
Besluit Zuidschinkeldijk;

Registratienummer: 18.0241464

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van

de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW

1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het

Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands

Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

Het doel van het verkeersbesluit is het weren van motorvoertuigen op het zuidelijke deel van de Zuid-

schinkeldijk. Motorvoertuigen, voornamelijk campingbezoekers of ander toeristisch verkeer, kunnen

met het uit- of inrijden van de Zuidschinkeldijk zorgen voor verkeersonveilige situaties, vanwege de

onoverzichtelijke bocht in de N502. Het grote verschil tussen de snelheid van voertuigen op de Provin-

ciale weg en de snelheid van voertuigen die de Zuidschinkeldijk in willen rijden of willen verlaten kan

leiden tot gevaarlijke situaties.

Hierbij worden de volgende acties ondernomen aan de Zuidschinkeldijk

- Verplaatsen van de fysieke afscheiding (paaltjes), met uitzondering voor (brom)fietsers van de

noordzijde van de camping naar de zuidzijde van de camping

- Aanbrengen bord G12A (verplicht fiets-/bromfietspad) in de rijrichting Zuidschinkeldijk aan de

zijde van de camping.

- Aanbrengen bord G12B (eind verplicht fiets-/bromfietspad) in de richting Uitlandseweg aan de

zijde van de camping.

- Aanbrengen G12A (verplicht fiets-/bromfietspad) in de rijrichting Uitlandseweg aan de zijde

Zuidschinkeldijk, met onderbord 'uitgezonderd voor landbouwvoertuigen'.

- Aanbrengen bord G12B (eind verplicht fiets-/bromfietspad) in de richting Zuidschinkeldijk aan de

zijde Zuidschinkeldijk.

- Aanbrengen van een fysieke afscheiding (klappaal), met uitzondering voor (brom)fietsers en

landbouwvoertuigen, aan de zijde van de Zuidschinkeldijk.

Het nemen van dit besluit heeft als doel:

-Het verzekeren van de veiligheid op de weg.
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Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg

gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland en met de ge-

meente Schagen. Deze adviseerden positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

I. Een zuidelijke deel van de Zuidschinkeldijk brom/fietspad maken, met uitzondering van landbouw-

voertuigen.

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten d.d. 30-10-2018.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

 

 

 

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit

bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan  Het tationsplein  136 , 1703  WC  Heerhugo-

waard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit

worden verkregen.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

• Gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen.

• Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,

worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de

indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de

Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de

rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.
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