
de Rechtspraak 

Rechtbank 
Midden-Nederland 

[ 1 AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX 

De heer P. van Bekkum 
Racinelaan 5 
3533 VL Utrecht 

	

datum 	18 april 2019 
onderdeel Team 3 

contactpersoon mevr H. Zouaghi 
doorkiesnummer (088) 361 17 57 

ons kenmerk zaaknummer UTR 19 / 509 WVW V85 
uw kenmerk 

bijlage(n) 

	

faxnummer afdeling 	(088) 361 04 51 

onderwerp het beroep van De Fietsersbond te Utrecht 

Geachte heer, 

Bestuursrecht 

bezoekadres 
Vrouwe Justitiaplein 1 
3511 EX Utrecht 

correspondentieadres 
Postadres: Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht 

t 088 36 20000 
f Algemeen (088) 361 04 51 
Voorlopige Voorzieningen 
(088) 361 04 52 
www.rechtspraak.nl  

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Over het beroep met zaaknummer UTR 19 / 509 WVW V85 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient 
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een 
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u 
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl  voor meer informatie over het 
indienen van digitaal beroep. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

BE021 
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Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer, 

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer UTR 19 / 852 WVW V85 deel ik u 
mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in 
deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende 
uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Als u een rechtsmiddel kunt instellen tegen deze uitspraak, dan is dat onder de uitspraak vermeld. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

13E091 



H 

uitspraak 

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND 
Zittingsplaats Utrecht 

Bestuursrecht 

zaaknummer: UTR 19/852 en UTR 19/509 

uitspraak van de voorzieningenrechter van 17 april 2019 op het verzoek om voorlopige 
voorziening en het beroep in de zaak tussen 

De Fietsersbond, te Utrecht, verzoekster 
(gemachtigden: P. van Bekkum en M.E.A. Glas), 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, verweerder 
(gemachtigden: mr. dr. T.N. Sanders en D.J. Hoekstra). 

Procesverloop 

Bij besluit van 15 juni 2018 (het verkeersbesluit) heeft verweerder een verkeersbesluit 
genomen waarbij is besloten tot het treffen van een tweetal verkeersmaatregelen aan de 
Amazonedreef, in de wijk Overvecht, te Utrecht. 

Bij besluit van 12 december 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder de motivering 
van het verkeersbesluit aangevuld en het bezwaar van verzoekster ongegrond verklaard. 

Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Verzoekster heeft de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 april 2019. Partijen hebben zich laten 
vertegenwoordigen door hun gemachtigden. 

Overwegingen 

1. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) — voor zover hier 
van belang — kan, indien tegen besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, de 
voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. 

2. In artikel 8:86, eerste lid, van de Awb is daarnaast bepaald dat, indien het verzoek om 
een voorlopige voorziening wordt gedaan indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de 
voorzieningenrechter van oordeel is dat na de zitting nader onderzoek redelijkerwijs niet 
kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, deze onmiddellijk uitspraak kan doen in de 
hoofdzaak. Deze situatie doet zich hier voor. 
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Over het beroep 

3. De voorzieningenrechter gaat uit van het volgende. Het verkeersbesluit strekt tot het 
treffen van een tweetal verkeersmaatregelen in de wijk Overvecht aan de Amazonedreef, ter 
hoogte van de kruising met de Paranadreef— zwembad De Kwakel — ter plaatse van de 
bushalte, tussen Paranadreef en de Argentiniedreef. Verweerder wil de aanwezige bussluis 
met een geslotenverklaring in beide richtingen voor onder meer voertuigen intrekken. 
Daarnaast wil verweerder een verbod vaststellen voor bestuurders om door te gaan bij 
nadering van verkeer in tegengestelde richting en bestuurders uit tegengestelde richting 
moeten verkeer dat van deze richting komt voor laten gaan. 

4. Met het bestreden besluit heeft verweerder de motivering van het verkeersbesluit 
aangevuld. Verweerder voert het verkeersbesluit niet eerder uit dan nadat de Amazonedreef 
deel Paranadreef-Rio Negrodreef is aangewezen als weg waar een maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur geldt. Het verkeersbesluit geldt voor de duur van één jaar. In dit jaar 
worden de effecten van het verkeersbesluit onderzocht. Verweerder heeft het bezwaar van 
verzoekster ongegrond verklaard. 

5. Verzoekster voert onder meer aan dat het bestreden besluit niet berust op een voldoende 
en/of juiste motivering. Zo is volgens verzoekster onvoldoende gemotiveerd welk belang in 
de zin van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw), met het 
verkeersbesluit wordt gediend. Verweerder heeft in dit kader slechts de belangen van 
automobilisten betrokken. De belangen van andere weggebruikers zijn ten onrechte niet dan 
wel onvoldoende betrokken. Zo leidt het verkeersbesluit tot een grotere onveiligheid voor 
fietsers en wordt de Amazonedreef onbruikbaar als hoofdfietsroute. Het plaatsen van een 
enkel bordje dat aangeeft dat het gaat om een 30 kilometer weg is onvoldoende om de 
Amazonedreef als hoofdfietsroute bruikbaar te houden. Aangezien hierdoor met het 
verkeersbesluit wordt afgeweken van het gemeentelijk mobiliteitsplan 'Slimme Routes, 
Slim Regelen, Slim Bestemmen' (SRSRSB) worden er volgens verzoekster extra eisen 
gesteld aan de onderbouwing, eisen waar nu niet aan wordt voldaan. 

