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ONDERWERP
Beslissing Gedeputeerde Staten inzake spoorwegovergang Alverna

SAMENVATTING
Wij stellen u voor de raad te adviseren niet in beroep te gaan tegen de beslissing van 
Gedeputeerde Staten Noord-Holland d.d. 16 mei 2017, om het besluit van de gemeenteraad 
van Heemstede, tot afwijzing van de verzoeken tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna, te vernietigen en de spoorwegovergang bij de 
Laan van Alverna aan het openbaar verkeer te onttrekken.
Dit met name vanwege de geringe kans op succes bij de bestuursrechter en ook omdat het 
onwenselijk is te procederen tegen medeoverheden.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Volgens artikel 9 van de Wegenwet kan de raad een openbare weg aan de openbaarheid 
onttrekken. Volgens artikel 11, eerste lid van de Wegenwet kunnen belanghebbenden de 
raad verzoeken een dergelijk besluit te nemen.
Volgens artikel 11, derde lid van de Wegenwet staat bij een weigering van de raad 
administratief beroep bij Gedeputeerde Staten open.
Volgens artikel 7:1 onder a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan men niet in 
bezwaar tegen een besluit dat in administratief beroep is genomen. Tegen de beslissing in 
administratief beroep staat direct beroep op de rechtbank open. Zie artikel 8:1 van de Awb.

BESLUIT B&W
De raad te adviseren niet in beroep te gaan tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
Noord-Holland, om het besluit van de gemeenteraad van Heemstede, tot afwijzing van de 
verzoeken tot onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van 
Alverna, te vernietigen en de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna aan het openbaar 
verkeer te onttrekken.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017

Niet in beroep te gaan tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten Noord-Holland, om het 
besluit van de gemeenteraad van Heemstede, tot afwijzing van de verzoeken tot onttrekking 
aan de openbaarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna, te vernietigen en 
de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna aan het openbaar verkeer te onttrekken.

De raad voornoemd, 1 juni 2017

besluit:
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A AANLEIDING

De raad wijst de verzoeken tot onttrekking aan de openbaarheid af 
In haar uitspraak van 9 december 2015 bepaalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State dat de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna openbaar is geworden 
voor al het verkeer behalve het gemotoriseerde verkeer.
Op 29 september 2016 wijst de gemeenteraad van Heemstede de verzoeken tot onttrekking 
aan de openbaarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna af.

Gedeputeerde Staten (GS) onttrekken de spoorweaoveroang aan het openbaar verkeer 
ProRail, Nijssen e.a. en mevrouw C. Van Schouten e.a. gaan tegen het raadsbesluit in 
administratief beroep bij GS.
Op 17 mei verstuurt GS de beslissing die als volgt luidt:
• De beslissing van de gemeenteraad van Heemstede te vernietigen;

• Te bepalen dat de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna aan het openbaar 
verkeer wordt onttrokken ex. artikel 11, eerste lid van de Wegenwet en;

• De gemeenteraad en de gemeente Heemstede te veroordelen tot vergoeding van de 
door ProRail gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 495.

GS laat bij haar beslissing de veiligheid prevaleren
De raad heeft aan haar besluit tot afwijzing van de verzoeken tot onttrekking aan de 
openbaarheid met name ten grondslag gelegd dat zij niet inziet dat de situatie onveilig is. 
Verder stelt de raad dat zij niet in gaat op de veiligheid. Dat is een zaak van ProRail. Als 
ProRail vindt dat het onveilig is, kan ProRail nadere maatregelen treffen.
GS vindt dat de verwijzing naar de verantwoordelijkheid van ProRail voor de veiligheid een 
te beperkte opvatting is van de belangenafweging die gemaakt moet worden bij een verzoek 
op basis van artikel 11 van de Wegenwet. Er moet volgens GS een afweging plaatsvinden 
tussen het algemeen belang om de risico’s bij overwegen te minimaliseren en overige 
belangen, waaronder de belangen van recreatie. Het verhoogde risico op een ongeval op de 
locatie in combinatie met de functie van de spoorwegovergang (geen officiële fiets- of 
wandelroute én de overweg leidt tot een afgesloten locatie) én een veiliger alternatief op 
een aanvaardbare afstand, maakt dat GS heeft besloten de spoorwegovergang aan de 
openbaarheid te onttrekken. GS hecht veel waarde aan de door ProRail overlegde rapporten 
met betrekking tot de veiligheid.

MOTIVERING

1. Gezien de invloed op het imago van de overheid is het onwenselijk dat overheden tegen 
elkaar procederen

Het is een gedeelde opvatting binnen het openbaar bestuur dat overheden elkaar niet in 
gerechtelijke procedures bestrijden. De gemotiveerde beslissing van GS dient, hoewel deze 
leidt tot een ander besluit als door de raad genomen, gerespecteerd te worden.

2. De kans op succes bij de bestuursrechter is gering
GS is een hoger bestuursorgaan. GS toetst aan rechtmatigheid en volledig aan 
doelmatigheid. GS mag bij beleidsvragen op de stoel van de raad gaan zitten.

De bestuursrechter toetst aan rechtmatigheid, maar toetst de doelmatigheid slechts 
marginaal. Dat betekent dat de bestuursrechter geen eigen oordeel in de plaats van dat van 
het bestuursorgaan stelt, maar slechts toetst of het bestuursorgaan in alle redelijkheid tot dit 
besluit heeft kunnen komen.
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Er is jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij 
geoordeeld werd over een besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om een weg aan 
de openbaarheid te onttrekken. Ook hier was het besluit van de gemeenteraad vernietigd. 
De Afdeling heeft toen overwogen dat niet gesteld kan worden dat het onredelijk is dat 
Gedeputeerde Staten het veiligheidsbelang heeft laten prevaleren boven het 
verkeersbelang, zeker nu het om recreatief verkeer gaat.
Bovenstaande zaak is zeer vergelijkbaar met onze casus.

3. De status van de Laan van Alverna is onduidelijk
Als de spoorwegovergang uiteindelijk door toedoen van de bestuursrechter openbaar zou 
worden (wij achten die kans zeer klein) en ProRail maakt kosten voor actieve beveiliging, 
kan het zo zijn dat de spoorwegovergang niet leidt tot toegang tot het strandwallengebied. 
Als de Laan van Alverna niet door verjaring openbaar is geworden, mogen de eigenaren de 
laan afsluiten.

FINANCIËN
n.v.t.

PLANNING/UITVOERING
De spoorwegovergang is inmiddels afgesloten door ProRail.
De wethouder Verkeer gaat in gesprek met ProRail en de eigenaren van de Laan van 
Alverna over de eerder geplaatste hekwerken.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Op grond van artikel 12 van de Wegenwet licht de beslissing van gedeputeerde Staten 
gedurende twee weken (vanaf 26 mei 2017) ter inzage in het raadhuis in Heemstede. Dit 
wordt gepubliceerd in “de Heemsteder” en op www.heemstede.nl.

DUURZAAMHEID
n.v.t.

BIJLAGEN
Beslissing Gedeputeerde Staten, verseon: 690858

690939 3/3


