
Verkeersbesluit Parkeerverbod 

Concordiastraat Farmsum 

Nummer: 2021-003 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta, 

Gelet op: 

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten 

worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, 

welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap; 

- artikel 15, lid 1 van de WWV 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, ge- 

schiedt krachtens een verkeersbesluit; 

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge 

de plaatsing van de verkeerstekens E1 en OB206p van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; 

- artikel 37 BABW ingevolgde de tijdelijke plaatsing van verkeersmaatregelen die langer dan vier 

maanden duren een verkeersbesluit genomen moet worden; 

- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van 

de korpschef van de politie Nederland, district Noord Nederland; 

  

Overwegende dat: 

- De Concordiastraat zich bevindt in de wijk Doklanden in de plaats Farmsum; 

- op de Concordiastraat een maximumsnelheid van 30 km/uur van kracht is; 

- de Concordiastraat een doodlopende weg is; 

- aan deze straat ook woningen staan; 

- de straat is voorzien van langsparkeervakken; 

- voertuigen geparkeerd worden op plaatsen waar dit voor overlast zorgt voor de vuilnisdiensten; 

- deze vuilnisdiensten dit aangegeven hebben bij de gemeente; 

- hierop de locatie is bekeken vanuit de gemeente; 

- hieruit blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn; 

- hieruit blijkt dat verkeer parkeert op locaties waar dit niet is toegestaan en dat vaak de doorgang van 

de straat wordt versperd; 

- de gemeente denkt dat een parkeerverbod de ervaren overlast van de vuilnisdiensten kan verminderen; 

- dit kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording; 

- hierdoor duidelijk wordt dat hier niet geparkeerd mag worden op de aangegeven locatie; 

- hierdoor de vuilnisdienst de straat kunnen bereiken en dat de overlast voor deze diensten verminderd; 

- de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid 

en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen; 
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- de Concordiastraat binnen de bebouwde kom ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de ge- 

meente Eemsdelta; 

- het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 

1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid is geman- 

dateerd aan de clusterdirecteur Fysieke Leefomgeving & Economie; 

- er overeenkomstig artikel 24 van het BABW op 30 november 2020 overleg is gevoerd met de gemach- 

tigde van de korpschef van de Politie Nederland, district Noord Nederland en dat er positief is geadvi- 

seerd; 

  

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende 

  

BESLUIT 

1. een parkeerverbod in te stellen in de Concordiastraat te Farmsum voor het doodlopende gedeelte 

van de Concordiastraat beginnend vanaf de E.H. Roggenkampweg huisnummer 12 door aan weerszijde 

van de weg een bord model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen; 

2. de verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. 

  

Datum: 29 januari 2021 

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

Henrieke Veld 

Clusterdirecteur Fysieke Leefomgeving & Economie 

  

Bijlage: Situatietekening 

  

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuurs- 
recht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam, 
onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. 

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 
tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondis- 
sementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht. Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht 
geheven. 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage 
bij de Publieksbalie te Appingedam, Delfzijl en Loppersum. U kunt dit besluit inzien op afspraak gedu- 
rende de openingstijden. 
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