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De F etsersbond/afdeling Amsterdam
T.a.v. de heerl.P. Nepveu
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Datum l6lanuarl 2018 ,

e'rre,r lN -s oje57 Urt-18-i.l5J3
Behandeld HetDagelijksBestuurvàndebestuurscornmissie
door JuridischBureau:l.Nlesten,j.niesten@amsterdam.nl

Onderwerp De beslissing op het bezwaarschrift van 28 augustus 2o17 van l.P. Nepveu namens
de Fietsersbond tegen het be5luit van het Algemeen Bestuurvan de bestuurs.om
missie stadsdeelWest (AB) van 5 jull 2o17, gepubliceerd op 19ju 2o17, tot het we-
ren van snorfietsen uit het Westerpàrk.

Geachte heer Nepveu,

Op 28 augustus 2o17, heeft u een bezwëarschriftingediendtegenhetbeslutvèn5.juli
2olT,gepubceerdoplgjui2olTvanhetAlgemeenBestuurvandebestuurscornmissie
stadsdeelWest(hetAB).lnditbesluitstaat dat hetAB heeft besloten omsnorfetsente
weren uit het Westerpark. Uw bezwaarschrift is voor advies doorgestuurd naar de be
zwaarschriftencomra ssie (hiernar de comm ss e).

Het DagelUks Bestuurvèn de bestuurscomm ssie stàdsdeelWest (hetDB) heeftin zijn
vergadering van
16januari2o18 bes oten om:

hetadviesvan de cammissÍe averte nemen;
- het bezwaarschriÍt van 28 augustus 2olt angegrandte verklaren;

het besLuit van Sjuli 2a77, gepubliceerd op lgjuli 2017 angew|zigd in standte laten.

Het advies van de cornmissie lu dt dat het bezwàarschrift ongegrond is omdat, gezien het
feit dat ergeen wettelijke grondslag is om snofietsen op hetfietspad te verbieden, het
onder de hu dige omstandigheden de beste optie is om de snorfietsen te weren door mid'
de van het bord
'verplichtvoetpad'metalsonderbord'snoÉietsenverboden'.Deuitgebreidenrotivering
van het besluit vindt u in het adv esvan de commjssie bezwaarschriÍten (zie bijlaqe).

Onderaan deze briefstàatvermeld hoe u beroep kunt indienen ofeen voorlop ige voorzie
ninq kunt aanvragen bij de rechtbanlt wanneer u het niet eens bert met dlt beslu t.



Het Daqeliiks Bestuur van de bestuurscommissie
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Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie west,
namens deze,
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Algëmene bezwaarschriftencommissie

ADVIES

Kenmerk: o.2o17.o353.oot tlm oo2

Advíes àan: het èlgerneen bestuurvan de bestuurscommissie West

lnzake: Het bezwaarschriítvan de heer l.P. Nepveu nar.ens de Fietsersbond vèn 28 augustus
2o17 en het bezvr'aarschrÍft van de heer H. Verbeek van 29 augustus 2oq tegen het
besluit van hetAlgemeen Bestuur van de bestuurscommissie stadsdeelWest (AB) vàn
Sjuli 2oq, gepubllceerd op 19 jull 2oq tot het weren van snoríetsen uit het
Westerpàrk

Datum verzendinq:

]".lnleiding

l\4et het besluit van 5juli 2ory, gepubll.eerd op 19juli 2oq heeft het Algemeen Bestuur (hiernè: het AB)
besloten snodietsen te weren uit hetWesterpark,
Tegen dit besluit is een bezwëarschrift ingediend doorJ.P. Nepveu namens d€ FÍetserbond, ingekomen
op 28 augustus2oqen doorH.Verbeelt ingekomen op29augustus 2oqenaangevuld op18
september 2oq.
De bezwaarschriften zUn binnengekomen binnen de in de Algemene wet bestuursre.ht qestelde
termrjn.

De bezwaarschriften zijn in overeenstemming metde Rege ing bezwèàren beroepin hèndengesteld
van de bezwaarschriften.ommissje (hierna: de commissie).

Bezwaarden hebben gebruik gemàakt van de mogelijkheid het bezwaarschrifttoe te Iichten tijdens de
hoorzitting vàn 20 november 2017.

Tijdens de zitting waren aanwezlg:de heerNepveu narnens de FÍetsersbond, de heer H. Verbeek en de
heerL. Langerijs namens het AB.

Vande hoorzitting is €en geluidsopname gemaakt. Helaas is ertijdens de geluidsopname iets fout
gegaan. Daarom is bij dit advies een kort zèkelijk verslàg van de hoorzltting qevoegd.

