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Beslissing op bezwaar inzake het bezwaarschrift tegen
het besluit van 25 maart 2014 met kenmerk
PZH-2014-467602494, inzake het verkeersbesluit voor
het Meniivedekanaal en het Verbindingskanaal

- advies bezwarencommissie- Awb
• varslag hoorzitting bezwaren
commissie- Awb
- verkeersbesluit Merwedekanaal
1998

Geachte mevrouw Fluitsma,
In antwoord op het op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuur^echt ingediende
bezwaarschrift tegen ons besluit van 25 maart 2014, bekend g^aakt op 1 april 2014, met
kenmerk PZH-2014-467602494, inzake het verkeersbesluit voor het Merwedekanaal en het
Verbindingskanaal, delen wij u het volgende mee.
Ontvankelijkheid
Uw t)ezwaarschrift is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken en is dus op tijd
ingediend. Eveneens is vastgesteld dat u belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de
Algemene wet bestuursrecht bent. Het bezwaarschrift is voorts gemotiveerd en voldoet aan de
verdere eisen van artikel 6:5 van de Algemene wet tsestuursrecht, waarmee de ontvankelijkheid
van het bezwaarschrift gegeven is.

Bezoekadres
Zuid-Holsndplein 1
2596 AW Den Heag
Tm 9 en bussen 18,
22,65 stoppen dkhtbii
het proVndelHils. Vanaf
station Den Heeg CS Is
Iwt ben minuten lopen.
De petkeemjlmle voor
sulo's is bapeikL

Mondelinge behandeling
In overeenstemming met de voorgeschreven procedure hebben wij uw bezwaarschrift voor
behandeling en advies in handen gesteld van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie
heeft u In de gelegenheid gesteld uw bezwaren tijdens de hoorzitting van 26 februari 2015
mondeling toe te lichten. Het verslag van deze hoorzitting treft u bijgaand aan.
Advies bezwarencommissie
De Bezwarencommissie-Awb heeft bij brief van 5 maart 2015 advies aan ons college uitgebracht.
Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren wij uw bezwaren gegrond.
Voor wat betreft de inhoud en de motivering verwijzen wij conform artikel 3:49 Algemene wet
bestuursrecht naar dit advies, dat onderdeel uitmaakt van dit besluit en hier als ingelast moet
worden beschouwd. Ook dit advies treft u bijgaand aan.
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Besluit
Gelet op het voorgaande;
- verklaren wij uw bezwaren gegrond;
- bepalen wij dat het besk'eden besluK, voor z<wer het betrekking heeft op het aanwijzen
van ligplaatsen in het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. niet reüitsgeldig
genomen is;
- herroepen wij het bestreden besluit voor zover het betrekking heeft op het aanwijzen van
ligplaatsen in het Zuid-Hollandse deel van het Merwedekanaal en in het
Verbindingskanaal.
Door het herroepen van het op 1 april 2014 gepubliceerde besluit met kenmerk PZH-2014467602494. komt de intrekking van het verkeersbesluit van 3 november 1998, gepubliceerd in
Provinciaal Blad (nr. 58) van 10 november 1996 te vervallen, waardoor de regeling uit dit besluit
weer van kracht wordt. Drt besluit is als bijlage bij deze brief toegevoegd.
Overigens delen wij u nog ter informatie mee dat wij voomemens zijn om op termijn een nieuw
verkeersbesluit voor het Menwedekanaal en het Verbindingskanaal voor te bereiden. Hieraan zal
een nader onderzoek naar de situatie op het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal ten
grondslag liggen. Overleg met (vertegenwoordigers van de) meest betrokken belanghebbenden
zal onderdeel van dit onderzoek uitmaken.
Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit staat ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na de dag van verzending beroep open bij de Rechtsbank 's-Gravenhage, sector
Bestuursrecht. Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den
Haag).
Kischtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursredit schorst het beroep de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan - ais beroep is Ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (adres als
hiervoor) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Wij verzoeken een kopie van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden
aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
mr. drs. A. Oriesprcng
directeur Dienst Beheer Infrastructuur
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening In de brief.
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