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Aanpassing van de verkeersmaatregel
op de Berkenrijspad in Oostvoorne

204699
B. de Leeuw
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Overwegende:
- dat door het eerder genomen verkeersbesluit voor het instellen van een gesloten verklaring op het
Berkenrijspad bepaalde modaliteiten geen gebruik meer mogen maken van het betreffend wegvak;
- dat hierdoor o.a. ruiters, menners en fietsers geen gebruik meer mogen maken van het Berkenrijspad;
- dat het Berkenrijspad wordt gebruikt als aanrijdroute naar het ruiterpad om van en naar het strand te
komen;
- dat er nader overleg is geweest met Stichting het Zuid-Hollands Landschap om te bepalen welke
modaliteiten alsnog welkom zijn:
- dat de Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft aangegeven dat o.a. ruiters, menners en fietsers
alsnog welkom zijn op het Berkenrijspad
- dat het Berkenrijspad een wegvak betreft die wordt gebruikt voor recreatief verkeer voor verschillende
modaliteiten (exclusief gemotoriseerd verkeer);
- dat door het sec weren van gemotoriseerd verkeer de leefbaarheid en de recreatieve functie van het
Berkenrijspad worden vergroot;
- dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden;
- dat gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 het college van burgemeester
en wethouders bevoegd is tot het nemen van een besluit als deze;
BESLUIT EN
de volgende verkeersmaatregel in te trekken:
• Een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op het
Berkenrijspad in Oostvoorne in te trekken;
de volgende verkeersmaatregel in te stellen:
• Een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer, brom- en snorfietsers in te stellen, uitgezonderd
aantoonbaar bestemmingsverkeer en uitgezonderd gehandicapten voertuigen op het Berkenrijspad in
Oostvoorne
Rockanje 3-09-2019
Secretaris
Namens deze,
B. de Leeuw
Beleidsmedewerker
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag waarop het besluit is
gepubliceerd.
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Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na openbare kennisgeving ervan een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, op kamernummer
112,
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