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Besluit Woo verzoek - Beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van 
verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen.  

 

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 16 mei 2022 heeft u, met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo), een verzoek 
ingediend om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, openbaarmaking van 
beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale 
wegen/kruisingen. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 18 mei 2022, kenmerk 2958982.  
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt buiten de reikwijdte van de Woo. Aangezien het hier gaat om openbare informatie. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Woo-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er geen documenten aangetroffen. 
 
Daarnaast willen wij u mededelen dat de provincie geen beleidsstukken in bezit heeft. De provincie 
werkt conform de wettelijke kaders. Op de provinciale wegen en kruispunten mogen er geen 
evenementenverkeersregelaars ingezet worden. De evenementenverkeersregelaars zijn hiervoor 
niet opgeleid en gecertificeerd. Op de provinciale wegen en kruispunten moeten gecertificeerde 
verkeersregelaars ingezet worden. Dit is wettelijk bepaald (Regeling verkeersregelaars 2009).  
 
Verdere informatie omtrent wettelijke kaders kunt u vinden op: 
 

1. Omgevingsprogramma Flevoland en Omgevingsverordening Flevoland, Artikel 15.12 
(Ontheffing evenementen), beschrijft wanneer vergunning evenement nodig is. 

a. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622676  
2. Regeling verkeersregelaars 2009 

a. https://wetten.overheid.nl/BWBR0025299/2020-07-01/  
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Besluit 
Wij besluiten om u Woo verzoek af te wijzen. Aangezien u Woo verzoek betrekking heeft op 
openbare informatie. De Woo is niet van toepassing op openbare informatie. 
 
Plaatsing op het internet 
Dit besluit zal voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) worden geplaatst. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Concernzaken 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO): 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


