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Mededeling 

Graag vernemen wij uw mening over het volgende. Het initiatief tot agendering laten wij aan uw 
raad(scommissie). 

Wij begrijpen dat erbij diverse raadsleden, bezoekers en bewoners van onze mooie binnenstad, door de 
publicatie van het gebied waarbinnen een fietsparkeerverbod wordt ingesteld, de vrees is ontstaan dat er tegen 
iedere buiten de daarvoor bestemd fietsstallingen geplaatste fietsen handhavend zal worden opgetreden. In 
tegenstelling tot hetgeen dat de publicatie aan gevoelens oproept en de afgelopen periode is geschreven over 
het onderwerp regulering fietsparkeren willen wij en zo als u bezoeken aan onze binnenstad met de fiets door 
zowel toeristen als bewoners van de gemeente stimuleren. Wij hebben daarom de laatste jaren extra 
ge'i'nvesteerd in de aanleg van nieuwe fietsenrekken en stallingen (een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 1). 

Nu deze voorzieningen in de binnenstad van Bergen op Zoom op niveau zijn gebracht is erde mogelijkheid om 
een fietshandhavingsbeleid op te stellen waarin beschreven is hoe wij kunnen gaan optreden tegen de overlast 
die door ondernemers en bezoekers van de binnenstad zo nu en dan wordt ervaren door lukraak geparkeerde 
fietsen. Want ondanks het aanbrengen van de extra voorzieningen is gebleken dat niet altijd het gewenste 
effectief wordt gesorteerd. Hinderlijk geparkeerde fietsen op bepaalde locaties, waar andere burgers zo niet 
letterlijk, dan toch wel in figuurlijke zin over struikelen, komen nog steeds voor. Dit is niet altijd het gevolg van 
onwil van de fietser, want er zijn er ook die niet voor niets regen en wind hebben getrotseerd om een snel een 
noodzakelijke boodschap te doen en dan tot de conclusie moeten komen dat er in de directe omgeving geen 
parkeervoorziening aanwezig is. Maar toch is voor een aantal fietsers het stallen van de fiets (in de stalling zelfs 
indien gratis) of een rek voor het langer bezoeken van de mooie binnenstad een station te ver. 

De rode draad in het op te stellen fietshandhavingsbeleid dient als basis het motiefte hebben: "Het nut van de 
maatregel dient te alien tijde aantoonbaar te zijn". Dit betekent dat er uitsluitend zal worden gehandhaafd 
wanneer er sprake is van een exces en niet bij iedere fiets die buiten de daarvoor aangelegde stallingen c.q. 
beugels is geplaatst. Iedere situatie zal afzonderlijk worden beoordeeld en zal maatwerk moet worden geleverd. 
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De gebiedsaanwijziging is echter de eerste stap die moet worden genomen voordat wij over kunnen gaan tot 
feitelijke handhaving op foutief geplaatste fietsen. Naast deze publicatie zal er ook een fietshandhavingsbeleid 
worden opgesteld. Dit beleid bestaat uit twee te nemen stappen. 

Stap een om te komen tot de requlering van het fietsparkeren is: Gebiedsbepaling 

Om tot een fietshandhavingsbeleid te komen is het bepalen voor welk qebied dit beleid van toepassinq is. Bij de 
vaststelling van de APV heeft u ons de mogelijkheid geboden om via artikel 5.1.11., eerste lid gebieden aan te 
wijzen waarop het verboden is buiten daartoe aangewezen plaatsen een (brom)fiets te stallen. Want wanneer 
wij handhavend willen optreden tegen foutgeparkeerde fietsen dient er conform de regeling zoals deze is 
opgenomen in artikel 5.1.11. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV) een gebiedsaanwijzing 
plaats te vinden. Wanneer dit niet is gedaan is er geen juridische basis waarop gehandhaafd kan worden. 

Artikel 5.1.11 Overiast van fietsen of bromfietsen 
1 Burgemeester en wethouders kunnen op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het 

uitehijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming ofopheffing van overiast, dan wel tervoorkoming van 
schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor 
bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

2 Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een 
verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan. 

