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COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN

Advies over de bezwaren van dhr. E. Goossens en dhr. R.C. van der Laan, dhr. H. Teunissen,
mevr. B.M. Goossens- Timmermans, buurtvereniging Middelweg-Steendalersstraat, dhr.
J.G.M. Martens, dhr. C.M. Schuring, dill'. T.J.C. Mooren, dhr. J.J.C. Mooren, dhr. R.G. de
Haan, fam. Teunissen, dhr. 1-1.J.Jans dhr. H.A. Schuring, dhr. C.B.M. Fijnaut, dhr. HJ. Van
de Anker, dhr. G. Reintjes, mevr. Immens-Janssen, mevr. A.E.J.M. Meertens, tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van Gennep van 29 april 2008
(gepubliceerd op 14mei 2008), waarbij is besloten tot:

Het instellen van een 30 km/uur-zone op de Spoorstraat;
Het opheffen van de voorrangsregeling op de Spoorstraat-Zandstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Weverstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Spoorstraat-Zandstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op het Europaplein.

, De commissie overweegt als volgt:

Ten aanzien van de fciten

Op 19 september 2005 heeft de gemeenteraad van Gennep het Integraal verkeers- en
vervoersplan (IVVP) vastgesteld. Ecn van de onderdelen van dit plan betreft vier
verkeerscirculatiemaatrcgelen in de kern Gennep:

Instellen van tweerichtingenverkeer op de Weverstraat;
Tnstellenvan tweerichtingenverkeer op de Spoorstraat-Zandstraat;
Uitbreiden van het autoluwe gebied Zandstraat tussen Brugstraat en Zuid-Oostwal;
Rcalisatie doorsteek tussen Picardie en Zuid-Oostwal via parkeerterrcin Martinushof.

Adviesbureau Areadis heeft bij rapport van 22 juni 2006 de vier IVVP-verkeerscirculatie
maatregelcn doorberekend met betrekking tot de effcctcn op het gebied van verkeer, lucht en
geluid voor de kern van Gennep. Dit bureau heeft hij rapport van 3 juli 2007 in het
verkeersmodel van 2006 een extra variant doorgerekend met een grater autoluw gebied
(inclusief kruispunt Brugstraat -Zandstraat).

Op 11 februari 2008 is er een informatieavond geweest met betrekking tot ontwerp
Weverstraat en Spoorstraat-Zandstraat, gevolgd op 7 april2008 door een informatieavond met
betrekking tot definitief ontwerp Weverstraat en Spoorstraat-Zandstraat.

Het college heeft op 29 april 2008 (gepubliceerd op 14 mei 2008) besloten tot
Het instellen van een 30 km/uur-zone op de Spoorstraat;
Het opheffen van de voorrangsregeling op de Spoorstraat-Zandstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Weverstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Spoorstraat-Zandstraat;
Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op het Eurapaplein.

De politie heeft op 22 mei 2008 advies over deze verkeersmaatregelen uitgebracht.

Adviesbureau Goudappel Goffeng heeft bij rapport van 22 juli 2008 een verkeers- en
milieumodel opgesteld voor de gehele gemeente Gennep. Hierin zijn voor het prognosejaar



Ingevolge artikeI3:42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)
geschiedt de bekendmaking van besluiten die niet tot een of me er belanghebbenden zijn
gericht, door kennisgeving van het besluit of van de zakclijke inhoucl ervan in een van
overheidswege uitgegeven blad of een dag,-nieuws,- of huis aan huisblad, dan wel op een
andere gesehikte wijze.

2020 alle concrete vastgestelde (woning)bouw- en infrastructuurplannen meegenomen,
waaronder de vier verkeerscirculatiemaatregelen en de uitbreiding van het autoluwe gebied.

Adviesbureau Goudappel Goffeng heeft bij rapport van 6 oktober 2008 naar aanleiding van de
bezwaren een studie uitgevoerd naar de verkeerseffecten van het tweerichtingenverkeer op de
Spoorstraat-Zandstraat, de Weverstraat en de doorsteek Europaplein ten opzichte van het
basisjaar 2006 uit het Verkeersmodel2008. Hierbij is specifiek gevraagd naar bepaalde
onderdelen, die naar voren zijn gekomen in de ontvangen bezwaarschriften.

