
Instellen geslotenverklaring vrachtverkeer Galathese polder 

  

Z-21-135407 

  

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 

  

Gelet op: 

• artikel 18, lid 1 onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeers- 

besluiten 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 en dat deze be- 

voegdheid op grond van het mandaatbesluit van 2014 is gemandateerd aan het afdelingshoofd 

van B&W; 

• artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de 

plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een 

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

• artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het 

aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uit- 

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

maken; 

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

volge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden 

krachtens een verkeersbesluit; 

• artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 

lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht; 

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de geman- 

dateerde van de korpschef van het nationale politiekorps; 

• artikel 26 van het BABW geschiedt de bekendmaking van verkeersbesluiten door plaatsing van 

het besluit in de Staatscourant. 

  

Met inachtneming van: 

• de Algemene wet bestuursrecht; 

• de Wegenverkeerswet 1994; 

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 

• het Uitvoeringsbesluit; 

• het bordenboek (VNVF); 

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens; 

  

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende 

doelstellingen beoogd: 

  

• het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

• het beschermen van de weggebruikers en passagiers; 

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade. 

  

Overwegende, 

• dat dit verkeersbesluit betrekking heeft op de wegen binnen de Galathese polder; 

• dat betreffende wegvakken in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Goeree-Overflakkee; 

• dat de kernen Achthuizen en Langstraat zijn ingericht als 30 km/u-zonegebied; 

• dat de wegbreedte in de kernen Achthuizen en Langstraat als smal kan worden gekarakteriseerd; 

• dat bewoners van de kernen Achthuizen en Langstraat overlast ondervinden van vrachtverkeer; 

• dat deze overlast geluids- en trillingshinder betreft en een gevoel van verkeersonveiligheid bij de 

bewoners oplevert; 

• dat het in 30 km/u-zones (verblijfsgebieden) niet gewenst is om doorgaand vrachtverkeer toe te 

staan; 
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• dat het doorgaande vrachtverkeer via een andere route mogelijk is; 

• dat een aangepaste routering van vrachtverkeer met het waterschap Hollandse Delta is overlegd; 

• dat het gewenst is een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in te stellen binnen de bebouwde 

kommen van Achthuizen en Langstraat; 

• dat met het instellen van de maatregel de vrijheid van het doorgaande vrachtverkeer wordt beperkt; 

• dat er met de aangepaste routering voor het doorgaande vrachtverkeer een goed alternatief wordt 

geboden; 

• dat de wegen binnen de aangepaste routering dusdanig zijn ingericht dat de veiligheid voor het 

verkeer beter kan worden gewaarborgd; 

• dat vrachtverkeer met een bestemming in de kern Achthuizen of Langstraat geen gevolgen onder- 

vindt van deze maatregel omdat er een uitzondering wordt gemaakt op de geslotenverklaring 

voor bestemmingsverkeer; 

• dat de wegbreedte in de kern Ooltgensplaat als smal kan worden gekarakteriseerd; 

• dat geldt met name voor het Weespad en Molendijk richting het bedrijventerrein; 

• dat het gewenst is om een geslotenverklaring voor voertuigen die langer zijn dan 10 meter in te 

stellen voor deze wegen in Ooltgensplaat; 

• dat er met de aangepaste routering voor het doorgaande vrachtverkeer een goed alternatief wordt 

geboden; 

• dat de te nemen verkeersmaatregelen in samenspraak met bedrijven en bewoners naar voren is 

gebracht; 

• dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de 

tekening met kenmerk GO-19-27-01 d.d. 02-01-2020. 

  

BESLUITEN : 

1. door het plaatsen van de verkeersborden C7 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden 

OB108 met de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” wordt een geslotenverklaring voor 

vrachtauto’s ingesteld voor de bebouwde kommen van Achthuizen en Langstraat, met uitzondering 

van bestemmingsverkeer; 

2. door het plaatsen van het verkeersbord C17 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt een gesloten- 

verklaring voor voertuigen en samenstelingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, 

langer zijn dan 10 meter voor het Weespad/Molendijk in Ooltgensplaat 

  

Aldus besloten op 21 juli 2021 te Middelharnis. 

  

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 

namens dezen, 

teamleider Leefbaarheid en Wijk, 

  

C.D. (Marco) Krijgsman 

  

Bezwaar- of beroepsclausule 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen 

bij ons college. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een om- 

schrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang 

nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres 

is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal in- 

dienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

  

Bijlage 
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