
 

RAADSBESLUIT 

Datum en nummer 
15 december 2016, nummer 098/2016 

 
De raad van de gemeente Papendrecht, 
 
gelezen het voorstel van het college van 25 oktober 2016, 
 
gelet op artikel 7 en artikel 9 van de Wegenwet, 
 
Overwegende dat: 
 
- Voor de voetbrug bij de Zernikelaan (kunstwerknummer 52) op basis van onderzoek is geconstateerd 

dat vervanging van de brug noodzakelijk is. Wanneer ingrijpende werkzaamheden aan de orde zijn, 
zoals vervanging van een brug, wordt kritisch gekeken voor handhaving van de huidige constructie. 

- Op een minimale afstand van de voetbrug (20 meter) een fietsbrug aanwezig is. De capaciteit van deze 
fietsbrug is voldoende om zowel het fiets- en voetgangersverkeer te combineren. Voor de voetgangers 
wordt het voetpad omgelegd, zodat een veilige looproute gewaarborgd blijft. De maximale 
omloopafstand wordt maximaal 60 meter.  

- Het gecombineerde verkeer op de huidige fietsbrug past binnen het verkeersbesluit.  
- Wanneer de fietsbrug vervangen wordt, de fietsbrug wordt vervangen in een fiets-/voetbrug met een 

duidelijke herkenbare afscherming tussen voetganger en fietser. 
- Elk object in de openbare ruimte een functie moet hebben van algemeen nut, aangezien deze in stand 

gehouden moet worden en het beheer van overige objecten beïnvloedt. De brug heeft deze functie niet 
meer. 

- Er nu een mogelijkheid is om dit object te verwijderen. 
- Het ontwerpbesluit tot intrekking van de openbaarheid van het pad en de brug ter hoogte van de 

Zernikelaan van 15 juni 2016 tot en met 27 juli 2016 voor belanghebbende gedurende 6 weken ter 
inzage is gelegd. 

- Er gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend. 
 
besluit: 
 
het pad en de brug ter hoogte van de Zernikelaan, zie bijgevoegde situatietekening, aan de openbaarheid te 
onttrekken. 
 
Beroepsclausule 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief beroep 
instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam, door middel van het inzenden 
van een beroepschrift.  
 
Het beroepschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en 
adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de gronden van uw 
beroep. 
 
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Voor de behandeling van het beroep brengt de Rechtbank voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 
168,-- aan griffierecht in rekening.  
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2016, 
 
de griffier, 
 
 
 
A.P.M.A.F. Bergmans 

de voorzitter, 
 
 
 
A.J. Moerkerke 
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