Reclamanten zijn in gelegenheid gesteld om de bezwaren in een hoorzitting van deze
commissie toe te lichten. Tijdens de hoorzitting is aan de reclamanten een termijn gegeven om
te reageren op het rapport van Adviesbureau Goudappel Goffeng van 6 oktober 2008. Het
verslag van deze hoorzitting is aangehecht.

Bij brief van 31 oktober 2008 heeft de gemachtigde van dhr. E. Goossens en dhr. R. van der
Laan een reactie gegeven op het rapport van Adviesbureau Goudappel Goffeng van 6 oktober
2008.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid

lngevolge artikel o.? van de Awb, in verbinding met artike16:8, cerstc lid, van deze wet
bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken en vangt deze aan
met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgcschrcven wijze is
bekendgemaakt.

Op voet van het bepaalde in artikel6:9, eerste lid, van de Awb is een bezwaarschrift tijdig
ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Ingevolge het tweede lid van
dit artikel is bij verzending per post een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het
einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de
termijn is ontvangen.

Het bestreden besluit van 14 april2008 is in overeenstemming met het bepaalde in artikel
3 :42, eerste lid, van de Awb gepubliceerd op 14 mei 2008. Op grond van het bepaalde in
artike16:7 jo artike16:8, eerste lid, van de Awb is de bezwaartermijn aangevangen op 15 mei
2008 en geeindigd op 26 juni 2008.

Het bezwaar van dhr. G. Reintjes is op 27 juni 2008 bij de gemeente afgegeven.

Het bezwaar van mevr. M. Immens-Janssen is op 30 juni 2008 ontvangen. De TNT-
poststempel op de bijbehorende enveloppe is gedateerd op 27 juni 2008.

Het bezwaar van mevr. A.EJ.M. Meertens is op 1 juli 2008 ontvangen. De TNT-poststempel
op de bijbehorende enveloppe is gedateerd op 29 juni 2008.



De commissie stelt vast dat bovenstaande bezwaarschriften buiten de termijn van zes weken
door het college zijn ontvangen. Voorts staat vast dat de situatie als bedoeld in artikel 6:9,
tweede lid, van de Awb zich hi er niet voordoet.

De commissie ziet zich voor de vraag geplaatst of de familie Teunissen, wonende aan de
Steendalerstraat 81b, en buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat, belanghebbenden zijn
in de zin van artikel 1:2 van de Awb. In dit verband wordt het volgende overwogen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder een belanghebbende
verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

ZoaIs namens het college terecht is betoogd is het niet de bedoeling van de wetgever geweest
dat een ieder bezwaar en beroep kan instellen tegen een verkeersbesluit. Dat geldt met name
voor verkeersbesluiten als het onderhavige, waarbij de belangen van zeer velen kunnen zijn
betrokken. Bij dergelijke besluiten dient derhalve van geval tot geval te worden onderzocht
wiens belangen daarbij rechtstreeks zijn betrokken. Daarbij kan het vereiste van een bijzonder
individueel belang een rol spelen. Uit de vaste jurisprudentie van de Afdeling inzake
verkeersbesluiten, waaronder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 13 maart 2002 (AB 2002, 173), volgt dat de degene die in bezwaar wil gaan
tegen dergelijke besluiten, zich in zijn belangen in voldocndc mate dient te onderscheiden van
de belangen van and ere weggebruikcrs.

De commissie stelt vast dat de familic Tcunissen, wonende aan de Steendalerstraat 81b te
Gennep, op ongeveer 461 meter woonachtig is van de Spoorstraat-Zandstraat. Dit is de
dichstbijzijnde straat die de verkeersbesluiten betreft. In zoverre kan hicruit dan oak niet ccn
bijzonder individueel belang worden afgeleid. Ook ovcrigens is niet gcblcken van
omstandigheden die tot het oordcclleiden dat de belangen van deze reclamant zich in
voldoende mate ondcrschciden van de belangen van andere weggebruikers. De commissic
komt dan ook tot de conclusie dat de familic Teunissen niet als bclanghebbendcn is aan te
merken.

