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Onderwerp Negatief advies op verkeersbesluit Prof.□o,naa 
;::::: 
~ 

Geachte college, 

Naar aanleiding van een ontvangen concept verkeersbesluit, betreffende aanpassingen aan de 
inrichting van de Professor Donderslaan en de Floris van Adrichemlaan breng ik u dit advies uit. 
Blijkens dit besluit en de bijbehorende ontwerptekening bent u voornemens om op de 
Prof.Donderslaan haakse parkeervakken en een fietspad aan te brengen, op de Fl.van 
Adrichemlaan komt een zebrapad en gehandicaptenparkeervakken. 

In dit advies zal ik een aantal zaken benoemen die niet in het verkeersbesluit opgenomen zijn, 
maar waar ik, op basis van de bruikbaarheid van de weg, de handhaafbaarheid en de 
verkeersveiligheid, mijn opmerkingen over zal maken. 

Het conceptbesluit en de aanpassingen hieruit zijn enkel en alleen bedoelt voor de supermarkt. Er 
wordt alleen maatregelen genomen ten behoeve van deze supermarkt en niets terug gegeven aan 
de omgeving. Er wordt niet gekeken naar het intrekken van borden of maatregelen. Zijn de 
verkeerstekens op borden en markering op de rijbaan rond de Lidi nog wel noodzakelijk of kunnen 
er verkeerstekens verwijderd worden? Vallen de aanpassingen binnen het gestelde in Duurzaam 
Veilig, wet- en regelgeving? 

Het is met de maatregelen uit dit concept verkeersbesluit niet ondenkbaar dat de betreffende 
wegvakken van de Prof. Donderslaan gaan functioneren als parkeerterrein zonder rekening te 
houden met de bereikbaarheid van de achterliggende woonwijk en de verkeersveiligheid met name 
voor de fietser en voetganger. 

SOR2040: 
De Prof.Donderslaan is in de SOR2040 gecategoriseerd als Erftoegangsweg en valt binnen een 
verblijfsgebied. De weg is tevens aangewezen als onderdeel van een bestaand fietsnetwerk. 
De maximumsnelheid is bepaald op 30km/u met zonale borden A1-30 uit de bijlage 1 van het 
RW1990. 
De Floris van Adrichemlaan is momenteel over de volledige lengte uitgevoerd als 
gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50km/u bij gedraging. In de SOR2040 blijft 
het betreffende wegvak binnen dezelfde categorie vallen met dezelfde maximumsnelheid. De weg 
is tevens gecategoriseerd voor het openbaar vervoer en valt onder het bestaande fietsnetwerk. 

In de huidige vorm is de Prof.Donderslaan een grijze weg doordat de weg te veel kenmerken heeft 
van een gebiedsontsluitingsweg: gesloten verharding(asfalt), lengtemarkering (fietsstroken ), breed 
profiel van de rijbaan. Volgens "De ontwerpwijzer fietsverkeer" van het CROW mogen op 
erftoegangswegen, alleen indien deze vallen onder het hoofdfietsnetwerk, fietsstroken worden 
toegepast. 
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De weg is voor de brandweerNRK een aanrijroute vanaf de kazerne op de Fl.v.Adrichemlaan naar 
het winkelcentrum Schalkwijk en de zuidelijke woonwijken van Schalkwijk. 

Verharding: 
Doordat de Prof.Donderslaan een asfalt verharding heeft en de zijstraten geklinkerd zijn ontstaat er 
een onderscheid in uitstraling waarbij de voorrang gesuggereerd wordt. Er is hier sprake van een 
fysiek onderscheid tussen de doorgaande Prof.Donderslaan en de aansluitende Edward 
Jennerstraat en de verderop aansluitende Niels Finsenstraat. Echter is en blijven het 
gelijkwaardige kruisingen waarbij bestuurders die van rechts komen voorrang behoren te krijgen. 
Dit had opgelost kunnen worden door in dit nieuwe ontwerp de verharding op alle aansluitingen van 
gelijk materiaal uit te voeren. In dit geval had u kunnen, en misschien wel moeten, kiezen voor een 
open verharding in de vorm van klinkers. 