Toelichting op dit artikel vanuit de model APV zegt: "In de praktijk wordt regelmatig overiast ondervonden van 
fietsen en bromfietsen die her en der buiten de daartoe bestemde (fietsen)stallingen worden geplaatst. Het gaat 
hierbij doorgaans om plaatsen, waar zich grate concentraties van gestalde fietsen voordoen, zoals bij stations, 
winkelcentra en dergelijke. Voorop staat dat dan wel voldoende stallingmogelijkheden ter plekke aanwezig zijn". 

Ter regulering van overiast van foutief geplaatste fietsen is in het eerste lid van dit artikel aan ons de 
bevoegdheid gegeven om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is fietsen neer te zetten buiten de daarvoor 
bestemde ruimten of plaatsen dan wel deze daar te laten staan. De belangen die wij hierbij onder meer in 
overweging kunnen nemen zijn: de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente en de voorkoming of 
opheffing van overiast of de voorkoming van schade aan de openbare gezondheid. 

Bij voorkoming van schade aan de openbare gezondheid moet worden gedacht aan mogelijke verwondingen 
die voetgangers kunnen oplopen wanneer zij zich door de her en der geplaatste fietsen moeten verplaatsen. 

Op 24 juni 2008 hebben wij besloten met toepassing van het genoemde artikel een gebied binnen de Singels, 
aangevuld met het stationsgebied, als gebied aan te wijzen waar eventueel zal worden opgetreden tegen foutief 
geplaatste fietsen. Dit besluit is gepubliceerd in de Bergse op Zoomse Bode van 27 juli 2008. Een onderdeel 
van dit besluit is het aanbrengen van duidelijke bebording van het gebied(bestaande uit verwijzingsborden naar 
de stallingen en verbodsborden). 

Voor de bepaling van het gebied is bewust aansluiting gezocht bij het door u vastgestelde drieluik 
Structuurbeeld, Beeldkwaliteitplan en Nota Openbare Ruimte. In deze drie nota's (vooral in de Nota Openbare 
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Ruimte) is een leidraad voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte binnen de Singels beschreven. 
Namelijk dat de openbare ruimte zo leeg mogelijk dient te worden gehouden, dat wil zeggen zo min mogelijk 
obstakels. Ook dient er conform de Nota Openbare Ruimte rekening gehouden te worden met de doorgang voor 
minder validen en slechtzienden. 

Een andere grand daartoe is wanneer er effectief wordt gehandhaafd tegen de huidige excessen de 
problematiek van de winkelstraten zich vermoedelijk gaat verplaatsen naar de omliggende woonstraten en dan 
zullen de bewoners van deze straten vragen waarom in hun straten er geen handhaving plaatsvindt. 

Ook speelt het een rol dat de woonstraten in het centrum vaak de aanloopstraten naar de winkelstraten zijn. De 
mindervalide mens met een rollator of in een rolstoel en de ouders met kinderwagens worden, door het 
hinderlijk geplaatst zijn van een fiets bij een woning waar de breedte van het trottoir minimaal is, vaak 
gedwongen hun weg via de straat te vervolgen. Dit kan verkeersgevaarlijke situaties opleveren. Uit brieven van 
belangenorganisaties van de mindervalide mens blijkt dat deze situatie zich ook in de binnenstad en de 
aanloopstraten voordoet. Echter wanneer dit tot excessen gaat leiden in de aanloopstraten kan worden besloten 
hier tegen op te gaan treden. Hierbij dient wel in de gaten te worden gehouden dat dit conform het nog vast te 
stellen handhavingsbeleid gebeurt. 

Stap twee om te komen tot de regulerinq van het fietsparkeren is: Wijze van handhaving 

Met het in de eerste stap beschreven aanwijziginqsbesluit wordt de juridische basis qeleqd om 
fietshandhavingsbeleid op te stellen, te weten: op welke wijze wordt er uitvoering gegeven aan de handhaving. 
Het is namelijk zo dat het aanwijzen van een gebied waarop dit artikel van toepassing is nog niet wil zeggen dat 
tot feitelijke handhaving wordt overgegaan. 

Hiervoor dient een duidelijk beleid te worden opgesteld. Zoals reeds is aangegeven zal de rode draad in het op 
te stellen fietshandhavingsbeleid als basis het motief te hebben: "Het nut van de maatregel dient te alien tijde 
aantoonbaar te zijn". 