Ingevolge artikel 1:2, derde lid, van de Awb worden ten aanzien van rechtspersonen als hun
belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun
doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Een dergelijk collectief of algemeen belang kan via statutaire doelstellingen (en het feitelijk
uitvoeren daarvan in de praktijk) tot een "eigen" doelstelling van de organisatie worden
gemaakt. De buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat heeft geen statuten. Het te
behartigen belang ligt ook overigens niet vast in een duidelijke doeleindenomschrijving. Nu
de doelstelling of nergens anders uit blijken, is geen sprake is van een belang als bedoeld in
artikell:2 van de Awb. De commissie komt dan ook tot de conclusie dat buurtvereniging
Middelweg-Steendalerstraat niet als belanghebbende is aan te merken.

Ingevolge artike16:5, eerste lid, aanhef en sub d, van de Awb bevat het bezwaarschrift
ondertekend de gronden van het bezwaar ofberoep.

Het pro-forma bezwaar van dhr. C.B.M. Fijnaut is per fax op 26 juni 2008 ontvangen. Er is
aan hem een aanvullende termijn tot 14 juli 2008 geboden om zijn gronden aan te vullen, van
deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De commissie stelt vast dat niet voldaan is aan
het gestelde in artikel 6:5 van de Awb.



De commissie stelt vast dat de effecten van afsluiting van de Emmastraat zijn opgenomen in
het Verkeers- en Milieumodel. Gezien de lage verkeersintensiteit in de Emmastraat heeft de
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De commissie adviseert dan ook de bovengenoemde bezwaarschriften niet ontvankelijk te
achten.

Ten aanzien van het bestreden besluit

De commissie overweegt het volgende.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wegenverkeerswet 1994
(hiema: de WYW 1994) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot het
verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van
de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor
zover daardoor een gebod of verbod ontstaat ofwordt gewijzigd, krachtens een
verkeersbesluit.

Ingevolge artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 geschieden maatregelen op of aan de
wcg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van
voorzieningen ter regeling van het vcrkeer krachtens een verkeersbesluit, indicn de
rnaatregelen leiden tot cen beperking ofuitbreiding van het aantal categorieen weggebruikers
dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Ingevolge artikel 21 van het Besluit administratievc bcpalingen inzake het wegverkeer
(hiema: het BABW) dient de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval te vermeldcn
welke doelstelling of doclstcllingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt
aangcgeven welke van de in artikel 2, eerste en tweedc lid, van de WVW 1994 genoemde
belangen ten grondslag liggen aan het verkccrsbcsluit. Indien tevens andere van de in artikcl
2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts
aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Ingevolge artikel 24, aanhef en onder a, van het BABW worden verkeersbesluiten genomen
na overleg met de korpschefvan het betrokken regionale politiekorps.

RecIamanten hebben aangegeven dat onjuistheden zijn geconstateerd in de verkeerscirculatie-
mogelijkbeden in het rapport van Arcadis van 2006. Rec1amanten geven samengevat aan dat
in het rapport geen rekening is gehouden met grote bouwprojecten die binnenkort zullen
starten. Het rapport is uitsluitend uitgegaan van de huidige situatie. De fysieke afsluiting van
Emmastraat is niet in het verkeersmodel opgenomen.

De commissie is van oordeel is dat het standpunt van het college inzake het rapport van
Arcadis van 2006 om geen andere (bouw)projecten in het verkeersmodel op te nemen om zo
de effecten van de te nemen verkeerscirculatiemaatregelen goed in beeld te brengen, niet
onredelijk of onjuist voorkomt. De commissie stelt vast dat niet is gebleken dat het rapport
zodanige gebreken vertoont dat het college dit niet aan zijn besluitvorming ten grondslag
mocht leggen.