6. Verweerder stelt zich op het standpunt dat voldoende is gemotiveerd dat met het 
verkeersbesluit wordt beoogd bij te dragen aan het waarborgen van de vrijheid van het 
verkeer, een belang als benoemd in artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wvw. Verweerder 
erkent dat het verkeersbesluit negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, de 
luchtkwaliteit en het voorkomen van geluidhinder. Deze gevolgen worden echter met de aan 
het bestreden besluit gekoppelde voorwaarden zoveel mogelijk beperkt, waardoor nog 
steeds gesproken kan worden van een voldoende verkeersveilige situatie. Wat de 
verkeersveiligheid betreft wordt de situatie na het opheffen van de bussluis vergelijkbaar 
met wegen in Overvecht als de Donaudreef, Neckardreef en de Theemsdreef, 50 kin-wegen 
door woonbuurten waar een bus rijdt en waar fietsers de weg met het autoverkeer moeten 
delen. Verder is betrokken dat de Amazonedreef op termijn in zijn geheel een 30 kilometer 
zone wordt. Naar verwachting zal de toename van het verkeer beperkt zijn. Het 
verkeersonderzoek dat in najaar 2018 is uitgevoerd en de monitoring die na opheffing van 
de bussluis gaat plaatsvinden, zal meer duidelijkheid moeten verschaffen. Alles overziend 
meent verweerder dat het belang dat pleit voor het nemen van het verkeersbesluit met het 
bestreden besluit wordt gediend en dat inzichtelijk is gemaakt hoe de verschillende belangen 
tegen elkaar zijn afgewogen. Er is geen sprake van een situatie waarin de nadelige gevolgen 
voor een of meer belanghebbenden onevenredig zijn. 
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7. De voorzieningenrechter overweegt dat verweerder bij het nemen van een 
verkeersbesluit beoordelingsruimte toekomt bij de uitleg van de in artikel 2, eerste en 
tweede lid, van de Wvw genoemde begrippen. Dit volgt ook uit de jurisprudentie van de 
hoogste bestuursrechter in dit soort zaken, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS).1  De rechter toetst of het bestuursorgaan geen onredelijk gebruik heeft 
gemaakt van die beoordelingsruimte. Nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld welke 
verkeersbelangen naar zijn oordeel bij het besluit dienen te worden betrokken, dient het die 
belangen tegen elkaar af te wegen. Daarbij komt het bestuursorgaan beleidsruimte toe. De 
bestuursrechter toetst of de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het 
verkeersbesluit niet onevenredig zijn tot de met dat besluit te dienen doelen. Het 
bestuursorgaan hoeft niet de absolute noodzaak van een verkeersbesluit aan te tonen. 
Voldoende is dat met het verkeersbesluit de eraan ten grondslag gelegde belangen, als 
bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wvw, worden gediend en dat inzichtelijk is 
gemaakt op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. 

8. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat met het verkeersbesluit het eraan ten grondslag gelegde belang wordt gediend. 
Door de openstelling van de bussluis is het — anders dan voorheen - voor onder meer 
automobilisten mogelijk gebruik te maken van dat deel van de weg, wat bijdraagt aan het 
waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wvw). Wat 
verzoekster hier tegenin heeft gebracht doet geen afbreuk aan dit belang, maar zijn 
omstandigheden die verweerder in de belangenafweging heeft moeten betrekken. Daar 
wordt in de volgende overwegingen op ingegaan. 

9. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de door verweerder gemaakte 
belangenafweging onvoldoende inzichtelijk is. Verweerder erkent namelijk dat het 
verkeersbesluit nadelige gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid, maar wat dat in 
de praktijk zal gaan betekenen is onduidelijk gebleven. De voorzieningenrechter ziet in dat 
niet ieder nadelig gevolg voor de verkeersveiligheid in de weg hoeft te staan aan het nemen 
van een verkeersbesluit. Wel moet voldoende inzichtelijk zijn gemaakt wat die gevolgen 
inhouden en welk gewicht daar aan toekomt in de belangenafweging. Verweerder heeft 
nagelaten dat inzicht te verschaffen. 

