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Verkeersbesluit gewichtsbeperking brug
Dronryp, gemeente Menameradiel

nummer besluit: 17
datum besluit: 21 januari 2014
Onderwerp: het instellen van een gewichtsbeperking van 30 ton (30.000kg) op het wegvak van It Heech
te Dronryp ter hoogte van de provinciale brug over het Van Harinxmakanaal
Bij schrijven van 8 juli 2013, kenmerk 01066941, is door gedeputeerde staten van Fryslân een verzoek
ingediend tot een gewichtsbeperking van 30 ton (30.000kg) op de in haar eigendom, beheer en onderhoud
zijde brug over het Van Harinxmakanaal te Dronryp. Reden tot dit verzoek is de technische staat van
het kunstwerk die niet voldoet aan de huidige eisen ten aanzien van constructie en draagkracht.
Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerwet (WVW1994) en het Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer (BABW) met betrekking tot de bevoegdheid tot het nemen van dit besluit.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Krachtens artikel 37 van het BABW dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34
BABW bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.
Met het verkeersbesluit wordt het verzekeren van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de
bruikbaarheid van de weg alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte
schade beoogd.
Gelet op bovenstaande is het noodzakelijk om de provinciale brug over het Van Harinxmakanaal, onderdeel van It Heech te Dronryp van een gewichtsbeperking van 30ton (30.000kg) te voorzien om
daarmee de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van de weg en het kunstwerk te garanderen en schade
te voorkomen.
Op grond van artikel 23 van het BABW is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over en eigenaar
is van het kunstwerk, de provincie Fryslân, gehoord.
Conform artikel 24 van het BABW is er overleg geweest met de korpschef van het betrokken regionale
politiekorps, vertegenwoordigd door de verkeerscoördinator van politie Friesland, district noordwest,
Hemmemaweg 28a te Sint Annaparochie.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel tot het besluit gekomen om de provinciale brug over het Van Harinxmakanaal,
onderdeel van It Heech te Dronryp van een gewichtsbeperking van 30 ton (30.000kg) te voorzien. De
beperking is geldig vanaf het moment van publicatie van dit besluit tot het moment van herstel van
het kunstwerk. (Vracht)verkeer met een gewicht van meer dan 30 ton (30.000kg) mag gedurende deze
periode geen gebruik maken van deze verbinding en wordt geacht gebruik te maken van de door de
provincie aangegeven omleidingsroute.
Dit besluit te publiceren in de Staatscourant, via het gemeentelijke mededelingenblad "Ynformaasje"
en de gemeentelijke website.
Plaats: Menaam Datum: 21 januari 2014
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Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen binnen zes weken na de datum van deze
publicatie schriftelijk (niet per e-mail) bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de
volgende eisen:
1.

de naam, adres en handtekening van de indiener;

2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).
Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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