de grens van de
bebouwde kom gekenmerkt door het begin van langs de weg gelegen aaneengesloten
bebouwing. Bedoeling is dat er een herkenbaar verschil in karakter met het gebied buiten de
bebouwde kom wordt verkregen. Uitgangspunt is verder een aaneengesloten gebied als
bebouwde kom aan te wijzen in plaats van het afwisselen van relatief kleine gebieden binnen
en buiten de bebouwde kom.
Volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de grens van de bebouwde kom
vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.
In verkeersjuridische zin is het effect van het binnen de bebouwde kom brengen van een
gebied dat de toegestane maximumsnelheid wijzigt (veelal van 80 of 60 naar 50 km/uur).
Hoewel in dit geval niet zozeer van toepassing, kan het ook in o.a. de Bouwverordening en de
Algemene Plaatselijke Verordening verschil maken of er sprake is van binnen of buiten de
bebouwde kom. Dit heeft dan bijvoorbeeld te maken met het verbod tot bouwen met
overschrijding van de gevelrooilijn of met het verbod om je natuuriijke behoefte te doen buiten
een daarvoor bestemde voorziening. Concreet gaat het hier slechts om een marginaal effect.
Voor de hoogte van bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb) of de afvalstoffenheffing
maakt het niet uit of een pand binnen of buiten de bebouwde kom ligt.
1.2

Relatie met programma

Stadsbrug De Oversteek en de daarop aansluitende wegen zijn qua wegontwerp ingericht op
een maximumsnelheid van 50 km/uur. Om deze snelheid op de Oversteek in te kunnen
stellen is het van belang dat de brug binnen de bebouwde kom komt te liggen.
2

Doelstelling

Met het uitbreiden van de bebouwde kom en daarmee het binnen de bebouwde kom brengen
van stadsbrug De Oversteek wordt beoogd de verkeersveiligheid te bevorderen en mogelijke
overlast voor de omgeving te beperken. Door het binnen de bebouwde kom brengen van de
brug geldt hier in principe een maximumsnelheid van 50 km/uur per uur.
3

Argumenten

Met de ingebruikname van stadsbrug De Oversteek in het vooruitzicht, dient in juridische zin
het verkeersregime op de brug en de aansluitende wegen te worden vastgesteld. De
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infrastructuur die aan weerszijden van de Waal aansluit op De Oversteek bevindt zich al
binnen de bestaande bebouwde kom. Hier geldt ai een maximumsnelheid van 50 km/uur. De
overspanning zelf en een aansluitend deel aan de noordzijde van de Waal valt nog buiten de
bebouwde kom. Om ook hier een maximumsnelheid van 50 km/uur in te kunnen stellen, is het
gewenst dit weggedeelte eveneens binnen de bebouwde te brengen. Het is vanuit
verkeersjuridisch oogpunt namelijk niet mogelijk om op een wegvak buiten de bebouwde kom
een maximumsnelheid van 50 km/uur in te stellen, behoudens op gevarenpunten.
Uit esthetische en verkeerstechnische overwegingen is er voor gekozen om bij het bepalen
van de overgang van de komgrens af te wijken van de woonplaatsgrens Nijmegen en Lent
gemeente Nijmegen. Deze woonplaatsgrens ligt namelijk midden op de brug halverwege
rivier de Waal. Op deze plek zouden de portalen met daarin de borden waarmee de
bebouwde kom wordt aangeduid het aanzicht van de brug schaden. Bovendien is het lastig
om op deze plek voldoende ruimte te vinden voor het plaatsen van deze portalen. In verband
hiermee is er voor gekozen de overgang van de grens bebouwde kom Lent gem. Nijmegen gemeente Nijmegen aan de Lentse zijde van de Waal aan te wijzen.
IVlet de voorgestelde aanpassing van de komgrens blijft verkeer dat vanaf het splitsingspunt
gebruik wil maken van De Oversteek binnen de bebouwde kom. De maximumsnelheid kan
hierdoor worden teruggebracht naar een snelheid die beter past bij de omgeving. Het
instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur draagt bij aan het bevorderen van de
verkeersveiligheid en het beperken van mogelijke overlast voor de omgeving.
Door de ligging deels in de uitwaarden en over het water is het creeren van een wegbeeld dat
volledig past bij het karakter van een weg binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld door langs
de weg gelegen aaneengesloten bebouwing, moeilijk waar te maken. Het verkrijgen van een
herkenbaar verschil in karakter met een weg buiten de bebouwde kom is dan ook gezocht in
het verkeerskundige ontwerp van de weg. Bij het wegontwerp van De Oversteek is
nadrukkelijk rekening gehouden met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Ook hiermee
wordt bijgedragen aan het wegbeeld van een weg binnen de bebouwde kom.
Daarnaast heeft een deel van de brug een verblijfsfunctie en zal ook door de verdere
ontwikkeling van met name Nijmegen-Noord het bebouwde kom karakter nog verder worden
versterkt.
Bij de keuze voor het al dan niet uitbreiden van de bebouwde kom is ook de lengte van het
betreffende wegvak van belang. Uitgangspunt is om eerder te kiezen voor een
aaneengesloten gebied in plaats van het afwisselen van relatief korte wegvakken binnen en
buiten de bebouwde kom. Hierdoor ontstaat er een uniform verkeersregime dat duidelijkheid
biedt aan de weggebruiker.
De politie heeft in verband met de juridische handhaafbaarheid geen bezwaren indien de
werkzaamheden en maatregelen worden uitgevoerd op de in het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voorgeschreven wijze .
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Klimaat