Dit betekent dat er uitsluitend zal worden gehandhaafd wanneer er sprake is van een exces en niet bij iedere 
fiets die buiten de daarvoor aangelegde stallingen e.g. beugels is geplaatst. Iedere situatie afzonderiijk zal dan 
wel worden beoordeeld en er zal dus maatwerk wordt geleverd. Er zal dus altijd gekeken zal worden naar de 
echte excessen (groep fietsen die storend staan geplaatst en overige gebruikers van de stoep hinderen ofde 
toegang tot gebouwen of openbare plaatsen blokkeert). In de praktijk zal dit betekenen dat op de huidige 
bekende hotspots zal worden geinvesteerd. 

Feitelijke wijze van handhaving: 
Voor de feitelijke handhaving is contact gezocht met het Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV. Met 
parkeerbeheer zijn op proefbasis enkele mogelijke werkwijzen uitgeprobeerd. Op basis van deze proeven is 
door Parkeerbeheer een projectplan geschreven waarin wordt aangegeven wat het feitelijke projectgebied is 
waar gehandhaafd wordt en op welke wijze de handhaving zal plaatsvinden. 
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Het oebied dat in het projectplan wordt beschreven is in de praktijk kleiner dan het aanqewezen oebied. En zal 
de voloende straten beslaan: Amoldus Asselberosstraat (vanaf Williamstraat) - Stationsstraat -Stationsplein-
Sint Josephstraat - Huijberosestraaat - Kloosterstraat - Korte Bosstraat - Bosstraat - Potterstraat -
Lievevrouwestraat- Steenberosestraat- Hofstraat- Sint Catharinaplein - Kortemeestraat-
Zuivelstraat - Wouwsestraat. 

GroteMarkt-

In deze straten zal gedurende een nadere te bepalen tijd het volgende handhavingregime worden toegepast: 

Eerste week. Gedurende de week, maar met name op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagmiddag 
worden bestuurders van fietsen, die de fiets buiten de rekken of hinderlijk plaatsen, gewaarschuwd dat dit niet is 
toegestaan. 

Tweede week. Verkeerd geplaatste fietsen worden opgehaald en afgevoerd. Op de plaats waar de fietsen 
verwijderd zijn, komt een bord te staan waarop vermeld staat dat de fietsen aldaar opgehaald kunnen worden. 

Vervolgactie. Vervolgens kan bij constatering van verkeerd geplaatste fietsen wederom acties uitgevoerd 
worden. Afhankelijk van het moment kan voor de volgende opties gekozen worden, waarbij het verwijderen niet 
standaard op woensdag of zaterdag zal gebeuren. Tijdens de controle op verkeert geplaatste fietsen, wordt 
tevens gehandhaafd op rijdende fietsen in het voetgangersgebied. 

Vervolg A. (actie kort na vorige actie) 
Maandag en dinsdag controle op verkeerd geplaatste fietsen, woensdag verwijderen donderdag en vrijdag 
controle op verkeerd geplaatste fietsen. 

Vervolg B. (indien na woensdag bij Vervolg A blijkt dat nog steeds verkeerd geplaatst wordt). Zaterdag 
verwijderen. 

Deze systematiek zal gedurende een aantal weken worden herhaald en wanneer daartoe in de toekomst 
wederom noodzaak toe is weer worden opgestart. 

Opslag fietsen. De verwijderde fietsen worden opgeslagen en kunnen tegen betaling van de gemaakte kosten 
weer opgehaald worden. Indien een fiets niet opgehaald wordt en een waarde van minder dan € 200,00 heeft, 
wordt de fiets gedurende drie maanden bewaard. Hierna gaat de fiets de openbare verkoop in. Een fiets met 
een waarde van meer dan € 200,00 wordt gedurende 1 jaar bewaard. 

Kosten die een overtreder die te betalen wanneer hij of zij de verwijderde fiets terugwilt. 
vervoer (30 Kostprijs per 

Project Fietsen opslag km) project fiets 
vervolg A 15 97,50 15,00 258,00 24,70 
vervolg B 30 195,00 30,00 404,00 20,97 

Gemiddeld 22,84 
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De overtreder zal voor het terugkrijgen van zijn fiets afgerond het bedrag van € 23,00 moeten betalen. Hierdoor 
worden de kosten van het project gedekt. 

