Verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/Kapellenberglaan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal
overwegende het volgende,
Wettelijk kader
onze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij het bepaalde in de artikelen 15 en 18
van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 e.v. van het Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Over dit besluit is overleg geweest met de politie, welke positief heeft geadviseerd.
Doel van de maatregel
Het doel van de maatregel is de veiligheid op de weg te verzekeren en het waarborgen van de
bruikbaarheid ervan in stand te houden.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft besloten dat op het terrein gelegen op de hoek Bremlaan/Kapellenberglaan
een nieuwe school ‘Dorpsschool Rozendaal’ wordt gerealiseerd.
Het bestemmingplan biedt geen planologische basis voor deze ontwikkeling en dient te worden
aangepast. Separaat aan dit verkeersbesluit wordt het bestemmingsplan voor deze locatie herzien
om de bouw van de Dorpsschool mogelijk te maken. Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure
wordt met toepassing van de coördinatieregeling zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening
een beeldkwaliteitsplan vastgesteld, de omgevingsvergunning verleend om de bouw van de
Dorpsschool in het gebied mogelijk te maken en de omgevingsvergunning verleend om het kappen
van enkele bomen mogelijk te maken.
Op grond hiervan is een inrichtingsplan opgesteld voor de inrichting van het perceel. Hierop is
aangegeven op welke wijze het auto- en fietsverkeer op het schoolterrein afgewikkeld wordt.
Hierbij zijn de uitgangspunten van duurzaam veilig gehanteerd.
Procedure
Op dit besluit is de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) toegepast.
Dit betekent dat het besluit tezamen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’ is
voorbereid (op grond van het raadsbesluit van 26 januari 2016). Op basis van artikel 3.31, lid 3 Wro
is daarbij de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) gevolgd.
De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 26 januari 2016 de coördinatieregeling van toepassing
verklaard.
Het ontwerp verkeersbesluit en de daarbij behorende stukken hebben vanaf dinsdag 13 september
2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 ter inzage gelegen in het gemeentehuis te Rozendaal.
(iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur) met de mogelijkheid om (gemotiveerd) een zienswijze
in te dienen.
Tegen het ontwerp verkeersbesluit zijn zes zienswijzen ingediend.

Deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen
Dorpsschool. De Nota van beantwoording zienswijzen Dorpsschool is als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn er géén aanpassingen doorgevoerd in het
verkeersbesluit.
Inzien verkeersbesluit
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen van maandag 13 februari 2017 tot en met
zondag 26 maart 2017 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1 in
Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
Beroep instellen
Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden de omgevingsvergunning
voor het kappen, de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een basisschool, kindercentrum
en gymzaal, het verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan en het bestemmingsplan
voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen de ontwerp
besluiten kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen
tegen de genomen besluiten. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de
wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp besluiten zijn aangebracht.
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
Verzoek om voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Om dit laatste te
bereiken, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van
beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer
informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
op telefoonnummer (070) 4264426.
Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast
een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.
Uitvoering
De omgevingsvergunning kan pas worden uitgevoerd nadat de vergunning in werking is getreden.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is verstreken. Beroep kan gedurende de genoemde
termijn (maandag 13 februari 2017 tot en met zondag 26 maart 2017) schriftelijk worden ingediend.
Indiening van beroep betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Om dat te
bereiken moet er naast beroep tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Besluiten:


Het nieuw aan te leggen fietspad op het schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan in
Rozendaal, zoals aangegeven op de bij dit ontwerp besluit behorende tekening aan te wijzen
als fietspad door het plaatsen van de borden model G11 met onderbord OB505.
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