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Btftoaen 

Oncierwap 

Provinciale fietspad F370, 

verzoek om ontheffing 

Geachte heer Ouwerltng, 

Op 12 december 2014 ontvingen wij uw verzoek om ontheffing van het verbod vervat in artikel 10 

lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, tot het berijden van het 

provinciale fietspad F370 te Monster door toeleveranciers en de eigenaar van het strandpaviljoen 

The Coast. De provincie Zuid-Holland is beheerder en eigenaar van dit fietspad. 
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De reden voor uw verzoek om ontheffing is dat het bevoorraden van het strandpaviljoen met 

vrachtwagens nu niet mogelijk is, daar de toegang tot uw paviljoen slechts mogelijk is middels 

een trap. 

Hierdtxir vindt de bevoorrading van het strandpaviljoen nu via het provinciale fietspad F370 te 

Monster, hetgeen op grond van artikel 10 lid 2 van het Reglement verkeersregels verkeerstekens 

1990 verboden is. 

Op 10 december 2014 hebben wij, namens de voorzitter van HINT (Heijdse Inspraak Nieuw Ter 

Heijde), van mevrouw A. Leurink een brief ontvangen. In deze brief wordt gesteld dat de 

bevoorrading van uw strandpaviljoen via het fietspad plaatsvindt. Ook het vervoeren van de 

strandtentbezoekers met de taxi zou via het fietspad gebeuren. Zij ervaren dagelijks onveilige 

situaties op het fietspad. 

De provincie heeft als wegbeheerder de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid van de 

fietsers en voetgangers. Door u ontheffing te verlenen zouden wij toestaan dat er een 

verkeersonveilige situatie ontstaat voor de fietsers en voetgangers, omdat het fietspad hier niet 

voor ingericht is. Tevens is het fietspad te licht geconstrueerd om de belasting van vrachtwagens 

en/of bestelbusjes op langere termijn te verdragen. 
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Het belang van de veiligheid van de fietsers en voetgangers op het fietspad en van de 

instandhouding van het fietspad achten wij zwaarder dan uw belang. 

Gelet op het vorenstaande wijzen wij uw verzoek af en verlenen wij u geen ontheffing op grond 

van artikel 10 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Dit besluit te zenden aan adressant, als beschikking op het verzoek en in afschrift aan; 

gemeente Westland, t.a.v. de heer C.R.H. van Ruler. Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk; 

politieregio Haaglanden, Postbus 264, 2501 CG 's-Gravenhage. 

ter kennisneming. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

mr. P.P. Boddé 
hoofd bureau Juridisch Beheer 

Dienst Beheer Infrastructuur 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Verzonden: 3 Q 2015 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 

zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder 

vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het 

t>ezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het 

Awb-secretariaat. Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet Gelet 

hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 6:81 van de Awb 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht. Postbus 

20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. 

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan: 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechte 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 