Juridisch afhandeling: 
Wanneer er toe feitelijke handhaving zal worden overgegaan zullen de eigenaren van de verwijderde fietsen 
een beschikking krijgen overhandig wanneer zij hun fiets terug komen halen. Het weghalen van een fiets is 
namelijk een vorm van bestuursdwang waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. De eigenaar 
van de bewuste fiets kan in bezwaar gaan tegen de verwijdering en wanneer er geen goede beschikking ten 
grondslag ligt aan een ruimingsactie geeft dit juridische problemen. Tevens dient duideiijk te worden beschreven 
waarom er is opgetreden (de zogenaamde excessen). 

Voordat dit beleid wordt geeffectueerd zal dit beleid aan het publiek bekend moeten worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door mededeling in het gemeenteblad, de plaatselijke krant of een huis-aan-huisblad, met affiches 
en dergelijke, dat onjuist geplaatste fietsen in geval van excessen zullen worden verwijderd. Tevens is het 
raadzaam aan te geven waar de verwijderde fietsen weer kunnen worden opgehaald en hoe hoog de kosten 
zijn die vergoed moeten worden. 

Naar aanleiding van de brieven van de gemeenteraadsfracties BSD en D66 hebben wij het besluit van 24 juni 
2008 ingetrokken en besloten daarovereerst met u een discussie te voeren. Graag vernemen wij uw mening 
omtrent het bovenstaande of u kunt instemmen met de voorgestelde werkwijze om het fiets parkeren te 
reguleren en de daarbij behorende gebiedsaanwijziging (het feitelijke handhavinggebied is kleiner). 

Bijlagen: 

De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van deze raadsmededeling, bijgevoegd: 
• Kaart met plaatsen waar de fietsenstalling en rekken in de binnenstad zijn; 
• Kaart gebiedsaanwijzing; 
• Projectvoorstel Handhaving Fietsparkeren; 
• Beantwoording brieven BSD en D66. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

secretin's 

3. A. Haasnoot 
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Gemeente jn Bergen op Zoom £j /C\ v.»rt I 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom; 

Gelet op artikel 5.1.11 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2007 

Overwegende dat het in het belang van het uiteriijk aanzien van de gemeente op de weg gelegen plaatsen 
kunnen worden aangewezen, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan 
de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde aiimten of 
plaatsen te laten staan. 

Het doel van deze maatregel is het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat. 

Besluit: 

Ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid als 
bedoeld in artikel 5.1.11., lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 onderstaande straten en pleinen 
(zoals deze zijn weergegeven in het gearceerde gedeelte op de kaart "Fietsparkeren" behorende bij dit besluit), 
aan te wijzen waarin het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of 
plaatsen te laten staan: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Burgemeester van Hasseltstraat; 
Sint Josephstraat; 
Voetboog; 
Mozes de Hesplein; 
Achter de Koevoet; 
Koevoetstraat; 
Rozemarijnstraat; 
Wouwsestraat; 
Zuivelplein; 
Zuivelstraat; 
Lombardenstraat; 
Paradeplaats; 
Thaliaplein; 
Huijbergsestraat; 
Franse Sortie; 
Schoolstraat; 
Kloosterstraat; 
Korenbeursplein; 
Korenbeursstraat; 
Gouvernementsplein; 
Kettingstraat; 
Korte Bosstraat; 
Bosstraat; 
Roskamstraat; 
Vlaszak; 
Kaatsbaan; 
Franciscusberg; 
Hoogstraat; 



29. Kerkstraat; 
30. Koningstraat; 
31. Kiezerstraat; 
32. Penstraat; 
33. Potterstraat; 
34. Grote markt; 
35. Achter de Zwaan; 
36. Molstraat; 
37. Fortuinstraat; 
38. Sint Annastraat; 
39. Kremerstraat; 
40. Kortemeesstraat; 
41. Wolzakstraat; 
42. Koeveringsepoort; 
43. Klinkerstraat; 
44. Cromwielstraat; 
45. Engelsestraat; 
46. Blauwehandstraat; 
47. Kleine Kerkstraat; 
48. Lievevrouwestraat; 
49. Gevangenpoortstraat; 
50. Moeregrebstraat; 
51. Beursplein; 
52. Hofstraat; 
53. Sint Catharinaplein; 
54. Nieuwstraat; 
55. Wijngaardstraat; 
56. Klaverstraat; 
57. Minderbroederstraat; 
58. Van der Rijtstraat; 
59. Williamstraat; 
60. Wassenaarstraat; 
61. Meeussenstraat; 
62. Amoldus Asselbergsstraat; 
63. Pastoor Joorenplein; 
64. Bredasestraat; 
65. Stationsstraat; 
66. Stationsplein; 
67. Oude Stationsweg; 
68. NS Station; 

