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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij berichten wij u over een aantal gunstige ontwikkelingen met betrekking tot de
pakkans van snelheidsduivels op de Ringdijk. Na overleg en in samenwerking met het
Landelijke Parket Team Verkeer (LPTV) van het Openbaar Ministerie wordt de handhaving
van de snelheidsregels met behulp van flitspalen uitgebreid. We hebben afspraken gemaakt
voor zowel de korte termijn over het gebruik van analoge camera's als afspraken voor de
lange termijn over de toepassing van digitale flitspalen.
Op 12 juli 2011 hebben wij de evaluatie van het Ringdijkbeleid vastgesteld (2011.0024946).
Uit die evaluatie bleek dat veel bewoners van de ringdijk flitspalen die de snelheid
handhaven een goed middel vinden om de verkeersveiligheid te verbeteren op de ringdijk.
Bij vaststelling van de evaluatie hebben wij daarom onder andere besloten in overleg te
treden met het Landelijke Parket Team Verkeer (LPTV) van het Openbaar Ministerie en de
regiopolitie Kennemerland om een handhavingsplan op te stellen. Dat overleg is afgerond,
middels deze brief informeren wij u over de resultaten van dat overleg.
De komende jaren rouleren analoge camera's tussen de flitspalen op de Ringdijk. We
hebben het roulatieschema hiervoor samen met het LPTV opgesteld. Dit systeem gebruiken
we maximaal drie jaar. Nadien bereiken we een nóg groter effect omdat het LPTV dan over
gaat op digitale flitspalen. Deze staan, in tegenstelling tot analoge flitspalen altijd aan, ze zijn
altijd voorzien van een camera die niet 'vol' kan raken.
Het (op)nieuw in gebruik nemen van flitspalen, een wens van veel bewoners, mag een
doorbraak worden genoemd want volgens de criteria van het LPTV is deze wijze van
handhaving niet van toepassing op de Ringdijk. Maar het bijzondere karakter van de
Ringdijk, de hoge snelheid waarmee er dikwijls wordt gereden en de onveiligheid die de
bewoners als gevolg daarvan ervaren, hebben de doorslag gegeven.
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Verkeerstellingen en snelheidsmetingen vormen nu de basis voor de locaties van de
flitspalen. De afgelopen periode zijn er diverse werkzaamheden geweest aan flitspalen langs
de Ringdijk om ze te repareren, te verplaatsen of te verwijderen. In het eerste kwartaal van
dit jaar zullen nog een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Door de
aanpassingen staan op de drukste locaties op de dijk en op de locaties met de hoogste
gemeten snelheden flitspalen. Op dit moment rouleren drie tot zes analoge camera's tussen
de ruim twintig flitspalen op de Ringdijk. Het roulatieschema heeft het LPTV in overleg met
ons opgesteld. Het roulatieschema voor analoge camera's wordt maximaal drie jaar gebruikt.
Daarna gaat het LPTV over op digitale flitspalen voor snelheid. Dit jaar wordt gestart met de
uitrol van centrale verwerking van verkeersboetes. Het is nog onbekend wanneer de centrale
verwerking start in onze regio, vanaf dat moment worden de overtredingen uit analoge
flitspalen niet meer verwerkt door de politie. De analoge flitspalen worden dan dus niet meer
gebruikt.
Het LPTV voert de regie over de locaties waar binnen nu en enkele jaren digitale palen
komen. Digitale flitspalen staan in tegenstelling tot analoge flitspalen altijd aan. Er zit altijd
een camera in en hij kan niet vol raken. Het effect van een digitale flitspaal is daardoor vele
malen groter dan van een analoge flitspaaL Het LPTV wil op tien locaties langs de Ringdijk
waar nu analoge flitspalen staan digitale flitspalen plaatsen. Het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) wordt eigenaar van de digitale palen en zal vanaf het moment van
digitalisering het beheer en onderhoud bekostigen. De analoge flitspalen die niet
gedigitaliseerd worden moeten wij verwijderen, deze voorwaarde wordt landelijk gehanteerd.
Het verwijderen kan uit het bestaande onderhoudsbudget voor flitspalen gedaan worden.
Wij hebben met het LPTV een overeenkomst gesloten over de overdracht van flitspalen aan
het CJIB. Hierin staan de exacte locaties van de tien digitale flitspalen benoemd. Die locaties
komen nu het meeste voor in het roulatieschema voor analoge flitspalen. Wij maken deze
locaties bekend aan u en aan de dorps- en wijkraden vlak voordat de werkzaamheden voor
de digitalisering van de flitspalen starten.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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