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Onderwerp 

Schriftelijke vragen ex. art. 41 R.v.O. inzake maatregelen gebruik en inrichting openbare ruimte. 

 

 

Geachte heer Kraan, 

 

Allereerst dank voor het compliment. In reactie op de ingekomen vragen treft u hierbij onze beantwoording 

aan. 

1. In het memo van 29 mei j.l. wordt door het college gesteld dat er wel degelijk een juridische 
grondslag is voor enkele ‘corona’-verboden, met name voor het fietsen, fietsparkeren en het lopen 
met de fiets aan de hand, dat alles in het kernwinkelgebied. Het college stelt dat deze zijn 
gebaseerd op het RVV in combinatie met BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer). Het college ziet zich gerechtigd deze maatregelen te treffen omdat er sprake zou zijn 
van een zogeheten ‘andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard’. Gesuggereerd wordt 
dat de corona-crisis een dergelijke omstandigheid is. Dit is in tegenspraak met het feit dat de 
betrokken wethouder op de vergaderingen van de commissies Ruimte en AB voor deze verboden 
geen juridische grondslag heeft genoemd. Kan het college deze gang van zaken beamen?  
 

Antwoord: Het is juist dat de betrokken wethouder dit niet expliciet heeft aangegeven. Tijdens de beide  
                 vergaderingen ging het de wethouder en daarmee ook ons college vooral om de  
                 maatregelen met de raad te delen.  

2. Genoemde juridische grondslag (RVV/BABW) heeft het college ons inziens pas na de 
raadsvergadering van 28 mei j.l. aan de Raad medegedeeld. Kan het college dat laatste bevestigen 
en kan het college aangeven waarom dit dan niet is gebeurd in de commissies Ruimte of AB?  

Antwoord: Dat klopt. Dit is gebeurd op uitdrukkelijk verzoek vanuit de raad nadat openlijk getwijfeld werd  
           of tegen het negeren van de maatregelen wel kan worden opgetreden. 
                  

3. Na de afgelopen cie. Ruimte heeft het college bij monde van onze wethouder bevestigd aan de LPM 
dat het college besefte dat een verbodsbevoegdheid ontbrak. Dit was voor ons van belang i.v.m. het 
fietsparkeren en het lopen met de fiets aan de hand. Ook heeft het college bij monde van wethouder 
Simons in een telefonisch gesprek met de fractievoorzitter van de LPM beaamd dat er in juridische 
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zin geen sprake was of zou zijn van te handhaven verboden maar slechts van (te handhaven) 
verzoeken c.q. adviezen. Ook is door het college ons steeds coulance voorgehouden bij 
handhaving. Kan het college deze gang van zaken bevestigen? 

Antwoord: Dat aan de maatregelen een juridische basis ten grondslag ligt en een overtreder bekeurd kan  
                 worden wil nog niet zeggen dat daartoe ook altijd zal worden overgegaan. Het publiek zal in eerste  
                 aanleg vriendelijk worden verzocht zich aan de maatregelen te houden. Mocht daar in  
                 voorkomend geval en gegeven de situatie aanleiding toe zijn dan kan besloten worden te  
                 verbaliserend op te treden. 

4. De vraag is verder of het nadere inzicht omtrent de toepasbaarheid van deze bepalingen in het 
BABW juist is. Kan het college gemotiveerd aangeven waarom het fietsparkeren en het lopen met 
een fiets aan de hand tijdens deze corona-crisis een ‘dringende omstandigheid van voorbijgaande 
aard’ is, zodanig dat dit verboden mag worden?  
  

Antwoord: Het college ziet de maatregelen gericht op het tegengaan van fietsen en het parkeren van fietsen  
    in het  kernwinkelgebied (NB: alleen tussen 11:00 en 18:00 uur) als een belangrijke voorwaarde  
                om ruimte te creëren voor de 1,5 meter samenleving. Het betreft hier vooralsnog een tijdelijke | 
                maatregel nl. tot 1 september verband houdend met de uitbraak van het Corona (COVID-19) virus.  
                Het is en blijft toegestaan om met de fiets aan de hand het kernwinkelgebied te doorkruisen ook na  
                11:00 uur. Het is alleen niet toegestaan om tussen 11:00 en 18:00 uur de fiets in het  
                kernwinkelgebied te parkeren. 
                 