Fietspad en fietsstrook: 
U kiest er voor om de fietsstrook aan de westzijde van d 
handhaven en de fietsstrook aan de oostzijde te vervan 
aangegeven middels borden G11 uit de bijlage 1 van 
U creëert hiermee een situatie dat het voor bestuur 
rekening moeten houden met fietsers op de rijbaan. oord naar zuid rijden ze op de 
fietsstrook/rijbaan, van zuid naar noord rijden z~ ietspad. 
Niet in alle gevallen zullen fietser kiezen voor h spad, niet in alle gevallen kunnen fietsers 
kiezen voor het fietspad. Denk aan een kerende · er vanaf de fietsstrook, terugrijdend richting 
Fl.v.Adrichemlaan. Dit is ook het geval voor een fietser die halverwege opstapt en wegrijdt. 
Voor de fietser vanaf het fietspad met bestemming Edward Jennerstraat heeft u een doorsteek 
gecreëerd. Alleen deze fietser behoort voorrang te verlenen aan alle overige verkeer. Dit is 
geregeld middels haaientanden. Deze fietser komt tussen de haaks geparkeerde voertuigen 
vandaan en zal niet in alle gevallen voldoende zicht hebben. U zou er voor kunnen kiezen, door het 
laten vervallen van een aantal parkeervakken, meer ruimte te maken waardoor de fietser meer 
zicht krijgt op het verkeer op de rijbaan en dus veiliger kan oversteken. 
Ik zie op de tekening dat het fietspad aan de huizenzijde een hoogteverschil krijgt van 0, 12mtr. Aan 
de zijde van de parkeervakken ontbreekt deze verhoging. Om te kunnen voldoen als fietspad is 
een hoogteverschil aan beide zijde noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het profiel van vrije ruimte 
die nu aan 1 zijde ontbreekt. Voetgangers zullen sneller geneigd zijn om het fietspad op te lopen, 
fietsers zullen meer breedte pakken en verder naar links uitwijken en het domein van de 
voetganger betreden. Zeker als het gaat om kinderen maar ook om volwassenen met een 
winkelwagen vraagt dat om een aanpassing van het ontwerp. Ik voorzie een probleem met de 
verkeersveiligheid voor zwakke verkeersdeelnemers. 
Doordat de Prof.Donderslaan door u gecategoriseerd is als erftoegangsweg kan de weg, i.v.m. de 
herkenbaarheid, geen fietspad krijgen. Fietsers rijden op een dergelijke weg op de rijbaan. U wijkt 
hiermee af van de richtlijn "Basiskenmerken wegontwerp" en het gestelde in Duurzaam Veilig. 

~an de Prof.Donderslaan te 
een vrijliggend verplicht fietspad, 

1990. 

Haakse parkeervakken: 
U kiest voor haakse parkeervakken aan beide zijden van de rijbaan van de Prof.Donderslaan. De 
haakse vakken liggen er nu al aan de westzijde van de rijbaan. De rijbaan, inclusief 1, 70mtr 
fietsstrook, krijgt een breedte van 6,0mtr. 
De 0, 1 mtr voor de markering kom ik niet tegen op de tekening. Blijkens het ASVV2012 wordt 
geadviseerd om de rijbaanbreedte bij haakse parkeervakken op 6,0mtr te houden. Een zelfde 
breedte is min of meer voorgeschreven als maatvoering voor een ideaal profiel voor een 
erftoegangsweg voor tweerichtingsverkeer. 
Is er door u gekeken naar bochtstralen voor voertuigen die voorwaarts, dan wel achterwaarts 
vanuit de parkeervakken wegrijden of deze parkeervakken inrijden? Het ligt in de lijn der 
verwachting dat deze voertuigen de volledige rijbaanbreedte gaan gebruiken dan wel 
noodgedwongen moeten gebruiken. Ze moeten dan dus gebruik maken van de fietsstrook waar de 
fietser zich veilig waant. 

«waakzaam en dlenstbaar » 
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Haakse parkeervakken kenmerken zich door het slechte zicht op de rijbaan voor naderend verkeer 
bij het wegrijden vanuit deze parkeervakken. 
Door de zuigende werking van deze parkeerruimte is de kans aanwezig dat u op een vrij 
parkeervak wachtende bestuurders dwingt te stoppen op de fietsstrook. Hoewel dit bij een 
fietsstrook met onderbroken streep niet verboden is, is dit niet wenselijk. Het komt niet tegemoet 
aan het fietscomfort van de fietser. 
Omdat de haakse parkeervakken geen stootbanden krijgt zullen bestuurders met de voorzijde van 
hun voertuig tot boven het trottoir komen en dus het trottoir deels blokkeren. Verder zullen 
bestuurders en passagiers bij het in-/uitladen van hun bóodschappen in hun voertuig, al dan niet 
met een winkelkar, op de rijbaan en de fietsstrook staan. Dit leidt tot onverwachte bewegingen en 
verkeersonveiligheid voor bestuurders, waaronder fietsers, en tgangers. 