De aanwijzing als bebouwde kom brengt met zich mee dat in dit gebied de maximumsnelheid
wordt teruggebracht. Dit draagt bij aan vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen.
fi

Risico's

Beianghebbenden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid een bezwaar- c.q.
beroepschrift in te dienen tegen het raadsbesluit tot wijziging van de komgrens.
6

Financien

De kosten voor het plaatsen van de borden waarmee de grens van de bebouwde kom wordt
aangeduid, zijn meegenomen in de planexploitatie van project Stadsbrug.
7

Participatie en Communicatie

Na besluitvorming wordt het raadsbesluit tot wijziging van de komgrens bekend gemaakt via
De Staascourant en ter inzage gelegd bij de gemeentelijke informatiebalie. Het besluit wordt
ook via de website van gemeente Nijmegen gepubliceerd.
8

Uitvoering en evaluatie

I'^S De komgrens wordt aangeduid met verkeersborden H1 en H2 als bedoeld in bijlage 1
" ] van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De borden worden
j& ^
geplaatst in een portaal zodat de komgrens duidelijk gemarkeerd wordt. IVIet
(
•'I uitvoering wordt gestart na besluitvorming door de raad.
Voor een aantal aanvullende verkeersmaatregelen op De Oversteek en de daarop
aansluitende wegen wordt een afzonderlijk verkeersbesluit genomen. Voor dit besluit kan
gebruik worden gemaakt van het mandaat dat is verleend aan het afdelingshoofd Mobiliteit/
bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg

Bijlage(n):

situatietekening
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Aanpassing grens bebouwde l<om in verband met ingebruikname De Oversteek

De Raad van de G e m e e n t e Nijmegen,

bijeen in zijn vergadering van 4 december 2013;

Gelezen het voorstel van

Het college van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2013

Besluit,

De grens van de bebouwde kom van Nijmegen zoals deze is aangewezen bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Geldedand d.d. 23-12-1994 nr. WV93.22453-WVV2408 als volgt aan te
passen:
• Vanaf het punt aan de zuidelijke oever van de Waal ten noordwesten van De Oversteek
• Het trace direct ten noordwesten van deze brug in noordelijke richting over de Waal volgend
tot aan de grens van de bebouwde kom van Lent, gem. Nijmegen gelegen ten noorden van de
Oosterhoutsedijk
• De grens van Lent, gem. Nijmegen volgend in oosteiijke richting tot het punt direct ten oosten
van De Oversteek
• Vanaf dit punt het trace direct ten oosten van De Oversteek volgend in zuidelijke richting tot
aan de bestaande grens van de bebouwde kom van Nijmegen aan de zuidelijke oever van de
Waal
een en ander zoals is aangegeven op bijgaande situatietekening d.d. 01-11-2013

De voorzitter,

H.IVI.F Bruls

/

De griffier.

De O v e r s t e e k - g r e n s bebouwde kom
: Nijmegen Z u i d z i j d e Waal/
1^1 ijmegen Noordzijde Waal
: Lent gem. Nijmegen

Nieuw
De Oversteelj (aanpassing
grens bebouwde l^om)

tekenina 01-11-2013