69. Spoortunnel. 

Dit besluit treedt in werking te laten treden op de achtste dag na bekendmaking 

Bergen op Zoom, 2008 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

secretaris, burgemeester, 

Drs. A. Haasnoot Drs. J.M.M. Polman 
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Gemeente f Bergen op Zoom £; 
^2emeeote^erafiijop^oomx 

T^v^Dhr. M^Ruyss&rTaars 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom ~^ J""" * > . c 

Parkeer Servicebureau 

Contactpersoon : Jack Reijnders Bergen op Zoom: 17 juli 2008 

Doorkiesnummer 0164-660900 Ons kenmerk : PBBJN/43 

Onderwerp Project Handhaving Bijlage 
Fietsparkeren 

Geachte heer Ruyssenaars, 

Naar aanleiding van de vraag een project te maken voor de handhaving op net fietsparkeren doe ik u 
navolgend voorstel. 

Vraaqstellinq. 
De Gemeente Bergen op Zoom heeft het voornemen de fietsen die buiten de rekken geplaatst zijn te 
verwijderen en doormiddel van handhaving de fietsers op dusdanige wijze op te voeden dat in het 
vervolg alleen nog in de rekken gestald wordt. Voor bromfietsen is de doelstelling dat deze in de 
nabijheid van de rekken gestald worden, waarbij geen hinder veroorzaakt wordt voor de overige 
weggebruikers. 

Proiectqebied. 
Het project zal uitgevoerd worden binnen het gebied Arnoldus Asselbergsstraat (vanaf Williamstraat) -
Stationsstraat - Sint Josephstraat - Kloosterstraat - Korte Bosstraat - Bosstraat - Potterstraat -
Lievevrouwestraat - Steenbergsestraat - Hofstraat - Sint Catharinaplein - Kortemeestraat -
Zuivelstraat - Wouwsestraat. 

Voorwaarden. 
Ingevolge artikel 27 van het R W 1990 moeten (brom)fietsen geplaatst worden op het trottoir, op het 
voetpad, in de berm, dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen. Door 
toepassing van het bord E3 (verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen). Het is mogelijk om, conform 
artikel 66, dit met een zonebord aan te geven. Vervolgens zal in de APV aangegeven moeten worden 
waar (brom)fietsen wel gestald mogen worden. 
Voordat handhaving mogelijk is, zal bovenstaande geregeld moeten zijn. 

Plan van Aanpak. 
Om (brom)fietsers attent te maken dat het "wild" plaatsen aangepakt gaat worden, zal het 
handhavingproject de eerste keer twee weken in beslag nemen. 
Voor het verwijderen van de (brom)fietsen worden eerst foto's gemaakt om eventuele aanspraken op 
schade te kunnen weerleggen. 

Start. 

Week A. 
Gedurende de week, maar met name op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagmiddag worden 
bestuurders van (brom)fietsen, die de (brom)fiets buiten de rekken of hinderlijk plaatsen, 
gewaarschuwd dat dit niet is toegestaan. 

Week B. 
Verkeerd geplaatste fietsen worden opgehaald en afgevoerd. Op de plaats waar de fietsen verwijderd 
zijn, komt een bord te staan waarop vermeld staat dat de fietsen aldaar opgehaald kunnen worden. 

Vervolg. 



Vervolgens kan bij constatering van verkeerd geplaatste fietsen wederom acties uitgevoerd worden. 
Afhankelijk van het moment kan voor de volgende opties gekozen worden, waarbij het verwijderen 
niet standaard op woensdag of zaterdag zal gebeuren. 
Tijdens de controle op verkeerd geplaatste fietsen, wordt tevens gehandhaafd op rijdende 
(brom)fietsen in het voetgangersgebied. 

Vervolq A. (actie kort na voriqe actie) 
Maandag en dinsdag controle op verkeerd geplaatste (brom)fietsen, woensdag verwijderen 
donderdag en vrijdag controle op verkeerd geplaatste (brom)fietsen. 

