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Geachte heer Nepveu,

Hierbijontvàngtudebes s5ingophetbezwaardatuop6november2olSheeft ngediend,
gerichttegen ons besluitvën 26 septernber 2018 tot hetlnste en van een voetgangerszone in het
Gerbrandypèrk.

Wij hebben besloten uw bezwaarschrftongegrondteverklàren, onder aanvulling van de
motvering, waardoorons beslutvèn 26 september 2o18 in stand b] jft.
Tevensontvangtu hetadv esvan de ambte jkehoor.ommissiewaaropwionsbeslutqebaseerd
hebben.

Bèsluitvan het dagelijks bestuurvan de bestuuíscommissie van stadsdeel Nieuw_West

1.

Hetadviesvan deambtelijke hoor.ommissie vën 28februari2019 naarèanleid ngvàn
het bezwaarschrift van 6 novernber 2o18 gerichttegen ons besluitvan 26 september
2olSoverte neÍnen en mede aan dit besluittengrondslagte leggen;

2-

Het bezwèàrschrift van 6 november 2o18 ongegrond te verklèren en het besluit vàn 26
september 2o18 in stand te àten, onderàanvul ng van de mot veringi
Bezwèarmaker in kennis te stelLen vën dlt besluit en van het advies van de
bezwaarschriftencomm ss e;
lnd en tegen dit bes uit beroep wordt ingediend bil de rechtbank, alsdan verweer te zul en

3.
4.

Aanvullende motivering
Het Gerbrandypark is èangewezen als P usnetVoetganger, op basis vàn het Bele dskader
Verkeersnetten. Door het Gerbrandypàrk oopttevenshetPlusnetFiet§.Ondanksdatishet
Gerbrandyparkvoornamehjk bedoeLd als verblijfsgebied orn te recreèren. Het primaat ligt dààrom
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Advies

Octopus" num mer: J B,18.oto194.oo1
het bezwààrschrift ingediend door de heeÍ J P N€pveu nàmens de
Fiets€l:bond, 9eÍi.l'rt tegen het Ve Íkeersbesluit inst€llen voetgàngerszone, waarbijfietsen It
toegestaan Én snorfretsen verboden in het GerbrandyPark, gepub,iceerd op 26 september2olS.
Advie

5

nàè í dànleid;ng van

Geà(htcollege,

lnlejding
het besluit vàn 26 september 2018 heeft u voor hetGerbràndypàrk een verkeersbesluit
ingesteld voor een voetgange15zone, waarbij fi€tsen is toegcstaan en snoíiétsen isverboden
N4et

(Stàatscouràntnr. $793, 26september2018).
U heeft dlt gedaàn door het plaàtsen van de verkeersborden conÍorm model Ga7'zB en

Gol'zE

van bijlaqe 1vàn het Rwx9go, inclusief twee onderborden met detekst;"fietsen istoegestàan"en
"snorfietsen verboden" bij de in- en !itgangen vèn het Gerbrandypark.

Tegen dit besluit heeftde heeíJ.P. NePveu namen5dè Fietsersbond (verde í: bezwèà rde) oP
6 novembeí 2o18een bezwààrschrift ingediend

Ontvankelijkheid
Alvorens het bezwàà rsch rift inhoudelii k kàn worden behàndeld, dient beoorde€ld te worde
bezwàarschÍift ontvànkelijk is. De conrmissie overwÉegtdàèrtoe hetvolgende.

n

of het

De Fietsersboíd is b, de Kàmervan Koophandel geÍegistreerd alseenvereniging metvolledige
re.htsbevoegdheid. Volgens zijn statut€n stelt de Fietsersbond Tich tot doelde kwaliteit van het

fietren in Nederland te verbeteÍen en meeÍ Íuimte voorde fiets en de fietseís te bepleiten,
in letterlUke zin àls in méerÍiguurlijke zin (Statuten artikel2, lid 1). oP grond van artikelr::

zoweJ

lld:

