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Toezending vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Geachte heer

.. ,..'
Hierbij zend ik u de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor
het maken en behouden van een afrit aansluitend op de N59 ten behoeve van de
afwikkeling van werkverkeer in verband met de dijkversterking Kisters- of SJzanna's
inlaag.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen
deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u echter nog vragen
hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met bovengenoemd contactpersoon.

Hoogachtend,

OE M INISTffi VAN VffiKEffi B\J WATffiSTAAT,
namens deze,

HEfHOOFDWB3~

Rijkswaterstaat Zeeland

Wegendistrict Zeeland

Postadres: Postbus 149,4460 AC GOES

Bezoekadres: 8Jertsenstraat 98, GOES

Tel: (0113) 24 75 00

Fax: (0113) 21 2691
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Datum
19 december 2007

RijkswaterstaatM inisterie van Verkeer en Waterstaat

Nummer
Z8500161116/D00448079
Onderwerp
Vergunning voor het aanleggen van een tijdelijke afrit aansluitend op de rijksweg N59.

Met 1 tekening

DEMINlsrER VAN VERKEER e.J WATERsrAAT

AANHS=

Bij brief van 24 augustus 2007 heeft Waterschap Zeeuwse Eilanden een aanvraag
ingediend om vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het
aanleggen van een tijdelijke afrit aansluitend op de rijksweg N59 ter hoogte van km.
3,45 ten behoeve van afwikkeling werkverkeer dijkversterking Kisters- of &lzanna's
inlaag gelegen in de gemeente &:;houwen-Duiveland.

Deze aanvraag is door ontvangen op 24 augustus 2007 en ingeschreven
onder zaaknummer

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet
bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit ik aan Waterschap
Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,4330 ZW M iddelburg, hierna genoemd 'de
vergunninghouder' alsmede aan diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het
aanleggen van een tijdelijke afrit aansluitend op de rijksweg N59 ter hoogte van km.
3,45 ten behoeve van afwikkeling werkverkeer dijkversterking Kisters- of &lzanna's
inlaag gelegen in dé gemeente Schouwen-Duiveland.

VO 0 RSCH RI FT8'+J

1 Plaatsbepaling )

1.1 De werken mogen worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven
op de bij deze beschikking behorende tekening van 10 augustus 2007.



I~,

2 Aanvang werkzaamheden

2.1 Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet
de vergunninghouder van het voornemen daartoe, onder opgave van dag en
uur, kennis geven aan de Coördinator Verkeer, de heer B.J.M. Habing,
bereikbaar op mobiel 06-53819698.

2.2 Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in vorige lid genoemde tijdstip
kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk,
doch binnen 24 uur, kennis geven aan de in lid 2.1 genoemde functionaris.
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7.1

Verkeershinder

De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er
geen hinder en gevaar voor het verkeer ontstaat.

Waterafvoer

De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ten
alle tijden ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Werkzaamheden

Door of namens het Districtshoofd kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van
betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Onderhoud

De vergunninghouder moet de op grond van deze vergunning aanwezige
werken in goede staat onderhouden. Door of namens het Districtshoofd
kunnen met betrekking tot het onderhoud van de werken aanwijzingen
worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken
belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen
terstond worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en! of hinder
voor het verkeer veroorzaken.
Onderhoudswerkzaamheden dienen vooraf gemeld te worden aan de
Coördinator Verkeer, de heer B.J.M. Habinq, bereikbaar op mobiel 06-
53819698.

Bescheiden, die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig moeten zijn

Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals
tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste
één exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.
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8 K1ic-melding

8.1 De vergunninghouder dient zich te vergewissen van de bestaande ligging van
de kabels en leidingen ter plekke van hem uit te voeren werkzaamheden.
Hiertoe dient door hem een tijdige Klic-melding te worden gedaan aan Klic,
telefoonnummer 0800-0080.

9 Tijdsduur
9.1 Na afloop van de dijkwerken, dient u in overleg met Rijkswaterstaat, de tijdelijke

afrit te verwijderen en dient alles in oorspronkelijke staat terug gebracht te
worden.

10 Voortgang van de werkzaamheden

• 10.1 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten,
éénmaal aangevangen, indien dit mogelijk is, onafgebroken en met spoed
worden voortgezet.

11 Calamiteiten en andere direct ingrijpen vorderende voorvallen

1?1.1 Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk
mededeling worden gedaan aan het Districtshoofd.

11.2 In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen
te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige
verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het
betrokken rijkswaterstaatswerk noodzakelijk is.

12 Wijze van transport en opslag van bouwstoffen en materialen

12.1 Bouwstoffen, materiaal en materieel moet zodanig worden opgeslagen en
geplaatst, dat er geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

12.2 Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik worden
gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.
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13 Stremming

13.1 Sremming van het verkeer in verband met het onderhoud van het werk wordt
alleen toegestaan, indien dit beslist onvermijdelijk is. De dan nodige stremming
behoeft de voorafgaande toestemming van het Districtshoofd.

