
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
Datum (ontwerp)besluit :  4 augustus 2017 
 
Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 
Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de weg, plaatsen van tijdelijke 

verkeersmaatregelen en inzet verkeersregelaars - locatie: provinciale 
wegen N224, N782 

 
Zaaknummer :  2017-011260 
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Gezien het verzoek om vergunning van Toerclub Wageningen, vertegenwoordigd door dhr. F. Fiselier, 
d.d. 31-07-2017 voor het bijzonder gebruik van de weg, plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen 
en inzet verkeersregelaars langs vorenvermelde provinciale wegen N224, N782. 
 
Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Gelderland (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, Julianastraat 76, 6707 DH Wageningen, hierna te noemen de 

"houd(st)er van de vergunning", behoudens andere wettelijke bepalingen, vergunning te 
verlenen als bedoeld in artikel 5.1.3.1, eerste lid, onder a en d van de Omgevingsverordening 
Gelderland voor het bijzonder gebruik van de weg, plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen 
en inzet verkeersregelaars op of langs de provinciale wegen N224, N782 op 11-11-2017  ten 
behoeve van de oversteek van de deelnemers aan de Wageningse Wintertocht1, zoals nader is 
aangegeven in het verzoek met de daarbij behorende tekeningen, onder de voorschriften die 
toegevoegd zijn aan deze vergunning. 

 
II. Aan de houd(ster) van de vergunning, vergunning te verlenen tot het gebruik van het eigendom 

van de provincie Gelderland voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en inzet 
verkeersregelaars in punt I bedoelde onder de daar vermelde voorschriften. 

 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 
 
mw. drs. E.A. Joosten 
 
 
 
 
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 rechtsbescherming, 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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VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN TE VERBINDEN AAN EEN VERGUNNING VOLGENS DE 
OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND, BEHORENDE BIJ ZAAKNUMMER 2017-011260 
 
1. BEGRIPSBEPALING 
 
2. VOORSCHRIFTEN 
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1. Begripsbepaling: 
 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
 
. "Gedeputeerde Staten", het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 

(Postbus 9090, 6800 GX Arnhem); 
 
. "de afdeling Beheer en Onderhoud", de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen (vorengenoemd 

adres). 
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2. Voorschriften 
 
1. Alvorens de tijdelijke verkeersmaatregelen worden geplaatst dient contact te worden 

opgenomen met het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6518 AG Nijmegen, 
telefoonnummer (088) 880 71 81, e-mail: oosterhout@gelderland.nl. De steunpunten zijn 
bereikbaar op werkdagen van 7:30 - 8:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur. 

 
2. Toerclub Wageningen, vertegenwoordigd door dhr. F. Fiselier draagt zorg voor het plaatsen van 

tijdelijke verkeersmaatregelen en inzet verkeersregelaars. 
 
3. De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet eerder worden aangebracht dan op 10-11-2017 

na 9:00 uur en moeten op 13-11-2017 voor 16:00 uur zijn verwijderd. 
 
4. De tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersregelaars mogen alleen actief zijn tijdens het 

evenement op 11-11-2017. 
 
5. De tijdelijke verkeersmaatregelen moeten conform bijgevoegd verkeersplan worden uitgevoerd. 
 

Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende goedgekeurde tekeningen. 
 
6. De afstand tussen zijkant bord en kant asfalt moet 1,20 m bedragen. 

De afstand tussen onderkant bord en maaiveld 1,50 m bedragen. 
 
7. De houd(st)er van de vergunning is verplicht ervoor zorg te dragen dat degene(n) die de 

tijdelijke verkeersmaatregelen zal/zullen plaatsen, onderhouden en verwijderen 
veiligheidskleding draagt/dragen, die is uitgevoerd in fluorescerend oranje-rode kleur en die in 
zodanige staat dient te verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd, dit ter 
beoordeling van Gedeputeerde Staten. 
Bij gebruik bij schemer en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige 
biezen strips zijn aangebracht. 

 
8. De houd(st)er van de vergunning moet tijdens of na het ter plaatse uit te voeren werk op de 

provinciale weg op zijn/haar kosten alle maatregelen nemen en werken uitvoeren die in het 
belang van een goede verkeersregeling en van de veiligheid van het verkeer nodig zijn. Deze 
maatregelen moeten worden genomen overeenkomstig de maatregelen die zijn opgenomen in 
CROW-publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen 
binnen de bebouwde kom". 
De houd(st)er van de vergunning is tevens verplicht gevolg te geven aan de voorschriften van 
Gedeputeerde Staten, die in het belang van het verkeer worden gegeven, en de door deze 
eventueel daartoe nodig geachte wijzigingen in het werk aan te brengen. 

