
COEVORDEN: afsluiten parallelweg langs

de Haven aan de Mars te Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het verslag van de vergadering van 13 november 2017 van de Werkgroep Verkeer en Vervoer;

Overwegende dat:

aan de Mars te Coevorden een haven is gelegen;

langs de havenkade een parallelweg loopt;

langs deze parallelweg een spoorlijn is gesitueerd;

de spoorlijn eigendom is van de Bentheimer Eisenbahn;

de Bentheimer Eisenbahn trekkers van Scania vervoerd via de spoorlijn;

Scania de productie tijdelijk uit wil breiden;

er op het terrein van de Bentheimer Eisenbahn geen extra opslagmogelijkheden zijn;

gevraagd is of de havenkade aan de Mars voor de stalling en distributie van Scania gebruikt mag

wroden om de trekkers te stallen;

de trekkers economisch van waarde zijn;

de trekkers geplaatst dienen te worden op een af te sluiten terrein;

de havenkade en de parallelweg onderdeel zal zijn van het af te sluiten terrein;

de afsluiting zal worden gerealiseerd door het plaatsen van een hekwerk met 2 automatische toegangs-

poorten;

dit betekent dat de parallelweg zal worden afgesloten voor alle verkeer;

voor het gebruik van de havenkade een overeenkomst gesloten zal worden voor een periode van 2

jaar;

de afsluiting van de parallelweg dan ook een tijdelijke situatie betreft;

met dit besluit wordt beoogd het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk

waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer ver-

oorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in

artikel 2, lid 1 sub a en d en lid 2, sub b van de Wegenverkeerswet 1994;

voor het nemen van dit verkeersbesluit de openbare voorbereidingsprocedure genoemd in afd. 3.4 van

de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd;

het ontwerp-verkeersbesluit bekend is gemaakt door plaatsing op www.officiëlebekendmakingen.nl

op 8 december 2017;

het ontwerp-verkeersbesluit ingevolge afd. 3.4 van de Awb ter inzage heeft gelegen van 9 december

2017 t/m 19 januari 2018;

belanghebbenden in bovengenoemde periode in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen;

dat in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend;

conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de

regiopolitie Drenthe is gepleegd in de vorm van het behandelen van de betreffende verkeersmaatregelen

in de vergadering van 13 november 2017 van de Werkgroep Verkeer en Vervoer;

in de Werkgroep Verkeer en Vervoer ook de politie zitting heeft;

artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 aangeeft dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging

van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van
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het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking

of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan

maken;

gelet op:

artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 en 21 van het Besluit administratieve bepa-

lingen inzake het wegverkeer;

artikel 18, lid 1, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994;

en

het “Algemeen Mandaatbesluit Coevorden 2016” van burgemeester en wethouders van Coevorden

d.d. 15 december 2015;

Besluiten

1. overeenkomstig de wijze, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nr. 17058-01 van 21 november

2017 aangegeven:

- de parallelweg gelegen naast de Haven aan de Mars te Coevorden af te sluiten voor alle verkeer door

middel van het plaatsen van een hekwerk;

2. het besluit bekend te maken door publicatie op de website www.officiëlebekendmakingen.nl en

www.Staatscourant.nl ;

3. belanghebbenden erop te wijzen dat gedurende de termijn van ter inzage legging rechtstreeks beroep

kan worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400

RA Assen.

Coevorden, 6 februari 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

Teamleider Vastgoed en Infrastructuur,

E. Hagenauw.
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