10. In het bestreden besluit heeft verweerder overwogen dat niet met zekerheid gesteld kan 
worden in welke mate het autoverkeer op de Amazonedreef door de voorgenomen 
maatregelen zal toenemen. In het verweerschrift is hierover opgemerkt dat de 
verkeersintensiteit zal toenemen van circa 600 motorvoertuigen per etmaal in 2018 tot 4.000 
in 2030. Het aantal verkeersongelukken zal naar verwachting toenemen, maar daarmee is 
volgens verweerder niet gezegd dat sprake is van een verkeersonveilige situatie. Verweerder 
verwijst daarbij naar de breedte van de weg en de verkeerssituatie op andere straten in de 
wijk Overvecht en door de gemeenteadviseur Mobiliteit uitgesproken verwachting dat geen 
capaciteitsproblemen zullen ontstaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat 
verweerder hiermee de verkeersveiligheid onvoldoende in beeld heeft gebracht om tot een 
goede belangenafweging te komen. Verweerder heeft immers niet onderbouwd in hoeverre 
de genoemde straten daadwerkelijk vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld doordat die straten ook 
worden gebruikt als hoofdfietsroute, en in hoeverre de verkeersveiligheid aldaar voldoende 
gewaarborgd is. Dit blijkt ook niet uit de door de gemeenteadviseur Mobiliteit uitgesproken 
verwachting. Dat verweerder op basis van een nulmeting na uitvoering van de maatregelen 

1 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de ABRvS van 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1619. 
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kan monitoren wat het effect zal zijn, laat onverlet dat er nu een verkeersbesluit voorligt 
waarbij inzichtelijk moet zijn gemaakt dat sprake is van een evenwichtige 
belangenafweging. Invoering van de voorgenomen verkeersmaatregelen zonder de 
verkeersveiligheid in kaart te brengen, zou verder tot onherstelbare gevolgen kunnen leiden. 

11. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat verweerder op basis van de resultaten van 
het akoestisch onderzoek zoals neergelegd in het rapport van 10 december 2018, de 
maximum snelheid heeft teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. Anders zou de 
openstelling van de bussluis op grond van de Wet geluidhinder niet vergunbaar zijn. Ter 
onderbouwing van het standpunt dat de openstelling van de bussluis niet tot een 
verkeersonveilige situatie leidt, heeft verweerder ook verwezen naar het terugbrengen van 
de maximumsnelheid naar 30 km/per uur. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel 
dat de invoering van 30 kilometer zone in dit geval niet kan worden aangemerkt als een 
middel waarmee de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Daarbij merkt de 
voorzieningenrechter op dat niet in geschil is dat verweerder niet de bij deze 30 kilometer 
zone benodigde (snelheidsremmende) verkeersmaatregelen heeft genomen, zoals die zijn 
neergelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Deze verkeersmaatregelen moeten de 
nakoming van deze snelheid waarborgen. Door verweerder wordt in dit verband ook niet 
betwist dat de politie zich gelet op het ontbreken van deze maatregelen tegen het 
verkeersbesluit heeft uitgesproken. De vraag is verder of verweerder in dit verband wel in 
voldoende mate uitvoering heeft gegeven aan de in het rapport van 10 december 2018 
opgenomen vereisten. 

12. Het voorgaande betekent dat het bestreden besluit is genomen in strijd met het 
motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit komt 
voor vernietiging in aanmerking. Gezien de aard van het geconstateerde gebrek ziet de 
voorzieningenrechter geen aanleiding om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in 
stand te laten. De voorzieningenrechter ziet evenmin aanleiding verweerder de gelegenheid 
te bieden het geconstateerde gebrek te herstellen door toepassing van de bestuurlijke lus. Dit 
zou in dit specifieke geval geen efficiënt afdoeningsmiddel inhouden. Verweerder zal een 
nieuw besluit moeten nemen op de tegen het primaire besluit ingediende bezwaren, met 
inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen. 

Over het verzoek om een voorlopige voorziening 

13. Nu het beroep gegrond is en de bestreden besluit wordt vernietigd, is er geen aanleiding 
voor het treffen van de verzochte voorziening. Wel treft de voorzieningenrechter op grond 
van artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb ambtshalve de voorlopige voorziening dat het 
primaire besluit is geschorst tot zes weken na bekendmaking van de nieuw te nemen 
beslissingen op bezwaar. 

Over de proceskosten en het griffierecht 

14. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding tot veroordeling van verweerder in de 
door verzoekster gemaakte proceskosten. Van proceskosten in de zin van het Besluit 
proceskosten bestuursrecht is namelijk niet gebleken. 

15. De voorzieningenrechter draagt verweerder op het door verzoekster betaalde griffierecht 
van het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening aan verzoekster te vergoeden. 



Afschrift verzonden aan partijen op: 

Voor kopie conform 
De Griffier 
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Beslissing 

De voorzieningenrechter: 

verklaart het beroep gegrond; 
vernietigt het bestreden besluit; 
draagt verweerder op een nieuw besluit op de ingediende bezwaren te nemen, met 
inachtneming van deze uitspraak; 
wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe, in die zin dat het primaire besluit 
wordt geschorst tot zes weken nadat verweerder op de ingediende bezwaren heeft beslist; 
draagt verweerder op het door verzoekster betaalde griffierecht van het beroep (€ 345,-) 
en het verzoek om een voorlopige voorziening (€ 345,-) aan verzoekster te vergoeden. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. B. Fijnheer, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van 
mr. J.P.A. ter Schure, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 17 april 
2019. 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter 
worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of 
wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening. 


