
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

N322; verkeersbesluit opheffen bushalte De Schans in 
gemeente Maasdriel 
 

VERKEERSBESLUIT zaaknummer 2020-013257, d.d. 21 april 2021 

 
Aanleiding 
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het opheffen van bushalte De 
Schans (km 38,700) in de gemeente Maasdriel. Deze bushalte is in 2013 fysiek al verwijderd, echter 
zonder hiervoor een verkeersbesluit te nemen. 
 
Als wegbeheerder van de N322 is de provincie Gelderland verplicht om alsnog voor deze maatregel 
op dit traject een verkeersbesluit te nemen. 
 
Beleidskaders 
Wettelijke grondslag 
Dit besluit wordt genomen conform: 

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994; 

• artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994; 

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994; 

• artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; 

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

• het geldende Algemeen reglement mandaat, Gelderland. 
 
Omgevingsvisie 
Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is 
verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, 
waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op 
het gebied van wegen, wordt gekeken naar het optimaal benutten van bestaande infrastructuur 
alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. 
 
Procedure totstandkoming 
Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Maasdriel, 
vervoersmaatschappij Arriva en met de korpschef van politie, eenheid Oost-Nederland, district 
Gelderland-Zuid. 
 
Zienswijzen 
Op het ontwerp-verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 10 december 2020 tot en met 21 
januari 2021 is geen zienswijze binnengekomen. 
 
Belangenafweging: knelpunten en maatregelen 
De provinciale weg N322 verbindt de A27 bij Nieuwendijk (Noord-Brabant) en het knooppunt 
Ewijk in Gelderland. De weg is ook wel bekend als de Van Heemstraweg. De bushalte waarop dit 
ontwerp-verkeersbesluit betrekking heeft, was onderdeel van buslijn 165. De buslijn verbindt 
s’-Hertogenbosch Centraal Station met Druten Busstation en wordt geëxploiteerd door Arriva. 
Bushalte De Schans lag ter hoogte van het buurtschap Sint Andries bij km 38,700 in de gemeente 
Maasdriel. Bushalte De Schans is in 2013 al verwijderd in het kader van het optimaliseren van de 
dienstregeling van lijn 165 en omdat er destijds al in een aantal kernen, waaronder Heerewaarden, 
nieuwe bushaltes zijn aangelegd. 
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Buslijn 165 is de afgelopen jaren sterk in gebruik toegenomen. Om de kwaliteit en capaciteit van de 
lijnvoering te verbeteren en de aansluiting op overige verbindingen van trein en bus te verbeteren 
is besloten de buslijn te ‘strekken’ en de dienstregeling uit te breiden, maar het aantal bushaltes te 
verminderen. Daarnaast zijn de bestaande haltes verbeterd zodat reizigers gemakkelijk van het 
openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Om deze groei op te vangen, heeft Arriva bovendien haar 
materieel aangepast naar langere, gelede bussen.  
 
De halte De Schans voldeed door deze intensivering van het materieel en de dienstregeling niet 
meer aan de daarvoor geldende richtlijnen. Zo was de opstelruimte voor de bus in de haltekom te 
klein. Omdat het busmaterieel is aangepast, moet de lengte van de perrons worden aangepast van 
18 naar 24 meter. Bovendien werd de halte over het gehele jaar genomen nauwelijks gebruikt. 
Vanuit deze overwegingen is besloten bushalte De Schans destijds op te heffen, echter zonder 
hiervoor een verkeersbesluit te nemen. 
 
Besluit 
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N322, km 38,700, het 
volgende verkeersbesluit: 
 

I. door de verwijderde borden L3 (bushalte) in 2013 van het RVV 1990 langs de N322 bij 
kilometer 38,700, de bushalte De Schans in de gemeente Maasdriel op te heffen. 

 
Ter inzage 
De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland 
(www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N322: Rossum 
(N831) – Beneden Leeuwen (N323). De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website 
van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het zaaknummer dan als 
zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 29 april 2021 tot en met 10 
juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45 in Kerkdriel.  
 
Ten gevolge van COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht beperkt 
beschikbaar. Neem contact op met de betreffende gemeente of het Provincieloket, telefoon 026-359 
9999, voor meer informatie en ondersteuning. 
 
Instellen beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft 
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet 
overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten 
naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag 
waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland 
(Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake besluitpunt I van het verkeersbesluit. 
 
Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het 
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op 
www.rechtspraak. 
 
 
Arnhem, 21 april 2021, zaaknummer 2020-013257 

 


