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Edelachtbare heer, vrouwe, 
 

Aanleiding 

1.1. Ik sta hier namens de Vereniging Fietsersbond Utrecht en de afdeling Fryslân.  
Lopende de procedure zijn nog een aantal feiten en omstandigheden naar voren gekomen die 
belangrijke onderdelen van het beroep versterken en hierna worden toegelicht. 
 
 
1.2. Zorgvuldigheid 
 
In ons beroep betwisten we de door het College gehanteerde zorgvuldigheid. 
In het verweerschrift op ons beroep stelt het College dat de in geding zijnde belangen voldoende in 
beeld waren en dat een eventuele voorbereidingsprocedure niet voor de hand lag. En omdat zo’n 
procedure niet verplicht en gebruikelijk is bij de gemeente, is er van afgezien. Dit in de wetenschap 
bij het College dat de Fietsersbond en overige belanghebbenden bezwaren hadden geuit. Ook 
zonder de toepassing van een voorbereidingsprocedure had het College de gewenste en daarmee 
de noodzakelijke zorgvuldigheid kunnen betrachten.  
De zorgvuldigheid is voorts in het geding daar waar het gaat om de “koppelverkoop” van het haastig 
nemen en uitvoeren van het besluit en het daarbij in het vooruitzicht plaatsen van een spoedige 
realisatie van de vervangende fietsbrug. Bewust wordt hier de term haastig genomen besluit 
genoemd. Immers, het is de verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf die tijdens een in 
februari 2017 gehouden vergadering van de raadscommissie onomwonden toegeeft dat het 
besluit te snel is genomen. Het te snel genomen besluit is voor het College geen aanleiding om op het 
besluit terug te komen en of alsnog zorgvuldigheid te betrachten in de vorm van een 
voorbereidingsbesluit of anderszins betrokkenheid van belanghebbenden. 
De realisatie van de in het vooruitzicht gestelde vervangende fietsbrug is van zoals 
gepland voorjaar 2017 verschoven naar de toezegging van augustus 2017 en van die toezegging 
verschoven naar eind 2017. Inmiddels is het maart 2018 en nog steeds is de vervangende brug 
niet gerealiseerd. De verwachting is nu dat de brug eind 2018 gerealiseerd zal zijn. Een 
belangrijke randvoorwaarde daartoe, te weten een dekkend financieel plan, is nog steeds niet 
aanwezig. Niet uit te sluiten dat realisatie eerst begin  2019 een feit wordt. 
Het is niet alleen de zorgvuldigheid die in hoge mate in het geding is. Ook de motivering die ten 
grondslag ligt aan het verkeersbesluit is uiterst arbitrair. 
 
1.4 Motivering 
 
Geen verkeerskundige onderbouwing voor toename onveiligheid fietsers 
De motivering van het verkeersbesluit wordt ingegeven door de verwachting dat het verkeer op 
de Schreiersbrug, als gevolg van de openstelling van de Centrale As , fors zal toenemen en dat de 
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers teveel aangetast wordt gezien de beperkte 
breedte van de brug en de intensivering van het verkeer.  Een nadere onderbouwing ontbreekt. Bij 
een eenmalige meting van de verkeersintensiteit is een toename geconstateerd van 2047 naar 4800 
mvt/etm. Het is deze toename die als hoofdargument gebruikt wordt om te stellen dat de veiligheid 
van fietsers en wandelaars ernstig in het geding is gekomen. Er is geen enkele wetenschappelijke of 



