
Verkeersbesluit inzake het tijdelijk afsluiten 

van het Kruinpad te Marken 

RWS-2022/39374 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 

inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod 

ontstaat of wordt gewijzigd. 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 ben ik bevoegd dit verkeers- 

besluit te nemen 

Motivering 

Grote delen van de dijk rondom het eiland Marken voldoen niet meer aan de waterveiligheidseisen. 

Daarom is door Rijkswaterstaat besloten deze dijk aan te pakken. In dit kader is het noodzakelijk op een 

gedeelte van deze dijk proefvakken aan te leggen om het grondgedrag te kunnen monitoren, zodat kan 

worden vastgesteld of het ontwerp van de voorgestelde dijkaanpak in de praktijk voldoet. 

Daarom dient in het kader van de verkeersveiligheid van de gebruikers een gedeelte van het Kruinpad 

te Marken tijdelijk te worden afgesloten. Het betreft hier het gedeelte Kruinpad tussen de Havenbuurt 

en de N518/Kruisbaakweg, en het Kruinpad tussen de N518/Kruisbaakweg en de Rozenwerf. 

Op 9 september 2022 heeft de opdrachtnemer van het versterken van de dijk, zijnde de Combinatie Hof 

van Marken, verzocht hiertoe een verkeersbesluit te nemen. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer 

RWSZ2022-00013368. 

BELANGENAFWEGING 

GEVOLGDE PROCEDURE 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg 

gepleegd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde. Deze heeft een 

positief advies gegeven. Het betrokken weggedeelte is in het beheer bij het Rijk en gelegen binnen de 

gemeente Waterland. 

  

BESLUIT 

Op grond van bovenstaande overwegingen besluit ik om door het plaatsen van borden C1 en C16 het 

Kruinpad tussen de Havenbuurt en de N518/Kruisbaakweg, en het Kruinpad tussen de N518/Kruisbaakweg 

en de Rozenwerf van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024 af te sluiten voor al het verkeer, zoals aangegeven 

op de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk 22-0233-03-01 d.d. 6-7-2022. 

  

Haarlem 27 december 2022 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 
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ir. A.F. Wolters 

Mededelingen 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een 

belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat en ingediend bij de hoofdingenieur-directeur in de directie West Nederland Noord van het 

directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop 

dit besluit in de Staatscourant is bekendgemaakt. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten; 

‘de naam en het adres van de indiener; 

‘de dagtekening; 

‘een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; 

‘de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om in spoedeisende 

gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen 

bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de 

indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. 

Van de indiener van het verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige 

voorziening wordt griffierecht geheven. 

Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn 

waarbinnen het bedrag betaald moet worden, kan men zich in verbinding stellen 

met de griffier van bovenbedoelde rechtbank. 

Afschrift van dit besluit is gezonden aan: 
Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem 
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