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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIUEU

Maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij een besluit heeft
genomen tot het instellen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen op het weggedeelte
van de Rijksweg N57 tussen km. 57,9 en km. 58,9 (Oosterscheldekering/Roggenplaat) In
de gemeente Schouwen.,Duiveland.
In hoofdzaak zijn de maatregelen het instellen van maximumsnelheden en het instellen
van een inhaalverbod van 26 maart 2012 tot loktober 2012 of zoveel langer dan nodig of
korter dan mogelijk zal blijken te zijn.

Terinzagelegging
Het betreffende verkeersbesluit ligt met Ingang vanaf 26 maart 2012 gedurende zes weken
ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur op de
volgende adressen:

1. Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 (Informatiecentrum kamer 1.17) te
Middelburg;

2. Rijkswaterstaat, Wegendistrict Zeeland, Evertsenstraat 98 te Goes;
3. Gemeente SChouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, te Zierikzee.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde termijn een bezwaarschrift indienen
tegen het besluit. Indien een bezwàarschrift is ingediend kan dearnaast een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend, één en ander op de wijze zoals is vermeld in
het onderdeel "MEDEDELINGEN" van het ter Inzage gelegde besluit.

Hoogachtend, L
DEMINISTERV~N INFRASTRUCTUURENMILIEU,
Namens eze /
HET~JffWEGENDISTRICT ZEELAND,
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Begripsbepalingen
In het besluit wordt verstaan onder:
1. 'de Hoofdinqenleur-Dlrècteur'. de Hoofdingenieur-Directeur van

Rijkswater$taat Zeeland, (adres: Poelendaelestnqel 18, Postbus 5014,
4330 KA Middelburg);

2. 'het Dlstrlctshoofd', het Hoofd van het Wegendistrict Zeeland (adres:
EvertsE!nstraat 98, PoStbus 5014,4330 KA Middeiburg);

3. 'RW 1990', het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
4. 'BABW', het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit·

Vereiste van beslUit
Op grond Van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, moet een
verkeersbestult worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in
artikel 12 Van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden
voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijZigd~ •
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a van de Wegenverkeerswet 1994 ben
ik bevOegd dit verkeersbeslutt te nemen.

BelangenafWèging en motivering
De Roggenplaat is een eiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterseheide-
kering . Projectbureau Zeeweringen zal verbeteringswerkzaamheden uitvoeren
aan de glooiingsconstructie van het 2,7 lange dijklichaam op de Roggenplaat.

Op het eiland Roggenplaat loopt de rijksweg N57. Om het bouwverkeer op een
goede en veilige wijze af te wikkelen met een zo min mogelijke hinder voor het
wegVerkeer zullen er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, waaronder
maximumsnelheden en een inhaalverbod worden ingesteld. Tevens zal er een
tijdelijke verkéèrsreqelinstallatle (VRI) worden geplaatst.

Het betreffende weggedeelte is in beheer bij het Rijk en gelegen binnen de
gemeente Schouwen-Duiveland.



Gevolgde procedure
Door mij is de procedure voor de voorbereiding van besluiten als bedoeld in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet gevolgd. Redenhiervan is
dat ik er van uitga dat andere belanghebbenden door het nemen van dit besluit
redelijkerwijs niet in hun rechten worden aangetast.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Regiopolitie
Zeeland.

BESLUIT:

• Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik om:

Middels plaatsing van de borden A0150 en A0170 van de bijlage 1 van
het RW; tussen km. 57,9 en km. 58,9 van de rijksweg N57 tijdelijk
maximumsnelheden van respectievelijk 50 krn/h eh 70 krn/h in testellen
van 26 maart 2012 tot 1 oktober 2012 of zoveel langer dan nodig of .
korter dan mogelijk zal blijken te zIjn;

Middels plaatsing van de borden FOl van de bijlage 1 van het RW een
tijdelijk inhaalverbod in te stellen tussen km. 57,9 en km. 58,9 van de
rijksweg N57 van 26 maart 2012 tot loktober 20.12of zoveel langer dan
nodig of korter dan mogelijk zal blijken te zijn.

Hoogachtend,

DE MINISTERVAN INFRASTRUCTUURENMILIEU,
Namens deze,
HET~~rWEGENDISTRICT ZEELAND,
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MEDEDELINGEN:

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen
6 weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van
Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de Hoofdingenieur~Directeur van
Rljkswaterstaat Zeeland (adres: Postbus 501.4, 4330 KA Middelburg).
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te
bevatten: .
1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het

bezwaarschrift zich richt;
4. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan

verenigen.

Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Eendergelijk verzoek
dient të worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector
Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend
en tenmlnsta het volgende tè bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de

datum en het kenmerk van de beschikking;
4. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden
overlegd. Naar aanleiding van hei: verzoek kan de Voorzienil1genrechter een
voorlopige voorziening treffen indien oiweiwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. .

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een
bedrag aan griffierecht gehèven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de
verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het
griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op.welke wijze het
verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de hiervoor vermelde rechtbank via http://loket.rechtsoraak.nltbestuurstecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).·
Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaardan.
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Expeditie

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schouwen-
Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee;
Politie Zeeland, Postbus 5009, 4330 LA Middelburg;
Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg .
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