
Verkeersbesluit, ontheffing van de

aslastbeperking teneinde support

transporten, 2
e
 Tochtweg, Nieuwerkerk

aan den IJssel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

overwegende

dat Swietelsky Rail Benelux B.V. een verzoek heeft ingediend voor een ontheffing van de aslastbeperking

om support transporten uit te voeren over de 2
e
 Tochtweg te Nieuwerkerk aan den IJssel;

dat gedurende het verlenen van support transporten ontheffing van de aslastbeperking van max. 10

ton verleend wordt op de 2
e
 Tochtweg te Nieuwerkerk aan den IJssel;

dat deze ontheffing geldt voor onvoorzien ondersteunend transport, noodzakelijk tijdens werkzaamheden

aan het spoor;

dat op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) het

bevoegd gezag ontheffing kan verlenen van de in dat artikel genoemde verkeersregels en verkeerstekens

van het RVV 1990;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en het mandaatbesluit van het college van

burgemeester en wethouders van 6 januari 2010;

b e s l u i t e n:

Op grond van artikel 87 RVV 1990 ontheffing te verlenen van de aslastbeperking van max. 8 ton teneinde

support transporten uit te kunnen voeren ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor op de 2
e

Tochtweg te Nieuwerkerk aan den IJssel, onder de volgende voorwaarden:

1. deze ontheffing geldt voor onvoorzien transport;

2. de maximale aslast van de in te zetten voertuigen is 10 ton;

2. de maximale aslast van de krol (mobiele spoorkraan) bedraagt 12.5 ton. Deze wordt toegestaan

omdat er geen andere mogelijkheid is en dit geen probleem vormt vanwege zijn brede banden

verspreid over meerdere wielen;

3. van de ontheffing mag alleen gebruik gemaakt worden voor het uitvoeren van support transporten

op de 2
e
 Tochtweg te Nieuwerkerk aan den IJssel;

4. de ontheffing geldt uitsluitend in de periode van 21 juni 2019 t/m 24 juni 2019 voor het uitvoeren

van support transporten ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor;

5. de ontheffing zonder kentekenvermelding te vergunnen, maar uitsluitend geldt voor voertuigen

verband houdend met de werkzaamheden welke men in dit tijdvak uitvoert;

6. voorwaarde bij dit transport is dat men de snelheid op het betreffende traject aanpast om de

impact op de weg zo klein mogelijk houden;

7. de veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd,

8. alle schade welke ten gevolge van het gebruik maken van de ontheffing mocht ontstaan aan

wegen of eigendommen van de ontheffingverlenende instantie dan wel derden, dient te worden

vergoed;

9. van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt in geval van mist, sneeuwval of andere

omstandigheden van atmosferische aard, die het zicht beperken tot een afstand van minder dan

200 meter;

Nr. 35501

STAATSCOURANT 24 juni

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 35501 24 juni 20191



10. dit besluit dient bij de van ontheffing gebruik makende voertuigen zichtbaar aanwezig te zijn en

 op aanvraag van een daartoe bevoegde functionaris te worden getoond.

11. Een afschrift van dit besluit wordt door de gemeente Zuidplas verzonden naar:

- politie, eenheid Den Haag

- B. de Haas (team beleid & beheer) afdeling Ruimte

- ter publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin aangegeven de mogelijkheid op

bezwaar voor belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 22  mei 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

 

T. Petradakis

Medewerker van de afdeling Ruimte

 

Openbare bekendmaking van dit besluit zal in de Staatscourant geschieden.

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit

schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Houdt u er wel rekening mee dat

uw bezwaarschrift gemotiveerd en door u ondertekend moet zijn?

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de

beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid

om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302,

2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een

verzoek om een voorlopige voorziening.
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