14 Verkeersmaatregelen

14.1 De vergunninghouder dient de benodigde verkeersmaatregelen te nemen in
overleg en op aanwijzing van de heer bereikbaar op
telefoonnummer of de heer , bereikbaar op
telefoonnummer De verkeersmaatregelen dienen door en op
kosten van de vergunninghouder te worden genomen.

14.2 De eventuele verkeersmaatregelen die geplaatst! getroffen moeten worden ten
behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, dienen per e-mail, op de
maandag vóór 15.00 uur voorafgaand aan de week waarin deze maatregelen
genomen worden, ingediend te worden bij de afdeling Operationeel Beheer en
Verkeer van het Wegendistrict. Het invulformulier wegwerkzaamheden kunt u
per e-mail opvragen via het verkeecslQketw.egeD_djstrictzeeIand@::ws.nJ

14.3 De vergunninghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een
permanente controle op de getroffen maatregelen.

1.4.4 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat personen die vanwege de
vergunninghouder betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden aan
wegen en aan andere naast of nabij wegen gelegen werken, in het bezit zijn
van geldige, vanwege de wegbeheerder door de opdrachtgever te verstrekken
verklaring, waarmee ontheffing wordt verleend aan artikelen van het
Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

15 Veiligheidskleding tewerkgestelde personen

15.1 Degenen, die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk
buiten enig voertuig op of langs de Rijksweg bevindt, zijn verplicht
veiligheidskleding te dragen, die is uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 471
en de Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Werkzaamheden.
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OVERWEGINGe.J

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een
waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd,

a. daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden;
b. daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te

plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

BB.ANGe.JAFWEGING e.J MOTIVERING

• Betrokken belangen

Bij het realiseren van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd spelen
in dit verband de volgende belangen een rol:
• het beheersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de
.;verzekering van het veilig en' doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van
het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken;

• het belang dat de aanvrager heeft, te weten het maken van een afrit ten behoeve
van de afwikkeling van werkverkeer.

• de belangen van derden worden voor zover bekend niet geschaad .

.Motivering

Ten behoeve van de afwikkeling van het werkverkeer voor de dijkversterking Kisters-
SJzanna's inlaag dient een afrit aansluitend op de rijksweg N59 te worden aangelegd.
Het werk is uit het oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk
toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van dat werk verzekerd blijft.

Slotoverwegi ng
Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen,
is aldus niet gebleken dat de vergunning, mede gelet op de daaraan te verbinden
voorschriften, moet worden geweigerd.

,
/
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Door mij is geen openbare voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht. Reden hiervan is, dat ik ervan uitga dat
belanghebbenden door dit besluit redelijkerwijs niet in hun rechten worden aangetast.

ONDBUB<ENING

DE M INISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
HET HOOFD WEGEN DISTRICT ZEB.AND,

•
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M EDEDB..ING8\J:

Bezwaar
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de M inister van Verkeer en Waterstaat
en gezonden aan de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres:
Postbus 5014, 4330 KA Middelburg).

•
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit

waartegen het bezwaarschrift zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit 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. Een dergelijk verzoek dient te
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 zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b, de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en

nummer of kenmerk van het besluit;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd.
Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking
heeft overlegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een
bedrag aan Griffierecht geheven. 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.
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Rechtsopvolging
Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeling
worden gedaan aan het Districtshoofd.

Inspanningsverplichting
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het
vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken
van de vergunning schade lijden.

•
Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze
beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens vergunning en! of ontheffing vereist kan zijn op grond van
andere wetten en! of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Privaatrechtel ij ke toestemmi ng
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van
staatseigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent
'dat gebruik is voorbehouden aan de dienst der Domeinen.
"ln verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de betrokken '
'inspecteur der Domeinen, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot
het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder
'kan wenden.

'Kosten van maatregelen
De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en! of in
verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt
worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de
vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen
onder meer de kosten, verbonden aan de doorhet vergunningverlenende orgaan te
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden
calamiteiten.

Expèditie
Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

a. Regionale directie Domeinen Zuid, Postbus 2222, 4800 CEBreda.
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BI.l.AGE 1: Begrippenlijst behorende bij deze vergunning van de Minister
van Verkeer en Waterstaat.

In deze vergunning wordt verstaan onder:
• Het districtshoofd; het hoofd van het Wegendistrict Zeeland (adres: Evertsenstraat

98, GO ES, postadres: Postbus 149, 4460 AC GO ES);
• Werken: het aanleggen van een tijdelijke afrit met bijkomende werken;
• Werkzaamheden: het onderhouden en/ of opruimen van de op grond van de

vergunning te behouden werken.

BI.l.AGE2: TEKENING UITVOERING WERKEN behorende bij de vergunning van
de M inister van Verkeer en Waterstaat
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