Vervolq B. (indien na woensdag bij Vervolq A bliikt dat nog steeds verkeerd qeplaatst wordt). 
Zaterdag verwijderen. 

Opslaq (brom)fietsen. 
De verwijderde (brom)fietsen worden opgeslagen en kunnen tegen betaling van de gemaakte kosten 
weer opgehaald worden. 
Indien een fiets niet opgehaald wordt en een waarde van minder dan € 200,00 heeft, wordt de fiets 
gedurende drie maanden bewaard. Hierna gaat de fiets de openbare verkoop in. Een fiets met een 
waarde van meer dan € 200,00 wordt gedurende 1 jaar bewaard. 

Kosten 
Start € 499,00 excl BTW 
Vervolg A € 258,00 excl BTW 

of 
* Vervolg B € 404,00 excl BTW (Bij deze actie komen de kosten van Vervolg A te 
vervallen) 

Naast bovengenoemde kosten, wordt per opgehaalde fiets € 6,50 in rekening gebracht voor 
opslagkosten (ongeacht de tijdsduur) en € 0,50 per kilometer voor vervoerskosten. 

Eenmalige kosten zijn: 
• Plaatsen benodigde bebording; 
• Maken van 15 borden met info over de verwijderde fietsen. 

Mogelijke opbrenqsten 
Bij eerdere acties werden gemiddeld 15 fietsen per actie verwijderd. Uitgaande van dit aantal zal 
conform onderstaande tabel de opbrengsten moeten zijn om kostendekkend te kunnen werken: 

vervoer (30 Kostprijs per 
Project Fietsen opslag km) project fiets 
vervolg A 15 97,50 15,00 258,00 24,70 
vervolg B 30 195,00 30,00 404,00 20,97 

Gemiddeld 22,84 

Bij opdrachtbevestiging uwerzijds voeren wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het project uit en 
vertrouwen erop u met bovenstaande een passende aanbieding te hebben gedaan. 

Ik zie met vertrouwen uw reactie tegemoet. 

Hoogachtend, 

J. Reijnders 
Bedrijfsleider Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV 



Gemeente r Bergen op Zoom 

Datum 8 augustus 2008 Toestel 0164-277422 

Van W. Ruyssenaars 

Afdeling SROB Bedrijvigheid, Toerisme en 
Vergunningen, Vergunningen & 
Handhaving 

Aan 

Cc 

College van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp Beantwoording van de vragen van de BSD fractie en D66 fractie ten aanzien van regulering 
(brom)fietsparkeren in de binnenstad 

Geacht college, 

In zijn schrijven van 29 juli 2008 stelt de BSD fractie 13 vragen over uw besluit van 24 juni 2008 om op basis van 
artikel 5.1.11. eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening 2007 een groot gedeelte van de binnenstad aan 
te wijzen als een gebied "waarin het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde 
ruimten of plaatsen te laten staan. 

In deze memo gaan wij puntsgewijs inhoudelijk in op deze vragen. 
1. Op basis van welke doelformulering/criteria met betrekking tot 'het aanzien van de gemeente' heeft het 

college tot het voomoemde collegebesluit gebracht? 

Antwoord: Met het vaststellen van de drieluik Structuurbeeld Binnenstad, Beeldkwaliteitplan Binnenstad en Nota 
Openbare Ruimte Binnenstad heeft de gemeenteraad aangegeven hoe omgegaan dient te worden met de 
binnenstad bezien van diverse aspecten. In de Nota Openbare Ruimte binnenstad van dit drieluik is de leidraad 
beschreven voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte binnen de Singels. Op basis van deze nota 
is het aanzien van de gemeente gebaseerd. 

2. Op basis van welke overlastanalyse of van welke specifieke klachten (per in het besluit vermelde straten en 
pleinen) heeft het college tot het voomoemde collegebesluit gebracht? 

Antwoord; In het verleden zijn door enkele gemeenteraadsfractie/ondememers en bewoners van de binnenstad 
het verzoek gedaan of de gemeente handhavend wilde gaan optreden tegen de overlast die veroorzaakt wordt 
door (brom)fietsen. 

3. Op welke 'schade aan de openbare gezondheid' doelt het college in de bij de bekendmaking gebruikte 

motivering? 