Tfr ab tYprbgsofpmosabkrfbtYk ab ?cabifkd fkvYhbtbohbbopZbpisfrbk,uYYolkaboab sfrpmoYYh
tYk ab ?cabifkd Zbprssopob_erpmoYYhtYk ab PYYatYk RrYrbtYk 24 Ymofi2007, dbmsZif_bboa
lkabo ksjjbo JIM: A?4135, tlidr aYrebr _liibdb Zfgebr kbjbk tYk bbk tbohbbopZbpisfrbbk
osfjb ZblloabifkdpjYodb rlbhljr/ Gbr fpYYkebr _liibdb lj Yiibtbop_efiibkab Zfgebr kbjbk
tYk bbk abodbifghZbpisfrZbrolhhbkZbiYkdbkrbdbk bihYYoYcrbubdbk/ Gbr fpab _ljjfppfb
kfbr dbZibhbkaYrabvb ZbiYkdbkYcubdfkdlkbtbkuf_erfd lc kfbr obabifghfp, vlaYr vfgdbbk
obabk vfbrebr _liibdb rlr bbk YkabobZbiYkdbkYcubdfkdrb Yatfpbobk/Cb _ljjfppfb vYivf_e
Zfgab Zblloabifkd tYk vl'k Zbpisfrrbosdelsabka lmprbiibkbk pib_erpafbkbk rb rlbrpbk lc ebr

YcpisfrfkdtYk ab DjjYproYYr rboelldrb tYk ab Lfaabiubd kYsubifghp_lkpbnsbkrfbp tllo ab
tbohbbopZbubdfkdbk lm ab RmlloproYYr.WYkaproYYr/

Pb_iYjYkrbk dbtbk jbr Zbrobhhfkdrlr ebr mlifrfbYatfbpYYkaYrebr YatfbpmYpfpdbdbtbk kY
ab Zbpisfrtlojfkd bk aYrlm ab hYkrbhbkfkdbkafb fk ebr Yatfbp vfgkdbklbja fk ebr Zbpisfr
kfbr lm fp dbobYdbboa/

Cb _ljjfppfb prbirtYpr aYrfk profgajbr Yorfhbi24, YYkebcbk lkabo Y,tYk ebr A?AV aYrebr
ZbprobabktbohbbopZbpisfrfpdbkljbk kYltboibd jbr ab hlomp_ebctYk ebr Zbrolhhbk
obdflkYibmlifrfbhlompks ebr mlifrfbYatfbpbboprkYab aYrsj tYk ebr Zbpisfr fp sfrdbZoY_erbk
fk ebr ZbprobabkZbpisfr kfbr fpfkdbdYYklm fk ab Yatfbvbk dbklbjab hYkrrbhbkfkdbk/Cb
ZbvuYobkvfgkfk vltboob dbdolka bk ebr _liibdb afbkr afr fk ab rb kbjbk Zbpifppfkdlm
ZbvuYYoafr lkaboabbi tYk ebr ZbpisfrkYaborb lkaboZlsubk/

Ulidbkp ob_iYjYkrbklkrprYYrboallo ebr lmebccbktYk ebr bbkof_erfkdptbohbbolm ab
RmlloproYYr.WYkaproYYrbbk lktbfifdb tbohbboppfrsYrfblm bk olkalj ebr VfiebijfkYmibfk/

Ulidbkp ab _ljjfppfb jl_er aYrebr _liibdb vf_e fk obabifghebfalm ebr prYkamskrprbiibkaYr
ab tbohbbopjYYrobdbibkmbopYial ibfabk rlr bbk tboZbrbofkdtYk ab tbohbboptbfifdebfa lm bk
olkalj ebr VfiebijfkYmibfk rb Fbkkbm/GfboZfgfp tYk ZbiYkdaYrebr _liibdb vf_e ebbcr
dbZYpbboalm lkabovlbhbk tYk ?obYafpsfr tYk 22 gskf 2006 bk tYk FlsaYmmbi.Flccbkd tYk 6
lhrlZbo 2008, uYYofkprYYrtbojbia aYrkfbr ZifghraYrbotbohbbophkbimskrbkdYYklkrprYYklm
bk olkalj ebr VfiebiokfkYmibfk/Gbr rbdbkabbi fpkfbr allo ob_iYjYkrbkYYkkbjbifghdbjYYhr/

Pb_iYjYkr prbiraYrebr iYkaZlsutbohbbo Yipdbtlid tYk ab kfbsu YYkrb ibddbk tboelldab
ltboprbbhmiYYrpbkfk ab RmlloproYYr,p_eYabYYkab mYkabkvYitbollovYhbk/