Awb isde Fietserstron d dàarom belanghebbende bij het bestreden besluat De heer N€pveu i§ d@r
de directeurvèn de Fietsersbond gemachtigd om namens deze bezwaar in te dienen met
betrekkinq tot hetvoorliggende besleit. Ook voor het overige is voldaan aàn de in de Awb
qestelde e i5en vooÍ het indienen van een bezwaàr5.hrift, zodathet bezwaarschriftontvànke,iik ls-

Advie5
De bezwaarcommissie adviseert ul

'
.

het bezwaarontvankelijken ongegrondteverklaÍeni
het bestreden beslu it onder aà nvu llÍrg vàn de motivering in stàndte laten

HierohdeÍ leest u hoe de bezwaàr<ommissie tot dit advi€s

is

gekomen.

Dè bezlvaíen

Samengeval luidende bezwareÍr àls volgtl
Fi€tspaden in parken kunnen niet vanze

-

lf5P

rekend

è15

een voetg an9è15zon

e

word en

aàngemerkt. Het rapportvàn lool<tob€r 2014'Weren snoíietsen uit parken en
voetgange rsgebieden' gaat h iera à n voorbr' Fietspader in parken vallen buiten de
voetga ng er5zone €n de voorgestelde voork€ursbebording kloptdaarom niet, met nàme

.

nlet waar het Plusnetfiets betreft;
De fietsverbinding door het Ge rbrandypàrk is Plusnct fiets en van wezenlijk b€ la n9 voor
de bereikbaaÍheid vàn de stad. Bezwaarde verwrjst naar de omschruving van PlusnetÍiets
in het beleidskader veÍleersnetteni

-

-

De belangenëÍweg ing tusten devoetgangersen de fietsers ontbreekt in het besluit Tot
de belangen van fietsers behoortookdàt niet gemarchandeerdword!metde

kwaliteits€isen ààn Plusnetfiets Door và n het GerbrandypaÍk een voetgàngeÍszone te
makendoetu ëfureuk aan het Plusnetfietsi
De huidige bebording in het G e rbràndypàÍk weert snoíietsen en past brjde situatie
(ÍietspBd).

Horen van bezwaàrde
De heeÍ.t. NePveu heeftsamen

metde heer B DiePstraten nàmensde fietsersbond het

bezwààrschrlft mond eling toege licht op 2o deccmber 2o18- Namens u was de heer R. Spieàrd
(Verkeersadviseuí gemeente Amsterdam) èanwezig. Van deze hoorzitting ie ee n geluidsopn àme
9emààkt.
Bezwaarde heeft tijde ns de hoorzitting het bezwààrschÍift als volgt aangevuld:
Bezwaèrde wildat het e€n fietspèd blijft metde bebording:oÀls dëze nu is. Bezwaaíde geeft

hieàij welààn dàt de bebording nog beterzou kunnensindshel nieuwe besluit 'snoíietsen naàr
de rijbaan'. Ook in de parken kàn mengebÍuik makenvàn het bord'fietspad, snoíietsen niet
toegestaan'. Dàt is veelbeter en meeÍ voorde hend liggend Hiermee is hetnietnodig om ereen
voetgange rsgebied van te màkèn. Onder het mom van snoIÍetseÍ we.en, worden Íiets Pàden

omgezet in voetgangeÍszones Met éen voetgangeíszone ge€fje het gebied iu rid is(h ee n ànde re
stàtus. VooÍ Plusnet fiets is hetevidentdatde kwàliteit afbreukaanwoÍdt gedàan Plusnet heeft
een hogere status dan Hoofdret fiet5. Erwordt ni€t gekeken naar de lokàle situàtie of naàr de
situatie perpark- Het ÍietsPad in het GerbrandyPark zou ook buiten beschouwing moetenworden

gelate.l.

