
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
Datum (ontwerp)besluit :  29 mei 2015 
 
Onderwerp : Wegenverordening Gelderland 2010 
Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg - locatie: provinciale 

weg N224, N225, N311, N782, N785, N786, N788 en N804 
 
Zaaknummer :  2015-000070 
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Gezien het verzoek om vergunning van Toerclub Wageningen d.d. 29-03-2015 voor bijzonder gebruik 
van de weg van de N224, N225, N311, N782, N785, N786, N788 en N804   onder punt II: 
 
Gelet op het bepaalde in de Wegenverordening Gelderland 2010 (inzake het gestelde in punt I) en het 
bepaalde in artikel 158, lid 1, van de Provinciewet (inzake het gestelde in punt II); 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
I Aan Toerclub Wageningen, p/a Julianastraat 76, 6707 DH Wageningen,  , hierna te noemen de 

"houd(st)er van de vergunning", behoudens andere wettelijke bepalingen, vergunning te 
verlenen van de verbodsbepalingen, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder a en d van de 
Wegenverordening Gelderland 2010 voor het op 20-06-2015  bijzonder gebruik van de  
N225 van km 56,430 t/m km 55,350, N224 van km 53,788 t/m km 53,000, N311 van km 3,775 
t/m km 5,100, N782 van km 2,020 t/m km 7,720, N785 van km 10,000 t/m km 12,500, N786 van 
km 11,300 t/m 6,600, N788 van km 16,200 t/m 19,100 en het plaatsen van routepijltjes  t.b.v. de 
Jan Janssen Classic 2015 onder de volgende voorschriften. 

 
II Aan de houd(st)er van de vergunning, vergunning te verlenen tot het gebruikmaken van 

eigendom van de Provincie Gelderland voor het uitvoeren van de in punt I bedoelde tijdelijke 
verkeersmaatregelen onder de volgende voorschriften: 

 
- Toerclub Wageningen draagt zorg voor het plaatsen van het benodigde afzettingsmateriaal en 

draagt zorg voor de verkeersregelaars; 
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare weg aanbrengen van pijlen 
(15x35 cm). De te gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte punt, 
waarop de letters TCW zijn aangebracht. Deze worden bevestigd d.m.v. tie-wraps aan 
lantaarnpalen. Op vrijdagmiddag 19 juni 2015, vanaf 14:00 uur worden alle route borden 
opgehangen en 20 juni 2015 22:00 uur dient alles weer te zijn verwijderd. 
 

In de volgende voorschriften wordt onder organisator verstaan: Toerclub Wageningen; 
 
- de organisator moet ervoor zorgen dat de hulpverleningsdiensten zoals ambulance en 

brandweer over het vorenstaande tijdig worden geïnformeerd; 
- de organisator moet voor een goede/vrije doorgang zorgen voor de hulpverleningsdiensten bij 

calamiteiten; 
- de organisator moet over het vorenstaande tijdig de betrokken streekvervoermaatschappij 

informeren; 
- de organisator dient ervoor te zorgen dat degenen die tijdens de Jan Janssen Classic 2015 

optreden als verkeersregelaar als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars van 1 maart 2009 
(Staatscourant 30), daarvoor zijn aangesteld door het daartoe bevoegd gezag; 

- de deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels; 
- over het vorenstaande moet door de organisator ten minste vier weken van tevoren overleg 

worden gepleegd met de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, Divisie Operationele 
Ondersteuning, Bureau Technische Ondersteuning, de heer J.H. Tornij, Postbus 618, 7300 AP 
Apeldoorn  ; 

- publicatie omtrent de vergunning geschiedt door en op kosten van de organisator; 
- achtergebleven (zwerf)vuil moet door en op kosten van de organisator worden verwijderd; 
- schade aan provinciale werken of eigendommen moet zo spoedig mogelijk door en op kosten 

van de organisator worden hersteld; 
- de organisator is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te 

voorkomen dat de provincie dan wel derden ten gevolge van deze vergunning schade lijden; 
- de organisator moet beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor de 

periode waarvoor deze toestemming geldt ; 
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- alle met de te nemen maatregelen verband houdende kosten komen voor rekening van de 
organisator; 

- de organisator dient twee weken voor aanvang van het evenement de site 
www.bereikbaargelderland.nl te raadsplegen m.b.t. eventuele onvoorziene hinder op de route. 

 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
ing. P.J.J. Arts 
  
 
 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een 
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie 
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht 
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op 
www.rechtspraak.nl 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website 
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet 
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het 
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. 
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