anderszins uit de praktijk blijkende bewijslast dat een verkeersintensiteit van meer of minder dan 
5000 mvt/etm, in een verkeerskundige situatie waarbij je zou kunnen spreken over een beperkt 
profiel ( een bepaalde breedte van de weg/brug), de stellingname bevestigd dat dan de veiligheid van 
fietsers ernstig in het geding zou zijn.  Het College maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat de 
genoemde stijging verkeersintensiteit in combinatie met de breedte van de brug de 
verkeersonveiligheid voor fietsers doet toenemen. 
De Fietsersbond heeft veel ervaring met het beoordelen van de verkeersveiligheid en in het 
bijzonder die van de fietsveiligheid. 
Ons kennis- en referentiekader ontlenen we onder meer aan Crow . Crow is het kennisplatform voor 
overheden, aannemers en adviseurs voor o.a het inrichten van de openbare ruimte en vervoer. Crow 
stelt in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en het onderwerp “het keuzeschema wegvakken binnen de 
bebouwde kom” dat:  “bij een rustig en normaal fietsgebruik, intensiteiten van het autoverkeer tot 
maximaal circa 5000 mvt/etm en vooral ook een snelheidspatroon dat passend is bij de functie van 
de weg, géén bijzondere fietsvoorzieningen nodig zijn”. De weg over de brug is de z.g. Hoge Dijken is 
een dergelijke weg. 
De status van de weg Hoge Dijken is te beschouwen als een z.g. “grijze weg ” een mengvorm van 
erftoegangsweg en gebiedsontsluitingsweg. 
De belangen die hierbij kunnen botsen zijn enerzijds het willen dienen van de doorgaande functie ( 
veelal gebiedsontsluitingsweg) en anderzijds het willen dienen van de verblijfsfunctie (veelal 
erftoegangsweg).  
Omwille van de verkeersveiligheid waaronder de fietsveiligheid wordt de wegbeheerder veelal 
gedwongen de weg in te richten als een verblijfsgebied. In de situatie Schreiersbrug en Hoge Dijken 
kiest de wegbeheerder c.q. het College voor het laten prevaleren van de doorgaande functie zonder 
harmonie te zoeken met de verblijfsfunctie. 
Van harmonie zou al sprake zijn indien de wegbeheerder kiest voor het verlagen van de snelheid 
van 50 km/h naar 30 km/h. voor in ieder geval het deel van de weg waarin de Schreiersweg is 
gesitueerd. Nog beter indien de verlaging van de snelheid van toepassing wordt voor de Hoge 
Dijken in zijn geheel. 
 
Geen alternatieve fietsverkeersveiligheidsmaatregelen 
De Schreiersbrug maakt onderdeel uit van De Hoge Dijken en heeft een breedte van 5.90 m en bij 
een dergelijke breedte zijn geen bijzondere fietsvoorzieningen nodig. Bij een dergelijke breedte is 
gemengd verkeer fietsers en auto’s zonder meer mogelijk. Voor zover de veiligheid van de 
fietsers, door de intensivering van het autoverkeer, in hogere mate in het geding is gekomen kan 
de verkeersveiligheid compenserend vergroot worden door het verlagen van de snelheid van 50 
km/h naar 30 km/h. Mocht dat nog niet voldoende zijn dan kunnen aanvullend 
veiligheidsbevorderende maatregelen getroffen worden waarbij onder meer gedacht kan worden 
aan z.g. fietsstroken. De ervaring leert dat bij een krapper profiel en een lage snelheid de 
veiligheid toeneemt alleen al door het simpele feit dat het verkeer gedwongen wordt rekening 
met elkaar te houden. 
 
Alternatieve route zeker niet veiliger 
Het is bevreemdend te moeten constateren dat het College er voor heeft gekozen om te kiezen 
voor een z.g. veilige omleidingsroute voor de fietsers. De fietsers worden nu gedwongen te rijden 
over de z.g. Woudpoortbrug. Bij nader onderzoek blijkt dat de Woudpoortbrug ten behoeve van 
het fiets- en autoverkeer eveneens 5.90 m breed is en ook daar is sprake van gemengd verkeer. 
Een verkeersmeting van 2014 wijst uit dat toen de gemiddelde intensiteit op 3566 
motorvoertuigen per dag lag. Een intensiteit die in de buurt komt van de Schreiersbrug. 
 
Met 2 maten meten, inconsequent beleid 
Beoordelen we de z.g. Via statistiek snelheden gebaseerd op Here Traffic Analytics dan blijkt uit 



de meting dat de gemiddelde snelheid en de z.g. gemiddelde V85 op de Schreiersbrug, met een 
regime van 50 km/h, in maand augustus 2017 ruim onder de 50km/h uit komt te weten 35,5 
km/u. Beoordelen we in dezelfde periode de gemiddelde snelheid en de gemiddelde V85 voor de 
omleidingsroute de Bildaarderstraatweg, waar een snelheidsregime geldt van 30 km/h , in die 
maand harder wordt gereden dan de toegestane snelheid en harder wordt gereden dan op de 
Schreiersbrug/ Hoge Dijken te weten 41,5 km/h. De verkeerssituatie Schreiersbrug vertoont op 
de genoemde aspecten veel overeenkomsten met die van de Woudpoortbrug. Alleen al het 
terugbrengen van de snelheid op de Schreiersbrug zou de verkeersveiligheid in hoge mate in 
overeenstemming brengen met die van de Woudpoortbrug. En zoals  bekend wordt de 
Woudpoortbrug en de omwegroute/aanrijroute Bildaarderstraatweg door het College als niet fiets 
onveilig beschouwd. De Schreiersbrug afsluiten zonder het alternatief te overwegen van het 
terugbrengen van de snelheid gelijk aan de Woudpoortbrug is meten met 2 maten en inconsequent. 
 