Reactiè van uw vertegenvroordiger
Amsteídàm (CVC)'
De voorkeursbebording isgoedgekeurd door de CentÍàle Verkeer5commiss;e
verboden' Hiermee
Het is nu een voetgàng€rszone waàrb, fietsen istoegestàan en snorfietsen zij
wat bezwaarde
worden ook de elektrische snoÍiets€n uit de Parken gcweerd-Ten aan? ien va n

het onderschè id
aanvoert ove r de juridisch€ stàtus van de Íietser geeft uw ve rtegenwoo rd iger aan
spàce''
iussenfietspad e n voetgàngersqebied ve rvà lt Men moet het be,chouwen als'5haíed

luridisch kader
Algemene wet besttunrccht (Àwb)

Artikel3:4

voorzovernièt
1.Het bestuursorgaan weegtde rë.htstreeks bij het besluit betrokken belangen aí
beperking
oefënen
bevoegdheideèn
u it een wettellj k vooÍschrift of uit de ààrdvan de uitt€
ofmeer belanghebbenden nàdelige gevolgen vèn een besluit mogen niet
onev€nÍedig zrjn in verhouding tot de met het besluitte dienen doelen'
2.D€ vooreen

W egenve rkee rswet

!994

(WW)

AÍtikel2
a. De kÍachtens dez€ wetvèstgestelde regels kLrnnen

strekkentot:

a. hetverz€keren van deveiligheid op de wè9;
b. het betcher Ínen van weggebÍu'kers en pàesagieís;
c. het in stand houden van deweg en hetwaarborgen vàn de bruikbàerheid daàryàn;

d. het zoveet mogeliik wààrborge

n va n

de vruheidvan hetverkeer'

(BABW)
Besluit ddministrotieve bepolingen inzoke het wegverkeet

Artikel?1
oemoti!,eringVanhetverk€ergbe5lUitVermeldtjniedergevàlwelkedoelstellingoÍdoektellingen
n de in artikel 2'
met hetverk;e6besluitworden beoogd Dààrbi.j wordt aangegeven welke và
het
eerste entweecle lid, van dewetgenoemde belangën ten g rondslag liggen aan
wet
verkeersbeslult. lndien tevens andere van de in artikel2, eetste entweede lid, vàn de
belangen
wijze
de
welke
geno€mde belangen in hetgeding zÍn, woÍdtvoorts aangegeven op
teg€n elkaar zajn afgewogen.

Artikel24
Verkccrsbesluiten worden genomen nà overleg meti
a. de

korpschef

van hetverkeer
b. de commandantvan de Koninklijke marechàussee, indien de tààk ten aanzÍen
eerste li4 onderc, vàn de
mede wordt veívuld op een lu.htvàartterrein als bedoeld ln artikel4,

Politiewet 2012.
Reglement w&eetsregels en verkeerstekens aggo (RW 7990)

BUloge I v erkeersbórden

Overweging€n
gronden is
De (ommissie dient te beoordelen of het bestreden besluitterecht en op goede
genomèn. Daartoe oveÍweegt zij hetvolgende

u heefthet besluit genomen teruitvoerinq van de wen5 om snorfietsen ultdc parken e.l
voetqènqersgebieden te \/eren snoÍfietsen werden vooÍheen 9èw€erd met Gll borden
verbràndingsmotor'
{onverplicht fietspad). Dit gold àlleen voorsnorfietsen met ingeschàkelde
te
Elektrische snoíietsen rnochien weldoorhet Park rijden. Het iswenselijkom alle snorfietsen
weren omdat er een paaÍ sPeelveldje5 in h€tGerbràndyPàrk l'ggen'

oÍ
ln 2014 is door de Dienst Ruimtelijke Ordening uitgebreid onderzocht met welke maatregelen
in<tíUmentàrium hetweÍen van de snoíiets uit de Amsterdèm5e paíken kon worden
gebírikt
bewerkstelligd. Hleruit kwam naàrvoren dàt er een voorkeuÍsbebordiIlg dientteworden
(rapport'Weren snolÍietseo uitpÀrken en voetgangersgebieden algemèen dèel en sàmenvatting
stJsdelen'd.d. ro oktobeí 2o14). De Centrale Verkeer§commis5ie Amsterdam heeft inqestemd
artikel24van hetBesluit
met.levoorgestetdevoorkeursbebording.Voortsisconform
gevoerd
met de Politie' De politie heeÍt
àdministratieve bepalinqen inzake het wegveÍkeeroverleg
positief qeadviseerd. De vooÍkeuísbebording z iet er als volgt u it:

ZONE

Íletsen
toegestaan

h€t
langzame v€rkeer, met name devoetgangèrsen hun veiligheid, zwaarder mogen wegen dàn het
van
U dient de rechtstÍeeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen' U hebt het belang

belang vàn desnorÍietsers Dit ge ldt temeeÍ dèar eÍ voor snorfietsers à lternatieve routes
làn9s
voorhanden zijn. Ten aanzienvan het 6erbràndypà rk zijn er vooÍ snoíietsen àlternatieven
de Burq€meester Van TjenhovengÍacht ofvia de BurgemeesteÍ De Vlugtlaàn-

oorde€l vàn de
Het belang wàar bezwàardevooropkomt i5 het belèng van de fietseí Naar het
detdoorhet
commissi;blijkt Lrit uw besluit onvoldoende datdit belanq is àfgPwogen U geeftàan
komtte
instèlien van ;oorkeuísbebordinq hetonderscheid tussen voet_ en onverplichtefi€t5Paden
zal
enfietseÉ
(onflictsituatiestussen voetgàngers
vervBllen waaÍdoorzich een groteÍe kans oP
parken in
voordoen. Vervotgens geeft u aàn dàt uit de praktijk is gebleken datzich in de
tusseítvoetganqers
Amsterdam wààr deze verkeersmaàtregel is ingesteld, geen conflictsitt'àtie5
èn

íjetsers hebben voorgedaao.

(hieíne:het beleidskader)vàn kràcht met
sind5 24jànuari2o18 is het Beleidskader Verkeer§nett€n
daarin de vers(hillende neiwerken voorvoetgangers, fietseís, àuto's en het ope'bààrvervoer'
van baiisnettot
Deze netwe*en zijn gecategoriseerd nàar het belàng voor het functioneren:
deel van
en
lvestelijk
park
tussen hetoostelijk
Plusnet. H et Gerbrandypark is een langgerekt
go5
en Lommer' Het GerbrandypaÍk
Slotermeer- Doorhet;;rk loopt een verbindende route naar
Plusnet Fiets'
looPttevenseen
Gerbrandypaík
isèangewezenals Plusnet Voetganger. Door het
Hierondertreft u een kàartvan het park.

Plusnet Fi€ts'
Hetgroenevlàk it het Plu§netVoetganger. De twee donkergro€né l'jnenzÍn

Het PlusnetÍiets is het netwerk met de !elangrijkste doorgàande Íietsverbindingen die zeer
intensiefwoíden gebíuikt. Het zijn de belàngrijkst€ verbindingen tussen de stadsdelen en met de
regionèle fietsroutes naar aa ng ren?ende gemeenten ende groen- en recreàtiegebieden rondom
kunnën fietsen Voorwaàrde
dà arbi.j is dàt de fietsers weinÍ9 hinde r he bben van overige verkee r§dee,n€mers/ snel kunnén
doorstÍomen bij kruispuoten en dèt eÍ voorfietsers voldocnde ruimte is om elkaart€ passeren.
De gebieden P,usnet Voetganger h ebben zoweleen doorgaa nde fun ctie (een route) als €en

