
Aanpassing routering vervoer gevaarlijke

stoffen over de weg

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23

oktober 2018;

Overwegende dat:

Het gewenst is een verplichte routering gevaarlijke stoffen vast te stellen;

in het evaluatierapportage de volgende conclusies worden getrokken:

-dat de bestaande route vanaf de N201 (Vreelandseweg) naar het Havenkwartier en de Zeverijnstraat

verlengd moet worden;

-dat de bestaande route vanaf de Hollandse Rading (N417), rotonde Utrechtseweg en Noodweg naar

de gemeente Wijdemeren in stand gehouden blijft;

-en dat de overige drie routes opgeheven kunnen worden;

Er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingediend;

Gelet op het bepaalde in artikel 24, 2de lid Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

BESLUIT:

Dat de volgende gemeentelijke wegen of weggedeelte aan te wijzen waarover gevaarlijke stoffen bij

uitsluiting mogen worden vervoerd:

-de Vreelandseweg (N201) (tot en met de kruising met de Zuiderloswal), Zuiderloswal, de Verlengde

zuiderloswal en de Nieuwe havenweg (tussen de Verlengde zuiderloswal tot en met Nieuwe Havenweg

nummer 31);

-de Vreelandseweg (N201), de Diependaalselaan (tussen de Vreelandseweg en de Zeverijnstraat, inclusief

de rotonde Kerkelandenlaan) en de Zeverijnstraat tot en met Zeverijnstraat nummer 2;

-Utrechtseweg (N417) (tussen Gemeentegrens met Hollandse Rading), rotonde UtrechtsewegNoodweg

en Noodweg naar de gemeente Wijdemeren;

Dat drie bestaande routes komen te vervallen. Het betreft de routes:

-Franse Kampweg (N236) – Lage Naarderweg (N524);

-Soestdijkerstraatweg (N415) – Oostereind – A27;

-vanaf de rotonde Utrechtseweg (N417) – Diependaalselaan – A27.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2018

de griffier, de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek, P.I. Broertjes
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Dit besluit met eventuele bijlagen wordt op 21 december 2018 bekend gemaakt op de website
www.officielebekendmakingen.nl onderdeel Staatscourant en is daarna gedurende 6 weken in zijn
geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Dit besluit treedt in werking de dag na
de bekendmaking. Ter informatie is een gelijkluidend exemplaar gedurende 6 weken in te zien op de
website www.hilversum.nl van de gemeente Hilversum.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de
bovengenoemde dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende die tijdig bij het college zienswijzen naar voren heeft gebracht op het ontwerpbesluit
van de aanpassing van de routering. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres, dagtekening (datum), een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten.
Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als
u dit wel wilt, dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden (griffierecht). Informatie over actuele bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl
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