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Verkeersbesluit aslastbeperking en gewichtsbeperking brug 
Ruinerwoldseweg t.h.v. Woldkade te Meppel 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, 

Gelet op: 

• Artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat een 

verkeersbesluit moet worden genomen voor plaatsing van artikel 12 van 

het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: 

BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals onderborden voor zover 

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

• Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is 

bepaald dat verkeersbesluiten voor wegen onder beheer van de gemeente 

Meppel worden genomen door burgemeester en wethouders; 

Overwegingen ten aanzien van het besluit: 

Overwegende: 

• dat de gemeente de veiligheid op de weg wil verzekeren;  

• dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;  

• dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid ervan wil 

waarborgen;  
• dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil 

waarborgen;  

• dat uit onderzoek is gebleken dat het draagvermogen de brug in de 
Ruinerwoldseweg t.h.v. de Woldkade in eigendom en beheer van de 

gemeente Meppel niet meer geschikt is voor het afwikkelen van zwaar 
verkeer;  

• dat n.a.v. dit onderzoek het vervangen van de brug op de planning staat; 

• dat de voorbereiding van deze vervanging ongeveer een jaar gaat duren;  
• dat de gemeente tot die tijd de door het zwaar verkeer veroorzaakte 

overlast, hinder of schade als gevolg van de huidige toestand van de brug 
wil voorkomen;  

• dat zonder maatregelen te nemen de instandhouding en bruikbaarheid van 

de brug tot de vervanging in het geding is;  
• dat zonder maatregelen te nemen de verkeersveiligheid van de 

verkeersdeelnemers op brug in het geding is;  

• dat zonder maatregelen te nemen de vrijheid van het verkeer om de 
geëigende route en bestemmingen te kunnen kiezen in het geding is;  

• dat om de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van wegen en deze 
brug te garanderen en om schade te voorkomen de belasting van de brug 

beperkt moet worden;  

• dat er voor de brug tot de vervanging een aslast- en gewichtsbeperkingen 
wordt ingesteld; 

• dat dit betekent dat de brug gesloten wordt voor voertuigen die een aslast 
hebben die hoger is dan een bepaald gewicht en die zwaarder zijn dan een 

bepaald gewicht;  



 

• dat bovengenoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden door het 

plaatsen van verkeersborden C20, C21 en vooraankondigingen van C20, 
C21 conform bijlage 1 van het RVV 1990; 

• dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van 
verkeersborden C20 en C21 van bijlage 1 van het RVV 1990 een 

verkeersbesluit is vereist; 

• dat de gemeente met deze maatregelen enerzijds het belang van 
instandhouding van de brug en anderzijds de belangen van 

vrijheid/verkeersveiligheid van en voor het verkeer en de belangen van 

bereikbaarheid van bestemmingen heeft afgewogen; 
• dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politiechef eenheid 

Noord Nederland en deze hierover positief/negatief heeft geadviseerd; 

 

Besluiten 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:  

1. tot het instellen van een aslastbeperking van 7 ton (RVV C20) en een 

gewichtsbeperking van 30 ton (RVV C21) op de brug in de 

Ruinerwoldseweg t.h.v. de Woldkade te Meppel; 

 

2. tot het plaatsen van de volgende bebording: 

a. aslastbeperking 7 ton C20 en gewichtsbeperkin 30 ton C21 aan 

beide kanten van de brug; 

b. vooraankondigingen C20 en C21 met afstandsonderborden op de 

Ruinerwoldse weg nabij de Eekhorstweg en op de Commissaris de 

Vos van Steenwijklaan nabij de Ceintuurbaan; 
c. informatiebord L10-02R op de Burgemeester Knopperslaan, L10-02L 

op de Ceintuurbaan en L10 op de Ruinerwoldse weg nabij de 
Eekhorstweg (voor ontwerp zie tekening vooraankondiging bij 

Eekhostweg); 

 
3. deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit 

gevoegde situatietekeningen (3 stuks); 

 
4. Dat deze aslastbeperking geldig is totdat de huidige brug vervangen is 

door een nieuwe brug; 
 

5. de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door 

plaatsing van het besluit in de Staatscourant en de Meppeler Courant.  

 
15 maart 2021 

 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 

 

 
 

J.A. Trompetter 
Teammanager Ruimte Initiatief 

 
Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening. 



 

 

 
 

 
Bezwaar maken 

Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen 6 weken na de 

datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:  
Gemeente Meppel 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 501  
7940 AM  MEPPEL 

 
Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens 

opneemt. Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt: 

- uw naam en adres; 
- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient; 

- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit. 

 

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen? 
  

Voorlopige voorziening 

U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft 
ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of 

juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:  
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland 

Afdeling bestuursrecht 

Postbus 150 
9700 AD Groningen 

 
Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening 

kosten in rekening brengt. 

 