destàd. FÍetseís moeten snel, vealig en comfortabelvar A nàar

B

veíblijfsfun.tie. Ondànks datereen Plusnerfiets doorhet GerbíandyPàrk looPt,ls hetpark
voornàmeliik bedoeld als verb|jfsgebied oíom te.ecreëren. Het primaàt ligt daarom bl.jde
voetganger. Doorde nieuwe voorkeursbebording voelt de Íiet§èr zÍch dànmeeÍt€ 9ast,n het
geb ed.
Het is niet ongebruikehjk datersp.ake isvantwee Plusneiten n aast elkààr' Voorwaa rde i5 wel'làt
de verschill€nde gebruikers van de ruimte rekening metelkaar houden. De Íietser dient op
momenten rekeninq te houden metvoetgàngeren andersom dient de voetgàn9€r net zo goed
rekeningt€ houden met de aànwezig he id vàn defietser. Echt doortràPPen kan wellicht nietaltild,
maàrzoals hierboven toegelicht, dient in e€n PaÍk Per deÍinitie rekening gehouden te worden met
voetgengeís in verband metde Íec.eètieve functie van het gebied. Er zijn ook geen directe
aanwijzingen dàtde doorgaand€ fietsroute disftrnct ioneert en de bereikbàarheid in hetgeding 15.
Uw vertegenwoordiger he€ft ààngeqev€n datme6 de voetgangerszone moet het betchouwen àk
'shàred 5pàce', waarbrj het gebied vraagtom meer bewustzijn van d€ gebruikeÍ over de
beschikbàre Íuimte, de te kiezen ríchtinq en de aanwezige medegebruikers. Hieràan kopPeltde
gebruikeréen verhoogd \,yaargenomen risjco. Om dit te compenseíen neemt de gebruike.zelf
m;nder Íisi.o

biJ

hct doork,ursel vàn de ruimte.

Het isjuistdat bezwaarde aàngeeft dat fietsers voortààn zrjntoeqestaan op wàt lnfrà structuree I
als voetg a ngerszone wordt dangemer kt. Dat betekent naar het oordeelvàn de commissie niet dat
dàarmee dejuridische stàtus van de fietser veranderd. Net zoalsspràke kan zijnvan roekeloos
Íiet5en kàn erooksprake zijnvan lopen oÍhèrdioPenopeènwij7€ waàrdoor de ÍiÈtser n iet meer
kan ultwijken. De omstàndigheden Pergevalzullen moeten uitwijz€nwiè s.huldlg!vordt
bevonden bij een on!,eluk. Ook overweegt de commissie dat de route door het park ook ve iligeí is

voor fietsers doordat snorÍietsen niet meer in hetpark mogen komeh.
Decommissie ir, gezien het bovenstàànde, va n oordeeldàt u alsnog voldoende rekening heeÍt
gehouden met de belàngenvan de fietser.
Tenslotte wijst de (ommi55íe erop dat u op fl december 2018 het besluit 'snorfiets nààr de ri.lbaan
met helmp l;cht' heeft genomen. Mei dit besluitwordt het per 8 àpril 2019 mogelljk om snometsen
te weren van fietspàden door midde I vàn een aànduiding bij verkeersbord G 11 (verplicht fietsPad).

ln dit bealirlt zijn de v.rpli<hte

íet

p.dcn

in de stàd aangcwezen, waarvan de §noííiets

wor&

gcwe€Íd. Da pàrken zijn uitgazond€rd van dit bésluit omdàt h.t voor anorÍi.tscrs, door de
a.nwjzing àls voctsange6zone, nu àl nict is toègéstaan om doot d. m.ctte parken te rilden'

concltÉic
commitsie vàn oordeel dàt u gèkt oP hat vooÍgàande heeÍt kunnen b.sluÈ€n
tot het instellen ven aèn vortgangersrone wààrbii fÉtsen 15 tocg€ttàan an gnoíiet§€n is vèÈodén
ln het Geór.ndypart. De commitsic advisèlrt u hat b.twa.r5chrift ongegrond te veÍklarèn Qn het
best ed.n bèrluit onder aanvullinq vàn dc motfuering in stand te laten
Samenvattend

eídam, 28

i5 d€

feboàí 2019

Mw. mÍ. M. Diderich
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