 
9. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid mag/mogen het/de krachtens de vergunning aanwezige 

bord(en) niet worden voorzien van reclame-uitingen die de (extra) aandacht trekken van de 
weggebruikers. Door derden aangebrachte reclame-uitingen e.d. moeten door de houd(st)er 
van de vergunning worden verwijderd. 

 
10. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen in een goede staat te worden gehouden. Schade en 

vernielingen dienen direct (uiterlijk binnen één dag) ten genoegen van de afdeling Beheer en 
Onderhoud te worden hersteld. 

 
11. De houd(st)er van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen 

teneinde te voorkomen dat de provincie, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de 
vergunning schade lijden. 
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12. Eventuele schade toegebracht aan provinciale werken of eigendommen, moet zo spoedig 
mogelijk door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning naar behoren worden hersteld. 
Bij nalatigheid daarvan zal dat gebeuren door of vanwege de provincie op kosten van de 
houd(st)er van de vergunning. 

 
13. Als de tijdelijke verkeersmaatregelen worden verwijderd, moet(en) de gebruikte locatie(s) 

geheel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, een en ander ten genoegen van de 
afdeling Beheer en Onderhoud. 
Een vergunning als bedoeld in artikel 5.1.4.1, derde lid van de Omgevingsverordening 
Gelderland, kan worden ingetrokken of gewijzigd: 
. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
. indien de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden 

nagekomen; 
. indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde 

termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een termijn van twaalf 
maanden; 

. indien de houder van de vergunning dit verzoekt. 
 
14. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 122 van de Provinciewet en in afdeling 5.3 van de 

Algemene wet bestuursrecht moet het wijzigen of opruimen van de tijdelijke 
verkeersmaatregelen geschieden door en voor rekening van de houd(st)er van de vergunning 
met inachtneming van de daarbij te geven voorschriften. Bij nalatigheid geschiedt zulks door of 
vanwege de provincie op kosten van de houd(st)er van de vergunning. 

 
15. Door het enkele feit dat van de vergunning gebruik wordt gemaakt, geeft de houd(st)er van de 

vergunning daarvan te kennen dat met de gestelde voorwaarden akkoord wordt gegaan. 
 
16.  

. de houd(st)er van de vergunning moet voor een goede/vrije doorgang zorgen voor de 
hulpverleningsdiensten bij calamiteiten; 

 
. de houd(st)er van de vergunning dient ervoor te zorgen dat degenen die tijdens het 

evenement optreden als verkeersregelaar voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 1, lid d 
van de Regeling verkeersregelaars van 1 maart 2009 (Staatscourant 30), daarvoor zijn 
aangesteld door het daartoe bevoegd gezag en de leeftijd van de verkeersregelaar 
minimaal achttien jaren hebben; 

 
. de houd(st)er van de vergunning dient ervoor te zorgen dat op honderd meter voor de 

kruising borden J37 (algemeen gevaarteken) van bijlage 1 van het RVV 1990 worden 
geplaatst met een onderbord "verkeersregelaars"; 

 
. de houd(st)er van de vergunning dient ervoor te zorgen dat op wegen waar de geldende 

maximumsnelheid 80 respectievelijk 100 kilometer per uur of meer is borden A1(50) van 
bijlage 1 van het RVV 1990 worden geplaatst onder de in het vorige lid genoemde 
borden; 

 
. de houd(st)er van de vergunning dient ervoor te zorgen dat op de plaats waar de weg 

wordt gekruist oranje fluorescerende/rood-wit reflecterende verkeerskegels met een 
hoogte van 0,75 meter worden geplaatst in de wegberm ter nadere aanduiding van de 
oversteeklocatie; 

 
. over het vorenstaande moet door de houd(st)er van de vergunning ten minste vier weken 

van tevoren overleg worden gepleegd met de Politie eenheid Oost Nederland, district 
Gelderland Midden, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. 
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. publicatie omtrent de vergunning geschiedt door en op kosten van de houd(st)er van de 
vergunning; 

 
. achtergebleven (zwerf)vuil moet door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning 

worden verwijderd; 
 

. de houd(st)er van de vergunning moet beschikken over een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering voor de periode waarvoor deze vergunning geldt; 

 
. alle met de te nemen maatregelen verband houdende kosten komen voor rekening van 

de houd(st)er van de vergunning. 
 

. de houd(st)er van de vergunning dient in samenspraak met de gemeente er voor te 
zorgen dat het evenement en/of werkzaamheden op de website 
www.bereikbaargelderland.nl wordt geplaatst. 

 
. de houd(st)er van de vergunning dient minimaal 1 week vooraf de site 

www.bereikbaargelderland.nl te raadplegen i.v.m. eventuele onvoorziene 
werkzaamheden. 
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