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VERKEERSBESLUIT 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen Rijsbergseweg en Effenseweg.  
In verband met aanleg rotonde Effen.  
 
GOR08VB1306 d.d. 30 juli 2008. 
 
Burgemeester en wethouders van Breda 
 
Gelet op: 
 
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het 
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Het algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Breda 2008, vastgesteld door burgemeester en 
wethouders op 23 juni 2008 en inwerking getreden op 1 juli 2008, inzake de bevoegdheid tot het nemen van 
verkeersbesluiten.  
 
Overwegende: 
 
Dat op grond van het bepaalde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het in artikel 
34 van het BABW bedoelde tijdelijk plaatsen van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke 
verkeersmaatregelen, indien de omstandigheden die tot tijdelijke plaatsing of tijdelijke maatregelen leiden van 
langere duur zijn dan vier maanden. 
 
Uit het oogpunt van: 
• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen 
• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers 
• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade  
 
Is het gewenst om 
In de periode van 11 oktober 2008 tot en met 31 januari 2009 tijdelijke verkeersmaatregelen op de 
Rijsbergseweg en Effenseweg te treffen in verband met het aanleggen van een rotonde op het kruispunt 
Rijsbergseweg en Effenseweg. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen ‘Rotonde Effen, 
tijdelijke verkeersmaatregelen’ met tekeningnummer 222956/001 t/m 222956/007.  
 
Motivering 
 
Op 17 juli 2008 is een interne aanvraag met kenmerk GOR08VB1306 voor een verkeersbesluit ingediend in 
verband met het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op de Rijsbergseweg en Effenseweg. Op het kruispunt 
Rijsbergseweg en Effenseweg wordt een rotonde aangelegd. Om deze rotonde te realiseren zullen tijdelijke 
verkeersmaatregelen geplaatst moeten worden om de verkeersveiligheid te waarborgen.  
 
Het werk wordt uitgevoerd in de periode van 11 oktober 2008 tot en met 19 december 2008. In verband met 
onvoorziene omstandigheden kan het werk langer duren en daarom wordt dit verkeersbesluit voor 5 weken 
langer genomen, tot en met 31 januari 2009. De gemeente streeft er natuurlijk naar de werkzaamheden binnen 
de geplande periode af te ronden.  
 
Het werk zal in 7 fasen uitgevoerd worden. Het verkeer tussen Breda en Rijsbergen kan altijd doorgang blijven 
vinden. Ook Effen zal gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven. Voor een aantal fasen wordt een bypass 
aangelegd zodat het verkeer kan passeren en er op de huidige rijbaan gewerkt kan worden. In de meeste fasen 
wordt met een tijdelijke verkeersregelinstallatie gewerkt zodat het verkeer om en om doorgang kan vinden.  
 
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de weg geheel afgesloten voor het verkeer. Aan het 
begin van het werkvak wordt dan ook het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en 
geleiders van rij- of trekdieren of vee, geplaatst. Door met een volledige afsluiting van de rijbaan en in fasen te 
werken kunnen de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Naast de bebording om het 
wegvak af te sluiten wordt per fase aanvullende bebording geplaatst om overlast te voorkomen en om het 
verkeer veilig langs het werkvak te geleiden. Een ander zoals opgenomen op de verschillende tekeningen per 
fase.  
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Belangenafweging 
 
De werkzaamheden gaan hinder met zich meebrengen voor omwonenden en bedrijven in de vorm van  
werkzaamheden op de route naar hun woning of bedrijf. Tijdens alle fasen blijft bereikbaarheid wel gewaarborgd. 
Doordat in bepaalde fasen gewerkt wordt met een tijdelijke verkeersregelinstallatie en een lagere 
maximumsnelheid op de bypass zal er enige vertraging kunnen ontstaan. Men zal er dus rekening mee moeten 
houden dat de reistijd wat langer kan worden.  
 
In het voortraject is de wijkraad betrokken geweest en hebben uitleg gekregen over de verkeersmaatregelen. Via 
een nog te plannen avond zullen alle bewoners en bedrijven op de hoogte gebracht worden van de 
werkzaamheden en de plannen rondom de rotonde. Daarnaast wordt er voor aanvang van de werkzaamheden 
een Breda Bericht verstuurd. Met de nood- en hulpdiensten en Veolia (busmaatschappij) worden de 
werkzaamheden nog afgestemd. Met de gemeente Etten-Leur, gemeente Zundert, de provincie en 
Rijkswaterstaat is overlegd. De werkzaamheden zijn afgestemd en de bebording voor de omleidingsroute mag op 
hun grondgebied geplaatst worden. Deze bebording is niet verkeersbesluitplichtig.  
 
Door de tijdelijke verkeersmaatregelen kan er efficiënt en veilig worden gewerkt. De gemeente heeft daarom het 
belang van het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen en het belang van de verkeersveiligheid zwaarder 
laten wegen dan de relatief korte periode van hinder voor de bedrijven en omwonenden.  
 
Volgens vaste jurisprudentie moeten tijdelijke verkeersmaatregelen worden beschouwd als een normale 
maatschappelijke ontwikkeling waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. De nadelige gevolgen van 
dergelijke maatregelen mogen echter niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 
Naar onze mening leiden de tijdelijke verkeersmaatregelen van het onderhavige verkeersbesluit niet tot 
onevenredige hinder of overlast. Door in fasen te werken kan het verkeer altijd doorgang blijven vinden waardoor 
de hinder van de werkzaamheden zo veel mogelijk wordt beperkt.   
 
Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld danwel dat door de te nemen 
maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. 
 
Gehoord 
 
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd 
met de politie Breda. 
 
Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd 
met de gemeente Etten-Leur, gemeente Zundert, de Provincie en Rijkswaterstaat. 
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Besluiten 
 
I. In verband met de werkzaamheden aan de Rijsbergseweg en de Effenseweg in verschillende fasen 

tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen op de Rijsbergseweg, Effenseweg en omliggende straten. In 
verband hiermee in verschillende fasen wegvakken geheel of gedeeltelijk af te sluiten met rood-wit 
geblokte afzethekken en het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee. Daarnaast bebording, ter regeling van het verkeer, te plaatsen zoals 
opgenomen op bijgevoegde tekeningen 

 
II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Rotonde Effen, tijdelijke verkeersmaatregelen’ met 

tekeningnummer 222956/001 t/m 222956/007. 
 
III. Dit verkeersbesluit in werking te laten treden op 11 oktober 2008 en te laten gelden tot en met  

31 januari 2009 of voor zoveel korter als nodig is in verband met de werkzaamheden.  
 
IV. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op woensdag 30 juli 2008. 
 
Breda, 30 juli 2008. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Breda, 
namens dezen, 
hoofd afdeling Gebruik Openbare Ruimte, 
 
 
 
mevr. J. Bolt. 
 
 
Ter visie legging  
 
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 30 juli 2008 tot en met 10 september 2008 ter inzage bij de balie 
Voorlichting van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Nadere informatie kan worden 
ingewonnen bij Dhr. R. Goossens onder tel. 076-5299283.  
 
Bezwaar 
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van 
Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.  
 
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 
a. naam en adres 
b. de dagtekening 
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Tijdelijke 

verkeersmaatregelen Rijsbergseweg en Effenseweg’. 
d. de gronden van het bezwaar 
U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. 
 
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van 
een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. 
 
Bijlagen 
Tekening ‘Rotonde Effen, tijdelijke verkeersmaatregelen’ met tekeningnummer 222956/001 t/m 222956/007.  
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