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Onderwerp: Uilvoering Fietsparkeerplan 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 15 juli 2009 het Fietsparkeerplan vastgesteld. Aanvullend is een motie 
aangenomen.waarbij wij de opdracht hebben gekregen een tweetal gratis bewaakte fietsenstallingen te 
realiseren voor de periode van maximaal één jaar. Op 10 mei 2010 is deze pilotperiode ingegaan. Op 
21 april 2011 bent u geïnformeerd over het succes van de pilot 'gratis bewaakt fietsen stallen'. Met de 
vaststelling van de Agenda van Roosendaal is structurele dekking geregeld voor het 'gratis bewaakt 
fietsen stallen'. Sinds januari 2012 is dus sprake van een toekomstvaste cq. stabiele 
fietsparkeersituatie. Hierdoor kan verder uitvoering worden gegeven aan het Fietsparkeerplan. Deze 
raadsmededeling gaat in op de aandachtspunten die hierbij gelden en op de noodzakelijke praktische 
stappen die genomen moeten worden. 

Doel 

Deze raadsmededeling heeft als doel u te informeren over de uitvoering van het Fietsparkeerplan. 

Informatie 

De uitvoering van het Fietsparkeerplan heeft betrekking op 2 sporen: 
1 - Uitbreiding fietsparkeercapaciteit ('nietjes') in openbare ruimte; 
2- Implementatie handhaving. 

Hieronder zijn beide sporen toegelicht. 

Aanvullend informeren wij u over'Motie 10 fietsenstallingen', d.d. 10 november 2011. 

Uitbreiding 'nietjes' 
Bij de evaluatie van de pilot 'gratis bewaakt fietsparkeren' in 2011 is, naast het gebruik van beide 
stallingen, het gebruik van de openbare ruimte in beeld gebracht. Aan de hand van tellingen is 
geconstateerd dat, bij continuering van de twee gratis bewaakte stallingen, 75 extra 'nietjes' 
bijgeplaatst moeten worden, verspreid over de binnenstad. 

Implementatie handhaving 
Met de (structurele) investeringen in beide gratis bewaakte fietsenstallingen en de plaatsing van de 
extra nietjes is de fietsparkeercapaciteit in de Roosendaalse binnenstad op orde. Hiermee is een grote 
stap gezet richting een opgeruimde en veilige binnenstad en kan tegemoet worden gekomen aan uw 
wensen tot handhaving. Handhaving kan echter pas plaatsvinden als daarvoor een Juridische basis 
bestaat. Deze basis wordt gevormd door met een aanwijzingsbesluit toepassing te geven aan artikel 
5.12 van de APV. Het college heeft gekozen voor een gebied dat overeen stemt met het autoluwe 
gebied. 

Verschillende, met name grotere, gemeenten hebben de afgelopen Jaren al de nodige ervaring opgedaan met het 
bestuursrechtelijk venwijderen van verkeerd geplaatste fietsen. Ook zijn er al verschillende bezwaar- en 
beroepsprocedures gevoerd door mensen van wie de fiets onder toepassing van bestuursdwang werd verwijderd. 

Wij hebben op basis van de meest recente gerechtelijke uitspraken en ervaringen van andere 
gemeenten een praktische werkwijze opgesteld om het handhaven op foutief gestalde fietsen 
(bestuursdwang) mogelijk te maken. Hierbij wordt onderstaande plan van aanpak gehanteerd: 
1. Constatering of fiets dermate verkeerd is geplaatst dat die daadwerkelijk met spoedeisende 

bestuursdwang kan worden verwijderd. Zo Ja: foto maken en fiets direct verwijderen. Als fiets 
wordt opgehaald alsnog bestuursdwangtoepassing op schrift stellen ( wettelijk vereist); 



2. Zo niet: bevestigen GEEL label met tekst dat fiets binnen een half uur verwijderd moet worden 
(tijdstip op label bevestigen); 

3. Blijkt na hernieuwde controle dat de fiets er nog steeds staat: bestuursdwangaanzegging op fiets 
aanbrengen dat fiets na een half uur middels bestuursdwang wordt verwijderd (Tekst 
bestuursdwangaanzegging op ROOD label) en opnieuw foto's maken; 

4. Na half uur fietsen met rood label afvoeren. 

Fietsen worden in eerste instantie verplaatst naar de stallingen Roselaar of Markt. Fietsen die niet 
binnen 2 weken zijn opgehaald worden gestald bij het GA aan de Borchwerf. Fietsen kunnen 
vervolgens na het tonen van de sleutel en kopie ID en tegen betaling van € 10,00 (bij de fietsenstalling) 
of €15,00 (bij het GA) worden opgehaald. Na 3 maanden kunnen de fietsen worden verkocht. 

Uitgangspunt is overigens veel communicatie, vooral ter plaatse in het gebied waar gehandhaafd zal 
worden, om te voorkomen dat te vaak bestuursdwang wordt toegepast. Doel is immers niet het 
toepassen van bestuursdwang, maar een opgeruimde en veilige binnenstad, met daarbij de minste 
overlast voor de betrokken burgers. Alvorens effectief tot handhaving wordt overgegaan zal een gericht 
communicatietraject worden ingezet. 

'Motie 10 fietsenstallingen' 
Bij de behandeling van de Agenda van Roosendaal heeft u het college opgedragen te blijven werken 
aan het behoud van de gratis fietsenstallingen volgens het scenario met de minste kosten, participatie 
van zoveel mogelijk werkzoekenden met een beperking en met mogelijke inschakeling van kandidaat 
ondernemers en de meerjarenprognose waar mogelijk in gunstige zin aan te passen. 

Sinds Fietsenstalling Roselaar VoF / Heijnen is gestopt wordt de personele inzet voor beide stallingen 
verzorgd door Accessio BV. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing van € 20.400 t.o.v. het scenario 
uit 2011 (met Heijnen). Tevens is hiermee vormgegeven aan een 'professionaliseringsslag' van beide 
fietsenstallingen door strakkere aansturing van het personeel dat vla Sociale Zaken wordt geleverd. 
Concreet houdt dit in dat wordt gezorgd voor minder personele wisselingen en zo veel mogelijk wordt 
gewerkt met één vaste medewerker per stalling. Doordat de gemeente de Stalling Roselaar nu 
exploiteert moet echter huur worden betaald voor deze locatie. Hierdoor is geen sprake van een 
positief financieel resultaat op het totale beschikbare budget. Aanpassing van de meerjarenprognose in 
positieve zin is dan ook niet mogelijk. Gedurende het komende jaar blijven wij op zoek naar 
mogelijkheden om de kosten van het fietsparkeren te verminderen. 

Vervolg (procedure) 

De uitbreiding van het aantal 'nietjes' vindt eind maart / begin april plaats. De implementatie van het 
handhaven volgt na uitbreiding van het aantal nietjes. Hierbij wordt in eerste instantie ingezet op 
uitvoerige communicatie en 'waarschuwen'. Dit om te voorkomen dat te vaak bestuursdwang moet 
worden toegepast. Doel is immers niet het toepassen van bestuursdwang, maar het naleven van de 
spelregels voor het fietsparkeren, met daarbij de minste overlast voor de betrokken burgers. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeest^rlstn wethouders van Roosendaal, 
Nac 

Drsl 
Wethouder mobiliteit 


