
Verkeersbesluit, verlenen ontheffing

motorvoertuig, Heemskerk

Burgemeester en wethouders hebben op 4 maart 2019 besloten om:

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• dat de directeur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ontheffing van diverse verkeersregels

en verkeerstekens heeft aangevraagd voor het motorvoertuig van de Officier van Dienst Bevolkingszorg

van de Veiligheidsregio Kennemerland;

• dat de deze functionaris het voertuig dicht bij zich moet hebben in verband met een opkomsttijd bij

een oproep voor een calamiteit;

• dat het noodzakelijk is om bij een inzet in Heemskerk de auto zo dicht mogelijk bij het incident te

parkeren;

• dat een incident kan plaatsvinden op een locatie waar autoverkeer niet is toegestaan en het voor de

calamiteitenbeheersing het van groot belang is er toch met de auto te komen;

• dat het college hierin voldoende aanleiding ziet om de Officier van Dienst Bevolkingszorg van de

Veiligheidsregio Kennemerland op basis van artikel 87 van het Regelement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 (RVV 1990), ontheffing te verlenen van diverse verkeerstekens en verkeersregels

voor het motorvoertuig met het kenteken 3-ZPB-99;

Ontheffing wordt verleend van:

A. de navolgende verkeerstekens van bijlage 1 van het RVV 1990:

1. Verkeerstekens volgens model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, de weg is in beide richtingen

gesloten verklaard voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij – of trekdieren of vee;

2. Verkeerstekens volgens model C2 van bijlage 1 van het RVV 1990, éénrichtingsverkeer voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rij – of trekdieren of vee;

3. Verkeerstekens volgens model C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, gebod tot het volgen van de

aangegeven rijrichting;

4. Verkeerstekens volgens model C6 van bijlage 1 van het RVV 1990, Gesloten voor motorvoertuigen

op meer dan twee wielen;

5. Verkeerstekens volgens model C10 van bijlage 1 van het RVV 1990, Gesloten voor motorvoertuigen

met aanhangwagen;

6. Verkeerstekens volgens model C12 van bijlage 1 van het RVV 1990, Gesloten voor alle motorvoertuigen;

7. Verkeerstekens volgens model D4 tot en met D7 van bijlage 1 van het RVV 1990, gebod tot het volgen

van de rijrichting die op het bord is aangegeven;

8. Verkeerstekens volgens model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, Parkeerverbod;

9. Verkeerstekens volgens model E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, Verbod stil te staan;

10. Verkeerstekens volgens model F7 van bijlage 1 van het RVV 1990, Keerverbod;

B. het bepaalde in de navolgende artikelen van het RVV 1990:

1. Artikel 10, lid 1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8, bijvoorbeeld

bestuurders van een motorvoertuig, zijn verplicht om van de rijbaan gebruik te maken;2. Artikel 10, lid

2. Andere bestuurders dan fietsers mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken;

3. Artikel 23, lid 1 voertuigen niet stil te laten staan op plaatsen zoals daarin benoemd;

4. Artikel 24, niet parkeren op plaatsen zoals daarin vernoemd;

5. Artikel 25, parkeren in de parkeerschijfzone;
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6. Artikel 46, Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders

dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven;

7. Artikel 62. Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod

inhouden, voor zover het betreft de navolgende verkeerstekens uit bijlage 1 van het RVV 1990:

a. Verkeerstekens volgens model C1 van bijlage 1 van het RVV 1990; de weg is in beide richtingen

gesloten verklaard voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij – of trekdieren of vee;

b. Verkeerstekens volgens model C2 van bijlage 1 van het RVV 1990, éénrichtingsverkeer voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rij – of trekdieren of vee;

c. Verkeerstekens volgens model C4 van bijlage 1, gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting;

d. Verkeerstekens volgens model C6 tot en met C21 van bijlage 1 van het RVV 1990, de weg is gesloten

verklaard voor voetgangers (model C16) of voor op het bord aangegeven bepaalde categorieën

voertuigen;

e. Verkeerstekens volgens model D4 tot en met D7 van bijlage 1 van het RVV 1990, gebod tot het volgen

van de rijrichting die op het bord is aangegeven;f. Verkeerstekens volgens model E1 van bijlage 1 van

het RVV 1990, parkeerverbod;

8. Artikel 76, Verbod tot het overschrijden van een doorgetrokken streep;

9. Artikel 77, Verbod verdrijvingsvlakken te gebruiken;

10. Artikel 78, Gebod om voorsorteerstroken te gebruiken.

• gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994(WVW 1994), artikel 87 van het RVV 1990 en het

• besluit van de raad van de gemeente Heemskerk van 30 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het

verlenen van ontheffing ingevolge artikel 149 van de (WVW 1994) aan het college is gedelegeerd;

• dat het college van burgemeester en wethouders, op grond van artikel 149, lid 1 onder d van de WVW

1994, bevoegd is voor het verlenen van ontheffingen en dat deze bevoegdheid op grond van de Regeling

mandaten 2019 is gemandateerd aan de beleidsmedewerker wegen en verkeer (mandaatnr. R&B 14);

• Gelet op de artikelen 15 en 18 van de WVW 1994, en de artikelen 62 en 87 van het RVV 1990;

BESLUIT

1. De Officier van Dienst Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Kennemerland, met het voertuig

met kenteken 3-ZPB-99, op grond van artikel 87 van het RVV 1990, ontheffing te verlenen van de

onder A en B vermelde verkeerstekens en verkeersregels van het RVV 1990; 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Aan de ontheffing zijn de navolgende voorschriften verbonden:

1. Het hinderen van tegemoetkomend verkeer moet zoveel mogelijk worden vermeden;

2. Bij tegemoetkomend verkeer moet de snelheid van het motorvoertuig worden verminderd, zo

nodig moet het motorvoertuig tot stilstand worden gebracht;

3. Bij het gebruik van de ontheffing moet zo mogelijk dimlicht worden gevoerd;

4. Er moet gebruik worden gemaakt van oranje zwaai – of knipperlicht, tenzij de uitvoering van het

voertuig dat niet mogelijk maakt.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een
bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders,
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar
maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

1. uw naam en adres;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het

besluit mee);

4. de redenen waarom u bezwaar maakt;
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5. uw handtekening.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen

dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nadere inlichtingen: telefoonnummer 14 0251.
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