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Ontheffing voor het rijden met een wegtrein over provinciale wegen

Geachte heer Van der Schoot,
Uw verzoek

Met uw email van 27 december 2016 heeft u ontheffing aangevraagd voor het in 2017 gebruik maken
van de provinciale weg dan wel fietspad van, de Spiekweg N705 (tussen de Dasselaarweg en de
Groenewoudseweg en tussen de Gelderseweg en de Schollevaarweg) voor het rijden met een
wegtrein, alsmede voor het met dit voertuig oversteken van drie provinciale wegen, Vogelweg
N706, Ganzenweg N302 en de Spiekweg N705 (oversteek van de Groenewoudseweg naar het fietspad
van de Spiekweg N705).
Tevens heeft u gevraagd om de ontheffing voor meerdere járen af te geven.
Onze beslissing

Wij verlenen u ontheffing voor het berijden van de provinciale weg dan wel fietspad van, de
Spiekweg N705 (tussen de Dasselaarweg en de Groenewoudseweg en tussen de Gelderseweg en de
Schollevaarweg) en het oversteken van drie provinciale wegen, Vogelweg N706, Ganzenweg N302 en
de Spiekweg N705 (oversteek van de Groenewoudseweg naar het fietspad van de Spiekweg N705). U
kunt te allen tijde het fietspad gelegen langs de eerder genoemde provinciale wegen berijden met
de wegtrein. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur tot 15.00 uur gebruik maken
van de provinciale wegen. Het oversteken van de eerder genoemde provinciale wegen kan ook, op
eigen risico, na 15.00 uur geschieden.
Wij attenderen u erop dat het is verboden om met de wegtrein de oversteek te maken van de
Spiekweg naar het Nulderpad. Wij zijn van oordeel dat deze oversteek met een wegtrein tot een
verkeersonveilige situatie kan leiden.
Motivering van onze beslissing

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 87 van de Regeling
Verkeersregels en verkeerstekens 1990 kunnen wij u ontheffing verlenen voor het berijden (met
passagiers) van provinciale wegen dan wel fietspaden in de provincie Flevoland met een wegtrein.
De provincie Flevoland is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor -onder meer- het doelmatig en
veilig gebruik van de provinciale weg dan wel het fietspad.
In verband met de verkeersveiligheid wensen wij ieder jaar een afweging te kunnen maken omtrent
de toelaatbaarheid van het berijden van de provinciale wegen met een wegtrein. Reden waarom wij
u geen meerjarige ontheffing kunnen verlenen.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schríftelijk bij
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar.
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
namens ^Je?e,
het hojbfb van de afdeling Infrastructuur

drs. R. van der Werff

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schríftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de
bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Voorschriften behorende bij de ontheffing met kenmerk 2030021 van Gedeputeerde Staten van
Flevoland:
1. Deze ontheffing is geldig voor het berijden van de provinciale weg dan wel het fietspad van
de Spiekweg N705 (tussen de Dasselaarweg en de Groenewoudseweg en tussen de
Gelderseweg en de Schollevaarweg) en het oversteken van drie provinciale wegen,
Vogelweg N706, Ganzenweg N302 en de Spiekweg N705 (oversteek van de
Groenewoudseweg naar het fietspad van de Spiekweg N705).
2. De ontheffing geldt uitsluitend voor de provinciale wegen in de provincie Flevoland waar ter
plaatse voor het (samenstel van) voertuig(en) geen beperking is aangegeven.
3. De breedte van het (samenstel van) voertuig(en), de aanhanger Inbegrepen, mag niet meer
bedragen dan 3 meter.
4. De grootste lengte van het (samenstel van) voertuig(en) mag niet meer bedragen dan 12
meter.
5. Het rijden met de in de ontheffing genoemde voertuig mag uitsluitend plaatsvinden op
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur en in het weekend de gehele dag.
Flet oversteken van de eerder genoemde provinciale wegen kan ook, op eigen risico, na
15.00 uur geschieden. Wanneer de houder van de ontheffing op overige momenten de
provinciale weg dient te gebruiken, dient de houder van de ontheffing gebruik te maken van
het fietspad.
6. Met het (samenstel van) voertuig(en) moet op zodanige wijze worden gereden dat, bij het
Ingehaald worden door en het tegenkomen van andere weggebruikers aan de linkerzijde van
het (samenstel van) voertuig(en) nog voldoende rijbaanbreedte beschikbaar blijft. Zo nodig
moet daartoe het (samenstel van) voertuig(en) tot bulten de wegverharding uitwijken en
stilstaan. Dit geldt echter niet indien het (samenstel van) voertuig(en) op een parallelweg
rijdt.
7. Het vervoer mag niet plaatshebben bij gladheid van het wegdek en bij
weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter. Ook mag het
vervoer niet plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 09.00 uur
alsmede tussen 16.00 uur en 18.00 uur over de Hanzeweg. Dit geldt echter niet indien het
(samenstel van) voertuig(en) gebruik maakt van de parallelweg Hanzeweg.
8. Het (samenstel van) voertuig(en) mag de provinciale wegen in provincie Flevoland niet
vervuilen. Indien het (samenstel van) voertuig(en) de provinciale weg in de provincie
Flevoland vervuilt, dient dit direct te worden doorgegeven aan de politie. Vervolgens dient
de houder van de ontheffing de vervuiling direct en voor eigen rekening te verwijderen van
de provinciale weg(en) van de provincie Flevoland.
9. De houder van de ontheffing vrijwaart de provincie en derden voor schade ten gevolge van
het gebruik van deze ontheffing.
10. Bij geconstateerde overtreding van de voorschriften en beperkingen die aan deze ontheffing
zijn verbonden, wordt de ontheffing terstond ingetrokken.

