
Verkeersbesluit voor het instellen van een onverplicht fietspad, uitgezonder 

landbouwverkeer, op de Zuiderkwelweg tussen de Oosterterpweg en het 

Wagenpad, doormiddel van bord G13 met onderbord met tekst “uitgezonderd 

landbouwverkeer” 

  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van 

de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. 

Vereiste van besluit 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 

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

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een 

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Overwegingen 

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan 

is het gewenst om op de Zuiderkwelweg, tussen de Oosterterpweg en het Wagenpad, een onverplicht 

fietspad in te stellen, uitgezonder voor landbouw verkeer, doormiddel van bord G13 en onderbord 

“uitgezonderd landbouwverkeer”. 

De weg is op dit moment afgesloten voor alle verkeer doormiddel van bord C1, uitgezonder landbouw- 

verkeer. Omdat er weinig toegangen zijn tot landbouwgronden en geen woningen ontsloten worden 

op bovengenoemd stuk van de Zuiderkwelweg, wordt de weg relatief weinig gebruikt. De weg is toe 

aan onderhoud en kan daarbij geschikt worden gemaakt als fietspad. Omdat de ontmoetingen tussen 

landbouwverkeer en fietsers waarschijnlijk beperkt zullen zijn levert dit geen gevaar op voor de wegge- 

bruikers. E.e.a. zoals aangegeven in de bijlagen van dit besluit. 

Met het bovenstaande wordt beoogd dat fietsers en landbouwverkeer gebruik kunnen maken van de 

Zuiderkwelweg, tussen de Oosterterpweg en het Wagenpad. 

Belangenafweging 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het 

openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord. 

Advies politie 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er 16 

maart 2021 overleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en 

deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel.  

Awb-procedure 

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen. 

Besluit 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om op de Zuider- 

kwelweg, tussen de Oosterterpweg en het Wagenpad een onverplicht fietspad in te stellen, uitgezonderd 
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landbouwverkeer, doormiddel van het plaatsen van bord G13 met onderbord “uitgezonderd landbouw- 

verkeer”. 

Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending bezwaar indienen via 

de website www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken. Tijdens de bezwaarprocedure blijft het genomen 

besluit van kracht. 

Meer informatie over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u vinden op www.hollandskroon.nl/be- 

zwaar-maken. 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening 

vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Dit kan alleen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wanneer een voorlopige voorziening wordt 

aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 

Afschriften 

Politie Noord-Holland 

Ondertekening 

Namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon 

A. Schipper 

Medewerker Verkeer en Vervoer 
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