Antwoord: De juridische basis waarop de gebiedsaanwijzing plaatsvindt, vermeldt dat Artikel 5.UTOverlast 
van fietsen ofbromfietsen": 
1 Burgemeester en wethouders kunnen op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar net in net belang van net 

uiteriijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming ofopheffing van overiast, dan wel ter voorkoming van 
schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor 
bestemde ruimten of plaatsen te Men staan. 

2 Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een 
verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan. 

Toelichting op dit artikel vanuit de model APV: "In de praktijk wordt regelmatig overiast ondervonden van fietsen 
en bromfietsen die her en der buiten de daartoe bestemde (fietsen)stallingen worden geplaatst. Het gaat hierbij 
doorgaans om plaatsen, waarzich grote concentraties van gestalde fietsen voordoen, zoals bij stations, 
winkelcentra en dergelijke. Voorop staat dat dan wel voldoende stallingmogelijkheden ter plekke aanwezig zijn". 

Ter regulering van overiast van foutief geplaatste fietsen is in het eerste lid van dit artikel aan ons de 
bevoegdheid gegeven om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is fietsen neer te zetten buiten de daarvoor 
bestemde ruimten of plaatsen dan wel deze daar te laten staan. De belangen die wij hierbij onder meer in 
overweging kunnen nemen zijn: de bescherming van het uiteriijk aanzien van de gemeente en de voorkoming of 
opheffing van overiast of de voorkoming van schade aan de openbare gezondheid. Bij het laatste motief kan 
worden gedacht aan het voorkomen de dat mindervalide medemens zich tussen een woud van fietsen een weg 
moet banen. 

4. Op welke gronden (per in het besluit vermelde straten en pleinen) meent het college dat het 'voorkomen van 
aantasting van het woon- en leefklimaat' door het voornoemde besluit doelmatig wordt gediend? 

Antwoord: Het aanwijzingsbesluit vormt alleen de basis voor het op te stellen handhavingsbeleid. De feitelijke 
uitvoering vindt plaats via een nadere opgesteld handhavingsbeleid. Hierin wordt nadrukkelijk beschreven hoe 
het voorkomen van de aantasting van het woon- en leefklimaat wordt gediend. Hierbij wordt de relatie gezocht 
met de door de gemeenteraad vastgesteld vastgestelde drieluik Structuurbeeld, Beeldkwaliteitplan en Nota 
Openbare Ruimte. In deze drie nota's (vooral in de Nota Openbare Ruimte) is een leidraad voor de inrichting en 
het beheer van de openbare ruimte binnen de Singels beschreven. Namelijk dat de openbare ruimte zo leeg 
mogelijk dient te worden gehouden, dat wil zeggen zo min mogelijk obstakels. Ook dient er conform de Nota 
Openbare Ruimte rekening gehouden te worden met de doorgang voor minder validen en slechtzienden. 

5. Is er een onderzoek naar de evidente aantasting van het woon- en leefklimaat voor bewoners van in de in 
het voornoemde besluit vermelde straten en pleinen en kan de gemeenteraad daar kennis van nemen? 

Antwoord; nee, er is geen onderzoek gedaan maar op basis van signalen van uit de samenleving kan worden 
geconcludeerd dat de her en der geplaatste fietsen als een overiast factor worden ervaren door bewoners, 
bezoekers en detaillisten in de binnenstad. 

2 van 4 



6. Op pagina 39 van het collegeprogramma "Samen werken aan een sterker Bergen" is vermeld: "Het mes 
gaat in de veelheid aan regels waarmee burgers en ondernemers te maken hebben". Hoe rijmt het college 
de discrepantie tussen de tekst uit het collegeprogramma en het voomoemde besluit dat, door de omvang 
(het aantal straten en pleinen), een ernstige verzwaring is van de regels waarmee burgers en ondernemers 
in de binnenstad rekening hebben te houden? 

Antwoord: Het invoeren van een gebied waarbinnen erdoorons gehandhaafd kan worden tegen het buiten de 
daarvoor aangewezen stallingen gestalde fietsen is geen verzwaring van de regels. Het doel van deze 
aanwijzing is een maatregel te creeren die wij kunnen gebruiken wanneer er een overtastsituatie ontstaat. 

7. Wat is het wettelijk doelbereik van de formulering "onbeheerd" (volgens van Dale o.a. "aan geen bekende 
eigenaar toebehorende")? Is het dan afdoende, om bekeuring of verwijdering te voorkomen, als de gestalde 
fiets voorzien is van een naam aanduiding van de eigenaar/gebruikerof verankerd/verzekerd is aan de muur 
of een ander vast object? 