2" ontvànkelijkheid

De commissie dient àllereerstte beoordelen of bezwaarden belanghebbendezijn bij het bestreden
besluit-



Ten aanzien vdn heL bezwadrschriÍt van J.P- Nepveu namens de Fietserbond

De Fjetsersboncl is bij de (àmervan Koophanclel geregistreerd als een verenlging met volledige

rechtsbevoegdheid. Volgens zrjn statuten stelt de Fietserbond zich tot doel de kwaliteitvan hetfietsen

in Nederlandie ve rbete ie n en meer ruirnte voor de ftets en de fietsers te bepleiten, zowelin letterlrjke

zin àls in rneerflguurlijke zin (Statuten ariike!2, tid 1)

óp grond u"n "ók"li. 
lid 3 Awb is de Fletsersbond claarom belènghebbende bij het bestreden besluit'

oà Éeer Nepveu is door de directeurvan de F etsersbond gemachtigd om ramens deze bezwà:r in te

dienen met betrekking tot het voodiggende besluit-

r. Bezwaren
ó" U"r*aren uan de fi"teersbond teqen het besluitvan 19juli 2oxT luiden _kort saÍnengevat_ als voigt:

1. ln hetWesterpàrk liggen twee fietsroutes. Die behoren tot het hoofdnet fiets' Door het

plaatsen van verkeeilbord G7 blj de toegangsweqen van het Westerpark qeeft hetAB prioriteit

aan voetgangers.
z. Het bo rd-G7 írookt niet met defeitelijke omstandigheden in hetpèrk HeibordGTleidtiot

gevaarlijke situaties voorfietsers en voetgangers'



4- Relevante Íegelgeving
Alqemene wet bestuursrecht
ArtikelT:1, eerste lid, aanheí van deAlgemene lvet bestuursre.ht (Awb) bepaaltdat degene àan wre
het recht is toegekend beroep bÍj een èdministratieve rechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen
bezwaardientte maken.

lngevolge aftikel 8:1, èerste lid, Awb kan een belànghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de
rechtbank.

lngevolgeartikell:2,eerstelid,Awbwordtonderbeianghebberd€verstaèn:degenewiensbelèng
rechtstreeks bijeen besluit is betrokken.

Weqe nve rke erswet lqqa {WVW)

x. De krachtens deze wetvastgestelde regels kunnen strekken tot:
a. hetverzekerenvan de veiligheid op de weg;
b. her be5(l e rren,,dr wetq-bL;ler.etpo,-a9'etsi
.. hetjnstand houdenvan dev,.eg en hetu,aarborgenvan de bruikbaarheid daarvanj
d. het zoveelrnogelijk wèarborgen van de vrijheid van hetverl<eer.

2. De krachtens deze wetvastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:
a. hetvoorkomen ofbeperken van doorhetverkeerveroorzèakte ovedast, hinderoÍschade

àlsmedede gevolgenvoorhetmilieu, bedoeld in de Wet milieubeheerj
b. het voorkomen of beperken van door het verkeerveroorzààkte ëantàsting van het karakter of

van de funrtie van objecten ofgebieden.

3. De krachtens deze wetvèstgestelde regels kunnenvoorts strekken tot:
a. het bevorderen van een doelmatig ofzuinig energiegebruik;
b. het waarborgen van het opjuiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik vèn

de weq;
c. het gebruik en de waarborging vèn dejuistheid vàn de registers die ingevolge deze wet worden

bijgehouden;
d. hetvoorkornen en bestrijden vèn fraude;
e. de regelingvan positie; inrichting en werkwijze, alsmede hetuitoefenen van toezichtop

zelfstandige bestuursorgènen die taken verrichten op hetterrein van deze wet-

4. De krèchtens deze wetvastgestelde regels kunnen voorts strekken ter uitvo e ring van
verdragen ofvan besluiten vèn volkenrechtelijke organjsaties ofvan één of meer instellinqen
van de Europese Unie, aldan njet gezamenlUk, op hetterrein vèn detypegoedkeuring van
voertuigen, system€nr onderdelen, technische eenheden, uitrustlngstukken en voorzieningen
ter bescherming vàn weggebruikers en passagiers, in verband met de toelating tot hetverkeer
op de weg of het gebruil< buiten de weg.

5. De vaststelLing van regels bU minlsteriële regeling ter uitvoerinq van het biioÍ krachtens deze
wet bepaèlde geschiedt in overeenstemÍning met Onze bU algemene maàtregelvan bestuur
aangewezen ministers, indien deze regelsstrekkentotbehartigingvan debelangen, bedoeld
in hettweede dan welhetderde lid

ArtikellS
1. Verkeersbesluitenwordengenomen:
a. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheervan het Rijk door Onze Mlnister;
b. voor zover zij betreffen hetverkeer op wegen onder beheervan een provincie door

gedeputeerde statenj
c- voor zover zij betfèffen hetverkeer op wegen onder beheervèn een waterschap'door het

Àlqerneen bestuurof, krachtens besluitvan hetalgemeen besí]ur, door het dage ijks bestuur; 

^



d. voor zoverzij betreffen hetverkeer op an.lere wegen cloor burgemeester en wethouders' of

krachtens besiuitvan hen, door een door hen ingestelde bestuurscomrnissie

2. lnclien hetbeheerover een weg wordt overgeclragen, blijven deverkeersbeslulten 'lle 
de

oorspronkelijke wegbeheerdeiten aanzlen van hetverkeer op die weg heeft vastgesteld' van

krachttotdat zU zijn veruangen.

