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Voorgestelde 
tekst 

In dorpen en steden verlagen we de algemene snelheidslimiet van 50 naar 30 km/uur, 
zodat straten veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Wegen met een snelheidslimiet 
van 50 of 70 km/uur worden de uitzondering binnen de bebouwde kom.  

Toelichting 
indiener 

Dorpen en steden zijn veilig en leefbaar. Een plek waar mensen verblijven, ondernemen en 
elkaar ontmoeten. Waar je je vrij voelt om te fietsen en te lopen. Ook als je nog heel jong 
bent, kwetsbaar bent of een fysieke beperking hebt. Dat kan alleen als gemotoriseerd 
verkeer snelheid mindert en meer ruimte geeft aan langzaam verkeer.  
 
Binnen de bebouwde kom geldt al sinds 1957 een algemene snelheidslimiet van 50 km/uur, 
tenzij anders is aangegeven. Deze algemene snelheidslimiet - de ‘standaardsnelheid’- dient 
verlaagd te worden naar 30 km/uur. 50 km/uur of harder wordt dan de uitzondering, niet de 
regel. Door de algemene snelheidslimiet te verlagen benadrukken we dat gemotoriseerd 
verkeer in onze steden en dorpen te gast is.  
 
Een snelheid van 30 km/uur heeft, vergeleken met 50 km/uur, een positief effect op de 
verkeersveiligheid. Bij een snelheid van 30 km/uur of lager is de kans op een dodelijk 
ongeval relatief klein. Ook ontstaat er bij 30 km/uur ruimte om straten anders in te richten. 
Met minder asfalt, meer groen, bredere stoepen en ruimte voor terrassen en bedrijvigheid.  

 
Het overlijdensrisico van voetgangers bij een botsing met een personenauto als functie van de botssnelheid (uit Rosén et al., 
2011). 
 
De landelijke wet- en regelgeving en de huidige richtlijnen voor wegontwerp maken het 
momenteel complex om lokaal de algemene snelheidslimiet te verlagen naar 30 km/uur. 
Daarom kan deze opgave niet uitsluitend lokaal belegd worden -bij de gemeenten- maar is 
actie vanuit het rijk vereist.  

 