Bestaande gehandicaptenparkeervakken: 
De entree van de winkel zat voorheen op de Prof.Donder ort voor de kruising met de Niels 
Finsenstraat. Momenteel is de ingang aan de zijde van van Adrichemlaan. 
Blijkens de tekening handhaaft u 2 invalidenparkeerpl or algemeen gebruik op de 
Prof.Donderslaan en op de Niels Finsenstraat. Ik viag waarom u hiervoor kiest en niet over 
gaat tot opheffing van deze 2 gehandicaptenparke ken. Beide parkeervakken liggen duidelijk 
buiten de loopafstand tot de nieuwe ingang van de 1. De Regeling 
Gehandicaptenparkeerkaart(=wétgeving) spreekt ave 'en maximale loopafstand van 100mtr. 
Deze algemene gehandicaptenparkeervakken hebben hun bestemming verloren, ze zijn niet meer 
aan een openbare instelling of bestemming verbonden en moeten dus worden opgeheven. 

Zebra: 
U heeft besloten om de voetgangersoversteekplaats over de Floris van Adrichemlaan op te 
waarderen en uit te voeren als zebrapad. Bestuurders moeten, op basis van art. 49 lid 2 RVV1990, 
voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op het punt staan over te steken, 
voor laten gaan. Om die reden moet de zebra als zo danig herkenbaar zijn. 
Ik mis in uw besluit de onderbouwing voor deze zebra, gebaseerd op het gestelde over 
"oversteekbaarheid", hoofdstuk 8.4.4 van het ASW2012. U maakt geen melding over: 
oversteeklengte, de rijsnelheid/V85 van voertuigen, het benodigde zicht voor bestuurders op 
voetgangers en v.v., hiaatverdeling en wachttijd. 
Om de zebra te kunnen realiseren heeft u er voor gekozen om de gummicondrempel te 
verplaatsen. Er wordt niet gesproken de nieuwe locatie. Waarom heeft u geen extra veiligheid 
ingebouwd? Waarom gaat u de zebra niet op een plateau aan leggen? Waarom kiest u er niet voor 
om bijvoorbeeld LED's toe te passen in de rijbaan? Het is niet uit te sluiten dat door het verwijderen 
van deze versleten gummicondrempel de rijsnelheid en dus de V85 om hoog zal gaan. 
Overigens kan ik mij wel vinden in een zebra op deze locatie, mits goed onderbouwd en met de 
juiste overwegingen in het besluit. 

Nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen: 
U gaat 2 gehandicaptenparkeerplaatsen aanbrengen, recht voor de winkel, op de Floris van 
Adrichemlaan. Ik zie het niet terug op de tekening, maar bent u op de hoogte van het feit dat er op 
dit moment al 1 gehandicaptenparkeervak ligt? Dit is een parkeerstrook verdeeld in 3 
parkeervakken die straks dus alle 3 bestemd zijn voor gehandicapten. 
Het is niet uitgesloten dat andere bestuurders, door het gebrek aan parkeerplaatsen voor de winkel 
en het feit dat deze 3 vakken een lage bezetting zullen hebben, voor het laden/lossen van 
boodschappen, goederen en pakketjes, kort stil gaan staan in die gehandicaptenparkeervakken. 
Dit is niet verboden. 
Voor de herkenbaarheid van deze gehandicaptenparkeervakken is het aan te raden dat u alle 3 de 
vakken, identiek uit voert en gaat verbijzonderen door het instraten van een 
gehandicaptensymbool. Dit is een standaard maatregel die overal in uw stad wordt toegepast en 
duidelijk herkenbaar is. Indien u dit na laat verwijs ik u naar het gestelde in het ASVV2012(richtlijn) 
van het CROW die u voorschrijft om een dergelijk parkeervak te verbijzonderen met een 
kruismarkering. 

