
Verkeersbesluit, gemeente Delft, instellen

van een passeergebod op de

middenberm op het Gashouderpad ter

hoogte van de Hamtunnel

Nummer: 1541423

Burgemeester en wethouders van Delft,

Gelet op:

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbe-

sluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer

op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

- artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur

aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat,

geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) inge-

volge de plaatsing van het verkeersteken D2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van

het betrokken regionale korps van de politie;

Overwegende dat:

- het Gashouderpad in de binnenstad van Delft is gelegen en daar loopt tussen de Zuidwal en Sint

Sebastiaansbrug;

- het Gashouderpad enkel toegankelijk is voor langzaam verkeer zoals fietsers, bromfietsers en

voetgangers;

- dit pad onderdeel is van het stedelijk en regionaal fietsnetwerk conform het Lokaal Verkeer- en

Vervoersplan (2005);

- op het Gashouderpad ter hoogte van de aansluiting met de Hamtunnel sprake is van een voorrangs-

kruising, waarbij (brom)fietsers op het Gashouderpad komend vanuit zuidwestelijke richting voorrang

dienen te verlenen aan al het kruisende (brom)fietsverkeer op de verbinding Hambrug – Hamtunnel;

- deze voorrangsregeling uitgevoerd is middels haaientanden op het wegdek gelegen aan de oostzijde

van een tweetal middenbermen;

- in de huidige praktijk geconstateerd is dat sommige (brom)fietsers op het Gashouderpad - komende

vanuit het zuidwesten richting de Hamtunnel – de meest westelijk gelegen middenberm aan de

linkerkant passeren om vervolgens een scherpe bocht naar links te maken de tunnel in;

- bij dit feitelijke ‘spookrijden’ vaak ook de voorrangsregeling ter plaatse wordt genegeerd aangezien

de haaientanden enkel aan de oostzijde van de middenberm in kwestie zijn gelegen;

- bovengenoemde tot gevolg heeft dat (brom)fietsers die de Hamtunnel aan de zuidzijde verlaten

pas op het laatste moment door de spookrijdende (brom)fietsers worden opgemerkt, wat doorgaans

tot verkeersonveilige situaties leidt;

- het ter regeling van het verkeer wenselijk wordt geacht om op het westpunt van de meest westelijke

middenberm gelegen op de kruising Gashouderpad – Hamtunnel een passeergebod in te stellen

voor (brom)fietsers komende uit zuidwestelijke richting om het middeneiland in kwestie bij nadering

aan de rechterzijde te passeren;

- hiermee voorkomen kan worden dat (brom)fietsers gaan spookrijden en zodoende gevaarlijke situ-

aties ter plaatse ontstaan indien (brom)fietsers de Hamtunnel aan de zuidzijde verlaten;
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- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een

ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van

betrokkenen behoren te blijven;

- de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de vei-

ligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

- het Gashouderpad binnen de bebouwde kom ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de

gemeente Delft;

- het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW

1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op

grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeen-

tedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan het afdelingshoofd Ruimte Advies;

- overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef

van de politie;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N :

• 1. door het plaatsen van bord model D2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op het westpunt van de

meest westelijke middenberm gelegen op de kruising Gashouderpad - Hamtunnel een passeergebod

in te stellen voor (brom)fietsers komende uit zuidwestelijke richting om het middeneiland in kwestie

bij nadering aan de rechterzijde te passeren;

• 2. de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

namens het college,

de heer H. Groen

afdelingshoofd Ruimte Advies

Datum: 3 februari 2014

Bijlage: Situatietekening

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift

indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op

www.delft.nl/bezwaarschrift.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage

bij de Stadswinkel, gevestigd aan de Phoenixstraat 16 te Delft. U kunt dit besluit inzien gedurende de

openingstijden.
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