3. Bij algemene maètreqelvan bestuurworden regels vèstgesteld omtrent de eisen waaraan

verke"ersbesluiten die;ente voldoen alsmede omtrent de totstandkoming en de

inwerkingtredinq van die besluiten.

Besluit adminlstratieve bepallnqc! 1lzakc bctl{eluerlce(

Aftikel24
Verkeersbesluiten worden qenomen na overleg met:

fr. a" .à-r"naum u"n ae Koninkliil<e marechaussee, indien de taakten aànzien van het verl(eer mede

*oràtr"rurta op 
"un 

tu.htvaartterrein a s bedoeld in aftikel 4, eerste lld, onder c, van de Poliiiewet

Artikel2:L
Demoti\,er]ngVanhetVerkeeÍsbestU]tVermeldtiniedergevawelkedoelstel]íngofdoelstellingenmet
hetverkeersbeslujtworden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in atikel2' eerste en

tweede lld, van cle wet genoemde belangen ten grondslag liggen aèn hetverkeersbesluit lndlentevens

inclerevancle in artiteiz, eerste entweede lid, van de wet genoemde be angen in hetgeding zijn,

wordtvoorts aangegeven op welke wilze de belangen tegen elkaar ziin afgewogen

op grond van artlkel 24 BABW worden verkeersbesluiten genomen na ovefleg met de korpschefvan

het betrokken reglonale politiekorps.

Reqlementverkeersre
BiiLai€ l,Yerkcel§laÍd€r

5. overwegingen
óu.o*.iii.ii"nt t" beoordelen ofhet besluit op goede gronden is genomen Decommissle

ove ftveegt hiertoe èls volgt.



U it het i\leerja renplan verkeersveil:9he id 2 ox2-2ol5 blijkt dat ongevèlleh voo rÀ I worden ve.oorzaald
doorbrom- en sno]íietsers.ln het Meèr.jàrenplan Veikeersveilig heid :o1? - 20i5 en het Meeíjarenplàn

- --- -Fiet!2o12"2016r,./ordt 
besch rev€ndnLdègemeente-de overlast r,vi,-beperl(en-en-heiaantalnngevallen

met brorn- en snodjetsgís pÍobeeft te verminderen.

Door hetWesterparklopèn twee fletsroutes: van oost naar wëst en vàn noord naarzuid. Biide
toegangentot het park is het bord GTgeplaatst mët als onderbord en 'fiet5en toegestaa n,, ,§horFlet5en

De veriegenwoordjger nantens hetAB heefttijdens de hoorzittingtsegelich! dat hetplàatsen van
verl(eersbord6T cieformalisering isvèn eer alsirtds 2ox2 bestaànde praI<tljk. Het bord levertvoprde
sltLiatie in het parl( geen noemefswiardige problemen op. De heerNepveulevestigt ditterzitting. H!t'
vbegt èrechieraantoe clat dit kèh veràhderef orndat hëi steeds drukkerwordi jn hea park, Ook pleit
hjj tegef hetbord G7 omdat het bord c4 voordefieisers eenjuÍidis.h beteie postti€ rnetzich
meebrengt. Als een fietsereen voetgangèrop heiÍietspad àanrijdrr staat hijsterkerdan wanneer hij
een Voeigangerop het voetpad aanrudt. Bovendien is in het parl( nog spiake van Oasche;d-"nVoet- er
fletspaden. lletzou dusg€en enkelprobleem zijn orn pet-pad aÀn te gevën of l.tet een voet- dan wel
een fjetspèd betreft.

De (oníï;\s'e cjeelr nret de men:Ír9 và- be-,\'d" o" d"i b'j eer onge I k tJs-en ee rf:e.ser en
voetgènger de {iètservoortèan de schuidig€ z-èlzljn. Ermag immers geíieistworden op de paden in het
Westerpark. BÍj een ongeluk, zàJnaàrde omsiàrrdigheden vèn h et gèval moetèn worde n qékeken.

De gemachtigde ramens het AB vemeldt datergeen wettelijke grohdslag is om snorÍietsen op hèt
fietspadte verbieden. Op grond vàn het gele onderb ord 'snorÍe"lsen v€iboden,onder het bord Gx3 kèn
dus njetworden gehandhaafd. Om deze reden is gekozen voo r het bord G7 (veÍplichtroetpad) met als
onderbóad íietse n toegëstaan en snorfíetsen ve rboden.

6ezien dezesituatie is de cphmi§sie met hetAB vàn mening dat het bord 613 onder de huidrge
omslardrgheden oe be:le optie;s.

6- Conclusie eh advles
Geletop het bovenstaande èdviseert de commissie het ÀB omr

' het besluiivan xgiuli2oqtot hetwerenvan snofietsen uit het Westepark in stànd te latenj
- heL oezwadrs(h_;ftvan de heerH. VeroeeL niei-on-,,d1kei'-1. teverktren.

Voorzitter,

/6't^t'-"*
R.ll. HofstÍa

--/) / ,tíft*, '"4-
mw. drs I Nièstén