«waakzaam en dienstbaar ,:; 
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William Harveystraat: 
In het verleden, toen de Lidi haar laadperron nog in de noordelijke hoek van de winkel op de 
William Harveystraat had, reed de bevoorradende eurotrailer achterwaarts vanaf de Niels 
Finsenstraat de William Harveystraat in. Om die reden zijn er toen parkeerverboden, in de vorm 
van bord E1 uit de bijlage 1 van het RVV1990, geplaatst op zowel de Niels Finsenstraat als op de 
William Harveystraat. Omdat in de tussentijd, met het verbouwen van de winkel, het laadperron 
verplaatst is, is de wijze van aanrijden daarmee ook gewijzigd en wordt nu vooruit naar dit 
laadperron gereden. Op basis van art 4 van het Uitvoeringsbesluit BABW (= wetgeving) zijn deze 
parkeerverboden niet meer nodig en moeten ze worden verwijderd. 
Het laadperron bestaat uit een betonnen verhoging en ligt tegen de rand van de rijbaan. Op geen 
enkele wijze wordt voldaan aan de eisen voor het profiel van vrije ruimte. Er zijn geen zwart/witte 
retroreflecterende obstakelzuilen geplaatst. De kans op aanrijding met ernstige gevolgen is 
aanwezig en ik adviseer u dit te herstellen. 
Omdat de ruimte noordelijk van dit laadperron niet gemarkeerd is mogen bestuurders hun 
voertuigen hier parkeren. Dit ondanks de geplaatste parkeerverboden, borden E1, hier boven 
omschreven. Op basis van art 65 RVV1990 zijn deze borden niet handhaafbaar op de voor 
parkeren bestemde weggedeelten. Ik adviseer u om de ruimte die voor laden/lossen met een 
eurotrailer noodzakelijk is te markeren als bijzonder parkeervak en te voorzien van een bord E7 uit 
de bijlage 1 van het RW1990 en hiermee een gelegenheid creëert die bestemd is voor het 
onmiddellijk laden en lossen van goederen. 

Ik adviseer u derhalve om: 
te kiezen voor een ontwerp passend binnen Du eilig, de wegenverkeerswetgeving 
en andere richtlijnen; 
de aanbevelingen uit dit advies over te neme 
de ondergeschiktheid van de Niels Finsenst de Edward Jennerstraat t.o.v. de Prof. 
Donderslaan op te heffen; - 
af te zien van de aanleg van het fietspad; 1/1/// 
af te zien van de haakse parkeervakken Il,, 
de algemene gehandicaptenparkeervakken op de Niels Finsenstraat en de Prof. 
Donderslaan op te heffen; 
de overwegingen voor de zebra beter te onderbouwen; 
de verkeersveiligheid te bevorderen op de zebra door extra aanvullende maatregelen. 
de aan te leggen gehandicaptenparkeerplaatsen te verbijzonderen; 
de parkeerverboden op de William Harveystraat en de Niels Finsenstraat op te heffen; 
het laadperron beter te beveiligen, en buiten het profiel van vrije ruimte te brengen; 

Indien u deze adviezen terzijde schuift moet u dit schrijven opvatten als een negatief advies bij dit 
betreffende verkeersbesluit. 

Met vriendelijke groet, 

«waaxzaarn en dienstbaar » 
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Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Professor Donderslaan en omgeving 

Nr.2019/465389 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 
(hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingèn inzake het 
Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW). 

Overwegende: 
dat de Professor Donderslaan en de Floris van Adrichemlaan gelegen zijn binnen de bebouwde kom van 
Haarlem; 

dat de Professor Donderslaan en de Floris van Adrichemlaan in beheer zijn bij de gemeente Haarlem; 

dat de Professor Donderslaan en de Floris van Adrichemlaan wegen zijn al 
van de WVW 1994; 

fd in artikel 18, lid 1 onder d 

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouder 
te nemen voor deze wegen; 

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten d ~t college van burgemeester en wethouders 
van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer~leid Openbare Ruimte; 

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte 
(hierna: SOR); 

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig; 

dat de Floris van Adrichemlaan is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een 
snelheidsregime van 50 km/uur; 

dat de verkeersfunctie op een gebiedsontsluitingsweg centraal staat; 

dat de Professor Donderslaan is gecategoriseerd als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom 
(verblijfsgebied) met een snelheidsregime van 30 km/uur; 

dat de verkeersfunctie op een erftoegangsweg ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie; 

dat aan de Professor Donderslaan supermarkt de Lidi is gevestigd; 

dat de supermarkt in het jaar 2016 intern verbouwd en vergroot is; 

dat de supermarkt veel publiek trekt, waarbij er sprake is van een tekort aan parkeercapaciteit in de directe 
omgeving van de winkel; 

dat bewoners in de omgeving van de Lidi en de wijkraad Boerhaavewijk klachten hebben ingediend over het 
parkeren rondom de Lidi en hebben aangedrongen op structurele maatregelen om de overlast te beperken; 

dat om de parkeersituatie te verbeteren overleg is gevoerd met de Lidi, Wijkraad Boerhaavewijk, de 
Fietsersbond, de verkeerspolitie, het gebiedsteam Schalkwijk en diverse beleidsafdelingen; 