Gemankeerd overleg met de Korpschef. De politie onderschrijft ons standpunt 
Het College heeft zoals aangeven het advies ingewonnen van de Korpschef. 
Tenminste dat zou moeten blijken uit een door de Rechtbank aan de Fietsersbond verstrekte mail 
waarin opgenomen het advies van de Politie. Uit niets blijkt dat er sprake is van een door de 
Korpschef geformaliseerd advies, voorafgaand aan het verkeersbesluit conform artikel 24 BABW. 
Alleen al om procedurele redenen, het niet conform artikel 24 BABW overleg voeren en advies 
inwinnen van de Korpschef, dient het verkeersbesluit nietig verklaard te worden. Meer inhoudelijk, 
de overlegde e-mailwisseling maakt duidelijk dat ook de Politie het een zeer ingrijpende maatregel 
vinden. Zij stelt dat de gebruikers van de brug voor fietsverkeer en voetgangers van de Hoge Dijken 
en de Schreiersbrug gewend zijn aan fietsverkeer en de voorgestelde omweg route wel een heel eind 
omrijden is voor de fietsers. De Politie doet voorstellen, voorkomend het afsluiten van de brug voor 
fietsers en voetgangers. De belangrijkste is het instellen van een 30 km/h snelheid. Het behoeft geen 
betoog dat de opvatting van de Politie op belangrijke onderdelen overeenkomt met die van de 
Fietsersbond. En dan het meest verbazingwekkende. Wat heeft het College gedaan met het 
ingewonnen advies ? Er is maar één conclusie mogelijk, niets. Géén van de door de politie 
aangereikte gegevenheden is terug te vinden in welke vorm van (her)overweging en besluitvorming 
dan ook. 
 
 
Tot slot. 
 
Edelachtbare heer, vrouwe, 
 
Welke argumenten moet de Fietsersbond meer aanreiken om onder bewijs te stellen dat het 
College van B en W van gemeente Dongeradeel uiterst onzorgvuldig gehandeld heeft bij de 
voorbereiding van en de besluitvorming over de afsluiting van de Schreiersbrug voor fietsers en 
voetgangers ? 
Zoals aangetoond is er geen noodzaak tot het afsluiten van de brug voor fietsers en voetgangers. 
De Fietsersbond blijft bij haar mening dat het door het College genomen verkeersbesluit in strijd 
is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en inhoudelijk strijdig is met de Algemene 
Wet bestuursrecht (Awb) en de aan de orde zijnde verkeerswetgeving. 
De Fietsersbond verzoekt U tot het volgende: 
 
● De Fietsersbond verzoekt u om ons beroep gegrond te verklaren en het besluit van het College 

van B en W van de gemeente Dongeradeel te vernietigen. 
● De Fietsersbond verzoekt u om het College op te dragen in overleg te treden met de 

Fietsersbond over het vaststellen van de veiligheid bevorderende maatregelen ten behoeve van 
de Schreiersbrug en de Hoge Dijken. Aangezien ons inziens geen infrastructurele ingrepen 



noodzakelijk zijn kunnen de veiligheidsbevorderende maatregelen snel worden gerealiseerd en 
medio mei 2018 uitgevoerd worden waarna openstelling kan plaats vinden. 
Op zijn vroegst eind 2018 en meer realistisch begin 2019 zal er sprake zijn van een fietsbrug over 
het Grutdjip. Dat is een goede zaak en belangrijk voor de ontsluiting van de twee woonwijken en 
het industrieterrein. Praktisch betekent het openstellen van de Schreiersbrug dat er voor de 
fietsers en voetgangers twee mogelijkheden zijn om aan de weerszijden van het Dokkummer 
Grootdiep op de plaats van bestemming te komen. Ook dat is een goede zaak. 

● De Fietsersbond stelt daarom voorts voor om aan de openstelling de verplichting te verbinden 
tot onafhankelijk verkeerskundig onderzoek over een langere periode naar de veiligheid voor 
fietsers en voetgangers. Mocht uit onderzoek blijken dat er ondanks de getroffen maatregelen 
een verhoogd risico ontstaat voor fietsers en voetgangers dan kan met betrokkenheid van de 
Fietsersbond het verkeersbesluit voorbereid en genomen worden tot definitieve afsluiting van de 
Schreiersbrug voor fietsers en voetgangers. De alternatieve voorziening t.w. de fietsbrug over het 
Grutdjip is dan inmiddels gerealiseerd en dan een realistisch alternatief voor fietser en 
voetgangers zonder omleidingsroute. 


