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Onderwerp 

Tijdelijke maatregelen gebruik en inrichting openbare ruimte kernwinkelgebied in relatie tot Corona (COVID-19) virus 

fietsen en fiets parkeren.

 

 
Geachte raadsleden, 

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde de fractievoorzitter van de LPM dat de ingestelde maatregelen 

terzake van het verbod om te fietsen resp. de fiets te parkeren een juridische grondslag ontberen en 

derhalve niet handhaafbaar zijn. Dit is evenwel niet juist. 

Het tijdelijke verbod om fietsen en bromfietsen te parkeren is gebaseerd op het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Het verbod wordt aangegeven met de verkeersborden E10/E3 (begin 

zone verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen) en E11/E3 (einde verbodszone) uit bijlage 1 van het RVV 

1990.  

Handhaving van deze verkeersborden is mogelijk op basis van artikel 62 RVV 1990: 

  

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. 

  

Verkeersbesluit 

Voor ‘dringende omstandigheid van voorbijgaande aard‘ (korter dan 5 maanden) is geen verkeersbesluit 

nodig. Zie artikel 34-37 BABW: 

  

Artikel 34 

Door het bevoegd gezag dan wel door het openbaar lichaam, dat het beheer heeft over een weg of, indien 

geen openbaar lichaam het beheer heeft, door de eigenaar van de weg kunnen in de hierna genoemde 

omstandigheden en voor de duur van die omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12, 

worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet, worden 

uitgevoerd: 

a. ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, 
dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard; 

b. ingeval van een door het wegverkeer veroorzaakte ernstige aantasting van voorbijgaande aard van 
de in het tweede lid, onder a, van artikel 2 van de wet genoemde belangen. 

  

Artikel 35 

De plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van maatregelen, bedoeld in artikel 34, kunnen 

geschieden zonder een daaraan ten grondslag liggend verkeersbesluit. 

  

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/#Bijlage1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/#Bijlage1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/#HoofdstukIII_Paragraaf1_Artikel62
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/#HoofdstukII_Paragraaf8_Artikel34
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Artikel 36 

Van het voornemen tot tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en tot het tijdelijk uitvoeren van maatregelen 

of, indien hiertoe reeds is overgegaan, van dat feit wordt zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan het 

bevoegd gezag dat de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel ongedaan kan maken. De kennisgeving 

kan achterwege blijven voor zover dit gezag dit heeft bepaald. 

  

Artikel 37 

In afwijking van artikel 35 geschieden de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel krachtens een 

verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden 

van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen. 
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