5. Is het college het met ons eens dat voorgaande vraag eigenlijk richting Raad door het college zelf 
had moeten worden opgeworpen en zeker door het college zelf had moeten worden beantwoord? 

Antwoord: Het college deelt deze mening niet. De verdere versoepeling van de maatregelen in combinatie tot  
     het aanhouden van de 1,5 meter afstand noopt het college kritisch te kijken naar het gebruik en  
     de inrichting van de openbare ruimte in het besef dat het hier in eerste aanleg om tijdelijke  
       aanpassingen gaat.  

6. Kan het college voorts bevestigen dat het college al voor 28 mei bekend was met het standpunt van 
de LPM, namelijk dat de LPM tegen het uitgebreider verbieden van fietsen is, tegen het verbieden 
van fietsparkeren (inclusief het verwijderen en verplaatsen van fietsparkeerplaatsen zoals door het 
college uitgevoerd) en tegen het verbieden van lopen met de fiets aan de hand, dit alles in het 
kernwinkelgebied, vooral omdat ze in verkeers/corona-technische zin niet nodig lijken en nadelig uit 
kunnen vallen voor oudere en kwetsbare inwoners? 

Antwoord: Wij kennen het standpunt van uw fractie. Met uw fractie hechten ook wij aan het bevorderen van  
                  het gebruik van de fiets. Het tijdelijk tegengaan van fietsen in het kernwinkelgebied zien wij als  
                  een tijdelijke “noodmaatregel” teneinde zoveel mogelijk vrije ruimte te kunnen bieden aan het  
                  winkelend publiek en toeristen die het centrum lopend bezoeken.   

7. Gezien het feit dat er tot 29 mei jl. slechts sprake was van niet-afdwingbare maatregelen nam de 
LPM het voordien niet al te zwaar op. Het was ons veel waard het college in deze dynamische tijd 
niet voor de voeten te lopen. NU ligt dat echter anders: inwoners kunnen tegen onze wensen in 
keihard beboet worden, nog los van de grief dat we voor de raadsvergadering anders waren 
voorgelicht en het college dit verbieden in onze beleving nu pas aan de Raad bekend heeft 
gemaakt. Kan het college gedetailleerd aangeven hoe het met de door het college ingestelde 
genoemde verboden om wenst te gaan? 

Antwoord: Zoals wij de raad al eerder hebben laten weten zijn wij niet voornemens om verbaliserend op te  
                 treden. Coulance is het uitgangspunt. Dat is anders bij excessen. 
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8. Is het, gelet op de vorige vraag, bijvoorbeeld denkbaar dat ouderen die hun fiets gebruiken in het 
kernwinkelgebied voor boodschappen, bekeurd gaan worden? Is het denkbaar dat ouderen en 
kwetsbaren, welke hun fiets in het kernwinkelgebied meer nodig hebben dan andere burgers, 
bekeurd gaan worden? Het zou ons, laat dit vooral duidelijk overkomen, een gruwel zijn. 

Antwoord: Het ligt zeker niet in ons voornemen om ouderen en/of kwetsbaren die zich met de fiets in het  
                 kernwinkelgebied bevinden zonder verdere aanleiding te bekeuren. Hier past wat ons betreft  
                 coulance. De bedoeling van de maatregel is gelegen in het creëren van ruimte. Dat geldt in het  
                 bijzonder op de momenten dat het druk is. Juist van ouderen en kwetsbaren mag in het belang  
                 van hun eigen veiligheid worden gevraagd om zo veel mogelijk de drukte te vermijden. 
                 Dus bezoek als oudere of kwetsbare het kernwinkelgebied op tijden dat het er rustig is. Overigens  
                 staat het een ieder vrij om met de fiets het kernwinkelgebied te bezoeken voor 11:00 uur  en na  
                 18:00 uur en mag de fiets ook tussen 11:00 uur en 18:00 uur aan de hand worden meegenomen. 
                 Het parkeren van de fiets is in deze periode binnen het kernwinkelgebied niet toegestaan. 
                  