dat in opdracht van de Lidi een Voorlopig Ontwerp is opgesteld die is vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders van Haarlem; 

dat in het Voorlopig Ontwerp de realisatie van circa 35 extra parkeerplaatsen is opgenomen voor de gevel van 
de winkel en in de aangrenzende Edward Jennerstraat; 

dat ter waarborging van de bereikbaarheid van de Lidi voor mindervaliden een tweetal 
gehandicaptenparkeerplaatsen wordt gerealiseerd op de Floris van Adrichemlaan direct ten oosten van het 
kruispunt met de Professor Donderslaan; 

dat deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van de verkeersborden E6 van 
bijlage 1 van het RVV 1990; 

dat in de huidige situatie op de rijbaan van de Professor Donderslaan een eigen ruimte voor het fietsverkeer 
aanwezig is door de aanwezigheid van fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 aan beide zijden 
van de weg; 

dat de hiervoor benoemde extra parkeercapaciteit onder meer wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de 
Professor Donderslaan door middel van haaksparkeren, tussen de aansluitingen met de Niels Finsenstraat en 
de Floris van Adrichemlaan; 

dat om te voorkomen dat fietsers in noordelijke richting achter de parker. 
vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de Professo 
met de Niels Finsenstraat en de Floris van Adrichemlaan; 

dat hiermee wordt afgeweken van de principes van Duurzaam Veilig 
erftoegangswegen; 

e auto's langsfietsen een 
lrslaan tussen de aansluitingen 

t de positie van fietsverkeer op 

dat de fietsstrook aan de oostzijde van de Professor Donderslaan~t etreffende weggedeelte dan ook 
wordt opgeheven; //t.z ,, 
dat ter waarborging van de bereikbaarheid van het fietspad vanuit de richting van de Edward Jennerstraat ter 
hoogte van het kruispunt een doorsteek wordt gerealiseerd; 

dat ter ondersteuning van de reeds geldende verkeersregels op de aansluiting van de doorsteek op de 
Professor Donderslaan het verkeersbord 86 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaietanden worden geplaatst; 

dat op de Floris van Adrichemlaan direct ten oosten van de aansluiting met de Professor Donderslaan in de 
huidige situatie een oversteek voor voetgangers aanwezig is door de aanwezigheid van kanalisatiestrepen op 
het wegdek in combinatie met een middengeleider, waardoor voetgangers in twee fases kunnen oversteken; 

dat in het Voorlopig Ontwerp ter plaatse een voetgangersoversteekplaats is gepland, waardoor bestuurders op 
de Floris van Adrichemlaan ter plaatse voorrang moeten verlenen aan overstekende voetgangers; 

dat de voetgangersoversteekplaats wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van zebra markering in 
combinatie met het plaatsen van de verkeersborden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990; 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden E6 en Gll van bijlage 1 van het 
RVV 1990 en het aanbrengen en verwijderen van een fietsstrook en zebra markering een verkeersbesluit is 
vereist; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het 
verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het 
geding komt bij het treffen van de verkeersmaatregelen, maar dat dit gelet op voorgaande overwegingen van 
ondergeschikt belang wordt geacht; 



dst gelet@!} eFtil(el iH ven het BABW 0veieleg i!i ge1•0@isd met d@ gemendsteeiede van de f}@litie, 

dat dil f}@litie heeft inge!itemd met de hieiena gen0emde "ed1eeie!ïmastregelen. 

Het besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit: 

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RW 1990 twee 
gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen aan de zuidzijde van de Floris van Adrichemlaan, direct 
ten oosten van het kruispunt met de Professor Donderslaan; 
door middel van het plaatsen van de verkeersborden Gll van bijlage 1 van het RW 1990 een verplicht 
fietspad aan te wijzen aan de oostzijde van de Professor Donderslaan, tussen de aansluitingen met de 
Niels Finsenstraat en de Floris van Adrichemlaan; 
door middel van het verwijderen van markering op het wegdek de huidige fietsstrook aan de oostzijde 
van de Professor Donderslaan, tussen de aansluitingen met de Niels Finsenstraat en de Floris van 
Adrichemlaan, op te heffen; 
door middel van het aanbrengen van zebramarkering op het wegdek een voetgangersoversteekplaats 
aan te wijzen aan de Floris van Adrichemlaan, direct ten oosten van het kruispunt met de Professor 
Donderslaan. 
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Aldus vastgesteld op 2019 te Haarlem 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

Sylvia van Egmond 
Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte 

--?--20,q 
an politie / 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden 'en binnen zes 
weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van 
degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het 
bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het 
bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een 
spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan 
de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 
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