
Landbouwverkeer tijdelijk gehele dagen

op de N360 bij Appingedam

zaaknummer 504930

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat van de gemeente Appingedam het verzoek is ontvangen om het gedeelte van de provinciale weg

Groningen - Appingedam - Delfzijl (N360) tussen de Jukwerderweg en de Jan Bronsweg, van 7 juli 2014

tot en met 30 januari 2015 tijdens de spitsuren en op zaterdag en zondag open te stellen voor het

landbouwverkeer;

dat dit verzoek is ingediend in verband met de renovatie van de Solwerderbrug, in de volksmond ook

wel de "Jan Bronsbrug" genoemd, gelegen in de Jan Bronsweg en over het Damsterdiep in Appingedam;

dat bij provinciaal besluit van 30 maart 2010, zaaknummer 231029, is toegestaan dat  landbouwverkeer

op werkdagen buiten de spitsuren (07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur) mag rijden op het gedeelte

van de provinciale weg N360, gelegen tussen de Jukwerderweg en de Jan Bronsweg te Appingedam;

dat tijdens de werkzaamheden aan de Solwerderbrug geen andere alternatieve omleidingsroutes voor

het landbouwverkeer aanvaardbaar zijn;

dat het toestaan van landbouwverkeer op het genoemde gedeelte van de N360 en tijdens de spitsuren

enigszins een negatief effect zal hebben op de doorstroming van het verkeer;

dat het genoemde traject een beperkte lengte heeft en dat het gebruik ervan door het landbouwverkeer

een tijdelijk karakter heeft;

dat uit onderzoek is gebleken, dat het aantal landbouwvoertuigen op dit weggedeelte meevalt;

dat in dit geval het tijdelijk gebruik door landbouwverkeer van genoemd gedeelte van de N360 dient

te prevaleren boven het af en toe verwachte negatieve effect op de doorstroming van het verkeer;

dat in dit verband nog kan worden opgemerkt, dat de gemeente Appingedam het verzoek aan LTO

Noord heeft gedaan om haar achterban te attenderen op het gebruikmaken van de N360 buiten de

spitsuren;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen, Ondersteu-

ning Noord/West, die heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen tijdelijke verkeers-

maatregel;

Gelet op:

- artikel 18, aanhef en lid b, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen WVW 1994):

verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van

een provincie door gedeputeerde staten;

- artikel 15, lid 1, van de WVW 1994:

de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen

  verkeerstekens, en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
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  gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12, aanhef en lid a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna

  te noemen BABW):

  de plaatsing van de borden die zijn opgenomen in o.a. de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1

  van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 moet geschieden krachtens een

verkeersbesluit;

- artikel 24, aanhef en lid a, van het BABW:

verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van het betrokken regionale

politiekorps i.c. de Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen, Ondersteuning Noord/West;

- artikel 37 van het BABW:

de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschieden krachtens een verkeersbesluit indien die

van langere duur zijn dan vier maanden;

- artikel 2, aanhef en lid 1, van de WVW 1994 (o.a. het verzekeren van de veiligheid op de

weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de

vrijheid van het verkeer);

- de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

- het Bevoegdhedenbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 2011, waarbij de

bevoegdheid tot het treffen van verkeersmaatregelen is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling

Wegenbouw.

BESLUIT

1. het landbouwverkeer op werkdagen tijdens de spitsuren (07.00 - 09.00 en 16.00 - 18.00 uur) en op

zaterdag en zondag toe te staan op de provinciale weg Groningen - Appingedam - Delfzijl (N360),

 voor zover gelegen tussen de aansluitingen met de Jukwerderweg en de Jan Bronsweg/Fivelweg te

 Appingedam.

Dit gebeurt door het verwijderen van de borden overeenkomstig model C9 van bijlage 1 van het

 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderborden, en door het

 plaatsen van borden overeenkomstig model C15 van bijlage 1 van het RVV 1990.

  Daarnaast zullen attentieborden worden geplaatst waarop is aangegeven dat de situatie tijdelijk is

 gewijzigd;

2. deze maatregel is van kracht van 7 juli 2014 tot en met 30 januari 2015, en afhankelijk van de

weersomstandigheden en van de werkzaamheden aan de Solwerderbrug, zoveel korter dan

mogelijk of langer indien noodzakelijk.

3. Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/

Staatscourant/Op Rubriek/Verkeersbesluiten) en de Eemsbode (edities van woensdag 5 maart

2014).

De bekendmaking is ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.
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4. Een afschrift van dit besluit te zenden naar:

- Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen, RET, Cluster Verkeer, Postbus 107,

9400 AC Assen;

- de gemeente Appingedam, per e-mail naar: B.deVries@appingedam.nl;

- LTO Noord, Postbus 186, 9200 AD Drachten;

- Qbuzz, t.a.v. de heren P. Huzeling en B. van Duinen, per e-mail naar: StremmingenGD@qbuzz.nl;

- Ministerie van Defensie, DVVO;

- de afdelingen Beheer & Onderhoud, Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie, Verkeer &

Vervoer, en Wegenbouw, alle van de provincie Groningen.

Groningen, 25 februari 2014.

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R.A. Lombaerts

Hoofd van de afdeling Wegenbouw

Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit

besluit is betrokken, tijdens de termijn van terinzageligging (met ingang van donderdag 6 maart

2014 tot en met woensdag 16 april 2014 in kamer D416 van het provinciehuis te Groningen),

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar de

provincie Groningen, t.a.v. Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Als er bezwaar

is gemaakt, kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Noord-

Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Een dergelijk verzoek moet zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de verzoeker;

  - de dagtekening;

- de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek moet voorts een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Zo mogelijk

wordt ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. Naar

aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening

treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan

griffierecht geheven.

Informatie is te verkrijgen bij de heer I.J. Westerdijk van de afdeling Wegenbouw van de provincie

Groningen, telefoon: 050 - 316 46 03.
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