9. Uit 36 BABW maken wij op dat de raad als bevoegd gezag deze tijdelijke maatregelen ongedaan 
kan maken. Kan het college dat bevestigen? Kan het college verder bevestigen dat een in de 
volgende raadsvergadering ingediende en aangenomen motie met deze strekking door het college 
zal worden uitgevoerd? 
 

Antwoord: Krachtens het bepaalde in art. 18 WVW is niet uw raad maar ons college het bevoegd gezag.  

10. Voor alle duidelijkheid. De LPM is zeker niet tegen Coronamaatregelen. Dat die nodig zijn, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, snapt de LPM ook wel. Maar de LPM is wel tegen het verbod op 
fietsparkeren ( inclusief het verwijderen en verplaatsen van fietsparkeerplaatsen zoals door het 
college uitgevoerd en tegen het verbod om met de fiets in de hand in het kernwinkelgebied te lopen, 
een en ander zoals het college dit heeft kenbaar gemaakt. Kan het college aangeven dat het nu dan 
wel goede notie genomen heeft van dit standpunt (wat de LPM zoals eerder vermeld vanaf het begin 
heeft kenbaar gemaakt)? 

Antwoord: De maatregelen gericht op fietsen in het kernwinkelgebied zien toe op het gebruik en de  
                 inrichting van de openbare ruimte rekening houdend met de 1,5 meter criterium. Het betreft hier  
                 slechts een deel van het centrum en bovendien voor een beperkt tijdvak ( 11:00-18:00 uur). Niet 
                 tegenstaande de mening van de LPM fractie zien wij ons genoodzaakt deze tijdelijke maatregelen 
                 ten hanteren.  

11. Nu we toch bezig zijn, de LPM is ook volstrekt tegen het verdwijnen van de bushaltes Koestraat en 
Turfkaai omdat de mensen dan naar het Station of de Langevieleweg of de Blauwedijk moeten lopen 
. Dit is bv niet te doen voor ouderen daar in de buurt al dan niet met  koffers. Kan het college ook 
hier aangeven dat het goede notie genomen heeft van ons standpunt? En kan het college aangeven 
of het daadwerkelijk voornemens is deze maatregelen te nemen? 

Antwoord: Wij gaan hierover graag op een ander moment met u in gesprek. 

12. Er zijn tenslotte nogal wat klachten binnengekomen bij de LPM van burgers welke nu ongevraagd en 
zonder enige vorm van overleg tijdelijk fietsparkeerplekken voor hun deur krijgen. Is het college met 
ons van mening dat hier op zijn minst betere communicatie (dan bv een brief in de bus ca een uur 
voor aanvang van de werkzaamheden) en/of overleg  plaats had moeten vinden?  Kan het college 
voorts aangeven hoe het deze klachten af gaat handelen? 

Antwoord: De snelheid van handelen na de bekendmaking van de versoepeling heeft ons hier parten  
                gespeeld. Het heeft ons simpelweg aan tijd ontbroken om in samenspraak met bewoners naar  
                oplossingen te zoeken. Bij de keuze van de tijdelijke fietslocaties is waar mogelijk rekening  
                gehouden met de belangen van omwonenden. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht. 
                Bij klachten zullen wij in overleg treden teneinde te bezien of en zo ja op welke wijze een oplossing  
                kan worden gevonden die recht doet aan alle belanghebbenden.  
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Overigens geldt voor alle maatregelen dat wij deze aan de hand van de ervaringen en omstandigheden 
zullen bijstellen als daar aanleiding voor bestaat. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. A. van den Brink,  mr.H.M. Bergmann, 

secretaris burgemeester  

 

  