Antwoord: Nee, op basis van het feitenboekje van de politie kunnen ook fietsen die zo zijn gestald een financiele 
transactie krijgen. Dit betekent dat deze ook nu worden verwijderd. 

8. Wat is het wettelijk doelbereik van "laten staan"? Is het dan afdoende, om bekeuring of verwijdering te 
voorkomen, als de fiets wordt opgehangen aan de gevel of anderszins zich niet staand maar bijvoorbeeld 
liggend op straat bevindt? 

Antwoord: Nee, het laten liggen van een fiets op de straat kan ook een overlast situatie creeren. Het is zelfs zo 
dat fiets die op de straat ligt meer overlast geeft omdat er een groter gedeelte van de straat is geblokkeerd. 

9. Wethouder Hagenaars heeft in BN/de Stem van 29 juli 2008 gesteld: "Maar het kan niet zo zijn dat burgers 
hun fiets niet meer bij hun huis kunnen parkeren" Een fiets tegen de gevel moet kunnen vindt Hagenaars. 
Maar of vier fietsen straks ook nog is toegestaan blijft onduidelijk. Het voomoemde college besluit is helder: 
geen enkele fiets mag in de vermelde straten en pleinen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen 
staan. Waarom besluit het college tot een algemeen verbod terwijl op zijn minst ken wethouder de mening is 
toegedaan dat minimale en mogelijk drie fietsen, mits van een bewoner, tegen een eigen gevel mag staan? 

Antwoord: Het besluit is de eerste stapt om te komen tot een handhavingsbeleid fout geparkeerde fietsen. De 
wijze waarop dit beleid hand en voeten krijgt wordt in een aparte nota beschreven, hierin komt tevens te staan 
wanneer wij optreden en wanneer niet. 
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10. Is het college er zich van bewust dat bij de wetsgeschiedenis en wetgeving in Nederland het begrip 
proportionaliteit een basis uitgangspunt is? Probleem en maatregel dienen tot een zekere verhouding tot 
elkaarte staan. Acht het college de betrokken maatregel in verhouding tot het 'probleem7 van tout gestalde 
fietsen? Gaarne bij het beantwoorden van deze vraag de uitleg betrekken die wethouder Hagenaars heeft 
gegeven in BN/de Stem van 29 juli 2008! 

Antwoord: In het nog door ons op te stellen uitvoeringsbeleid fietsparkeren wordt het begrip proportionaliteit 
nadrukkelijk betrokken en zal duidelijk worden aangegeven wanneer er uitvoering aan het beleid wordt 
gegeven. 

11. Als het college, gezien de uitleg van wethouder Hagenaars, niet van plan is te handhaven bij overtredingen 
van een of enkele fietsen waarom is dan toch gekozen voor een absoluut verbod in een groot aantal 
straten? Hoe denkt het college willekeur bij de handhaving te voorkomen? 

Antwoord: In het uitvoeringsbeleid fietsparkeren zal duidelijk worden aangegeven wanneer er sprake is van 
overlast en dus wanneer er wordt gehandhaafd. Hierbij is geen sprake van willekeur. 

12. Acht het college voomoemd besluit qua handhaving uitvoerbaar? 

Antwoord; Ja, tijdens de handhavingacties die de laatste maanden zijn gehouden is gebleken dat het 
uitvoerbaar is. Ook ervaring in andere gemeenten geven dit beeld. 

13. Uit de mondelinge toelichting van heden door wethouder Linssen begrijpt ondergetekende dat het niet 
bedoeling is geweest om in te grijpen bij gestalde fietsen die geen aanleiding geven tot overlast. Waarom 
dan de maatregel in de APV dat ingrijpen in 10 straten en pleinen mogelijk maakt, terwijl in de meesten 
daarvan nog nooit een overlast situatie zich heeft voor gedaan die geleid heeft tot klachten? 

Antwoord: Door het aanwijzen van het huidige gebied wordt ingespeeld op de toekomst dit wil niet zeggen dat 
er ook daadwerkelijk in alle straten zal worden gehandhaafd. In het uitvoeringsbeleid zal dit nadrukkelijk worden 
beschreven. 
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