Cb _ljjfppfb prbirtYpraYrab cbfrbifghbfkof_erfkdtYk ab ubd, uYYolkaboab
pkbiebfapZbmbohbkabtboelldab ltboprbbhmiYYrpbkvfgkZbdobmbk,dbbk lkaboabbi tYk ebr
ZbpisfrsfrjYhbk, jYYocbfrbifghbeYkabifkdbkZbrobcr,uYYorbdbkdbbk ZbvuYYobk Zbolbmlmbk
prYYr/Uboubvbk vfgkYYoZfgtlloZbbia ab sfrpmoYYhtYk ab ?cabifkd Abprssopob_erpmoYYhtYk
ab PYYatYk RrYrbtYk 10gYksYof2000, dbmsZif_bboalkabo ksjjbo JIM: ?O5709/

Pb_iYjYkrbk tlbobk YYkaYrebr tbohbbolm ab RmlloproYYrvYirlbkbjbk Yipdbtlid tYk ebr
lmebccbktYk ebr bbkof_erfkdptbohbbolm ab RmlloproYYr.WYkaproYYr(vliYkd ab YYkpisfrfkdlm
Wsfa.NlpruYi. WYkaproYYrkld YYkubvfdfp)/Ulidbkp ob_iYjYkrbkebbcr afr kYabifdb
dbtlidbk tllo ab tbohbboptsfifdebfa bk jfifbsltboiYpr/

Cb _ljjfppfb prbirtYpraYrsfr ebr oYmmlortYk FlsaYmmbi . Flccbkd tYk 6 lhrlZbo 2008 Zifghr
aYrYipdbtlid tYk ab rb kbjbk tbohbbopjYYrobdbibkab dbisfapZbiYprfkdlm ab RmlloproYYr.
WYkaproYYrkfbr lc kYsubifghprlbkbbjr bk aYrabvb dbbk fktilba ebbcr lm ab is_erhuYifrbfr/
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Zbpisfr profgafdfp jbr ubrrbifghbtllop_eofcrbk, aYkubi pmoYhbfp tYk bbk vlaYkfdb
lkbtbkuf_erfdebfa fk ab YcubdfkdtYk ab Zbrolhhbk ZbiYkdbk,aYrebr ZbprssoplodYYkkfbr fk
obabifghebfarlr aYrZbpisfrebbcr hskkbk hljbk/
Cb ZofbctYk 31 lhrlZbo 2008 Yipbbk obY_rfbdbdbtbk lm ebr oYmmlortYk ?atfbpZsobYs
FlsaYmmbiFlccbkd tYk 6 lhrlZbo 2008 fp tllo ab _ljjfppfb dbbk YYkibfafkdtllo bbk
ufgvfdfkd fk eYYoprYkamskr/

Gbr tlobkprYYkabibfar rlr ebr tlidbkab Yatfbp,

Tahdbe

Cb _ljjfppfb Yatfpbborebr _liibdb
. ab ZbvuYobktYk cYj/ Sbskfppbk, Zssortbobkfdfkd Lfaabiubd.RrbbkproYYr/aeo/ B/A/L/
EfgkYsr,aeo/ F/ Pbfkrgbp,jbto/ Hjjbkp.IYkpppbk bk jbto/ ?/D/I/L/ Lbborbkp kfbr.
lkrtYkhbifgh rb tbohiYobk
. ab ltbofdb ZbvuYobkdbdolka rb tbohiYobktllo vltbo ebr ab profgajbr Yorfhbi24 tYk ebr
A?AV Zbrobcrbk tllo ebr ltbofdb lkdbdolka rb tbohiYobk/Cb _ljjfppfb Yatfpbborebr
_liibdb ebr Zbpisfr tYk 29 Ymofi2008 rb eYkaeYtbk fkafbk bk tllo vltbo fk ab Zbpifppfkdlm
ZbvuYYofkdbdYYkfp lm ab Yatfpbofkdallo ab hlomp_ebc/

Fbkkbm, # jYYor 2009

Cb _ljjfppfb tYk Yatfbp tllo ZbvuYYop_eofcrbk,


