
VERKEERSBESLUIT

Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s aan de Lijsterbesstraat te

Borculo

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Aanleiding:

Uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de gemeente om het gebruik van elektrische

voertuigen te stimuleren.

Overwegende dat:

- ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) juncto artikel 12 van

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen en het

verwijderen van verkeerstekens (inclusief onderborden) een verkeersbesluit van het college vereist

is;

- het college, gelet op artikel 18, eerste lid, onder d, van de WVW 1994, bevoegd is om

verkeersbesluiten te nemen;

- de in dit besluit genoemde wegen onder beheer zijn van de gemeente Berkelland en dat het

college van burgemeester en wethouders van Berkelland derhalve bevoegd is tot het nemen van

het verkeersbesluit;

- het college op 20 oktober 2015 heeft besloten een overeenkomst te sluiten met Allego voor het

plaatsen van oplaadpalen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s.

- in artikel 2 van de WVW 1994 de belangen vermeld staan welke aan een verkeersbesluit ten

grondslag mogen liggen; ten aanzien van het onderhavige verkeersbesluit zijn de volgende

belangen van toepassing:

- Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

- Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- indien er tevens andere in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belangen in het geding zijn,

ingevolge artikel 21 van het BABW juncto artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht aangeven

dient te worden op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen; met het onderhavige

verkeersbesluit wordt het aantal vrij toegankelijke parkeerplaatsen beperkt; gelet op het algemene

belang van het beperken van het energiegebruik, luchtvervuiling en geluidhinder dient het belang

van de individuele weggebruiker daaraan ondergeschikt te zijn;

- voorafgaand aan dit ontwerp besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het

regionale politiekorps, zoals is voorgeschreven in artikel 24 van het BABW, en dat er positief is

geadviseerd.

VERKEERSBESLUIT:

Reserveren van twee parkeerplaatsen  op de volgende parkeerterreinen (bijlage  1  voor overzichtskaart),

ten behoeve van het laden van elektrische auto’s, door plaatsing van een bord E4 met onderbord welke

is voorzien van de tekst “laden elektrische voertuigen”, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990,

volgens bijgaande gewaarmerkte tekening:

-Lijsterbesstraat te Borculo (2 parkeerplaatsen)

Inzage

Het besluit ligt ter inzage van 12 juni tot en met 23 juli 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in

Borculo.
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Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen bij

burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.

U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening

(DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst?

Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de

Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in

Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht

betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD)

hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Wij zenden een afschrift van dit besluit aan:

- Politie Noord en Oost Gelderland, Haarloseweg 2, 7271 BT Borculo

- Team Gebied

- Team Publiekswinkel, ter inzage leggen.

Team Gebied

Z.M Van Raan Verkeerskundige
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