
Gemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen 

in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening op meerdere 

locaties in de Gemeente Beesel 

Burgemeester en wethouders van Beesel, 

- gezien het aangaan van een concessie aangaande openbare laadinfra in Limburg voor meerdere locaties 

in Beesel; 

- gelet op: 

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Ver- 

keerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) 

en de Algemene wet bestuursrecht (AWB); 

• het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994; 

• het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden 

genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Be- 

palingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover 

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  

overwegende dat: 

• de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is; 

• een (logisch) gevolg hiervan ook is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen 

toeneemt; 

• particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare 

weg; 

• de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten 

invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL); 

• een plankaart is opgesteld waarin locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde 

behoefte een laadpaal kan worden geplaatst; 

• de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de /plaatsings- 

criteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit 

gemeente Beesel; 

• de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het be- 

perken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, 

zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer; 

• het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een 

door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien 

de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats; 

• de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen 

van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit; 

• de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee 

parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het 

opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veel gebruik 

wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s; 

• door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de 

doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort; 

• de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel; 

B E S L U I T  E N: 

• Om ten behoeve van elektrische voertuigen parkeerplaatsen op 17 locaties te reserveren zoals 

opgenomen ‘Lijst laadlocaties’. Deze lijst maakt onderdeel uit van dit besluit. 

Lijst laadlocaties: 

De gemeente Beesel heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen 

gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Beesel. 

De locaties 

1. Laadpaal ID 0889-7: Twee parkeerplaatsen nabij Broeklaan 4a, 5953NB Reuver 

2. Laadpaal ID 0889-37: Twee parkeerplaatsen nabij Korenbloemstraat 11, 5953GR Reuver 

3. Laadpaal ID 0889-42: Twee parkeerplaatsen nabij Dopheistraat 29, 5953MH Reuver 
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4. Laadpaal ID 0889-44: Twee parkeerplaatsen nabij Wildenkamp 75, 5953GB Reuver 

5. Laadpaal ID 0889-46: Twee parkeerplaatsen nabij Wildenkamp 30, 5953GA Reuver 

6. Laadpaal ID 0889-52: Twee parkeerplaatsen nabij Secretaris Moonenlaan 1, 5953CW Reuver 

7. Laadpaal ID 0889-53: Twee parkeerplaatsen nabij Prins Bernhardlaan 14, 5953EB Reuver 

8. Laadpaal ID 0889-100: Twee parkeerplaatsen nabij Burgemeester Ritzerlaan 1, 5953 KX 

Reuver 

9. Laadpaal ID 0889-116: Twee parkeerplaatsen nabij Mariastraat 10, 5953 NL Reuver 

10. Laadpaal ID 0889-117: Twee parkeerplaatsen nabij Broeklaan 88, 5953NB Reuver 

11 Laadpaal ID 0889-118: Twee parkeerplaatsen nabij Mariastraat 16A, 5953NL Reuver 

12 Laadpaal ID 0889-134: Twee parkeerplaatsen nabij Benheuvel 21, 5953NV Reuver 

13 Laadpaal ID 0889-136: Twee parkeerplaatsen nabij Distelstraat 15, 5953GL Reuver 

14 Laadpaal ID 0889-137: Twee parkeerplaatsen nabij Wildenkamp 1, 5953GA Reuver 

15 Laadpaal ID 0889-138: Twee parkeerplaatsen nabij Snavelbies 30, 5953MR Reuver 

16 Laadpaal ID 0889-139: Twee parkeerplaatsen nabij Prins Clausstraat 16, 5953ND Reuver 

17 Laadpaal ID 0889-140: Twee parkeerplaatsen nabij Emmastraat 1, 5953 HR Reuver 

• Om dit kenbaar te maken aan weggebruikers door de borden E08 van bijlage 1 van het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord met tekst met de volgende 

strekking “alleen voor opladen elektrische voertuigen”. 

Reuver,  23 november 2022 

Namens burgemeester en wethouders van Beesel, 

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling 

Bezwaarclausule 
Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de 
verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou- 
ders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u be- 
zwaar maakt. 

Voorlopige voorziening bezwaar 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend 
belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank 
moet u griffiegeld betalen.  
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